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 چکیده:

های محیطی بیشتر از هر زمان دیگری بر اختالالت و آشوبها را در براهای تأمین، آنشدن و سطح پیچیدگی زنجیره افزایش جهانی

ها و های تأمین را در مواجهه با آشوبتوانند زنجیرههای سنتی مدیریت ریسک نمیروش پذیر کرده است. با وجود این،آسیب

-ها وجود دارد میتی که در آنبینی ناپذیری و عدم قطعیاختالالت یاری کنند، چرا که رویدادهای غیرمنتظره و ناگوار به دلیل پیش

ها را تهدید کنند. در چنین های تأمین بگذارند و حتی ماهیت وجودی اعضای این زنجیرهناپذیری بر زنجیرهتوانند اثرات جبران

تأمین های زنجیره آوری زنجیره تأمین است. از سوی دیگر،شرایطی کلید موفقیت و بقای عملیات زنجیره تأمین در دستیابی به تاب

هایی از آوری برای چنین زنجیرهای هستند و بنابراین مسئله تابهای هر جامعهترین بخشترین و حیاتیخدمات درمانی از مهم

توانند و نباید به صورت های ارائه دهنده خدمات درمانی، نمیها و به ویژه سازماناهمیت دوچندان برخوردار است. اما سازمان

افتاده و به شکلی مستقل از سایر اعضای زنجیره تأمین عمل کنند، چرا که همکاری و استفاده از منابع خارجی جزایری ایزوله و دور

این پژوهش با این هدف انجام شد که نقش  آوری زنجیره تأمین بسیار حائز اهمیت هستند. در همین راستا،برای دستیابی به تاب

ای، سرمایه ساختاری و سرمایه شناختی زنجیره تأمین را های سرمایه رابطهنه آن به نامگااجتماعی زنجیره تأمین و ابعاد سه سرمایه

سازی معادالت ساختاری آوری زنجیره تأمین بررسی کند. مدل تحقیق و فرضیات آن توسط حداقل مربعات جزئی مدلبر روی تاب

ی تأثیری مستقیم و مثبت بر روی سرمایه شناختی دارد. های این پژوهش نشان داد که سرمایه ساختارتحلیل و بررسی شدند. یافته

ای زنجیره تأمین تأثیر مستقیم های ساختاری و شناختی زنجیره تأمین بر روی سرمایه رابطهچنین تأیید شد که هر دوی سرمایههم

آوری زنجیره تأمین پیدا شد ولی ای زنجیره تأمین و تابای مستقیم و مثبت میان سرمایه رابطهو مثبت دارند. عالوه بر این رابطه

آوری زنجیره تأمین یافت نشد. در نهایت ارتباط مستقیمی بین دو بعد دیگر یعنی سرمایه شناختی و سرمایه ساختاری با تاب

آوری ای، تأثیراتی غیرمستقیم و مثبت بر تابمشخص شد که سرمایه ساختاری و سرمایه شناختی با تأثیر بر روی سرمایه رابطه

 نجیره تأمین دارند. ز

 ای سرمایه رابطه ،سرمایه ساختاری ،سرمایه شناختی ،سرمایه اجتماعی  ،آوری زنجیره تأمینتاب ها:کلیدواژه
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 مقدمه-1

هایی پیچیده و جهانی هستند که در پی ارائه محصوالت و خدمات به میزان مناسب، در مکان مناسب های تأمین امروز، شبکهزنجیره

 در بازارهای جهانی، ثباتی. بی(Kochan and Nowicki 2018)بینی هستند پیش مناسب در بازارهایی غیرقابل و در زمان

ای چند دهه اخیر از جهت تغییرات عمده .(Pettit, Fiksel et al. 2010)دهدهای تأمین را در معرض اختالالت قرار میزنجیره

شدن و نرخ نوآوری باالتر های تأمین به وجود آمده است حائز اهمیت بوده و این تغییرات ناشی از افزایش سطح جهانیکه در زنجیره

های تأمین ترین فاکتورهای ضعف و سستی زنجیرهیکی از کلیدی . جهانی شدن،(Kamalahmadi and Parast 2016)اند بوده

 .(Jüttner and Maklan 2011)دهد ها قرار میتری از نوسانات و پیچیدگیها را در معرض طیف وسیعاست چرا که سازمان

جامع و پذیرفته شده این مفهوم  پژوهش یکی از تعاریف کلی،داشته باشد، ولی در این  زنجیره تأمین ممکن است تفاسیر متعددی

های گوناگونی در فرآیندها و فعالیت دست،ها که از طریق ارتباطات باالدست و پایینای از سازمانگیرد: شبکهمورد استفاده قرار می

 .  (Christopher 1998)کنند، درگیر هستندخلق ارزش می کننده نهایی،که به شکل محصوالت و خدمات در دستان مصرف

 های سوختی،بحران های سیاسی،های ویرانگر، آشوبلرزه، حوادثی برجسته و مشکالتی مزمن، مانند زمیناخیر در  چند دهه 

ها برای تولید و توزیع محصوالتشان را به شدت دچار اختالل کرده ها و تروریسم وجود داشته است که توانایی شرکتبیماری

. موجودی مواد اوّلیه (Mandal 2012, Sodhi, Son et al. 2012, Chen, Sohal et al. 2013, Sawik 2013)است

ها دچار اختالل شوند و یا کلیدی و یا دانش و اطالعات، ممکن است توسط فجایع طبیعی مانند سیل، زلزله یا حتی آتشفشان

های شهری، های اطالعاتی، ترافیکنقص سیستم کنندگان کلیدی،ه از دست دادن تأمینای که ممکن است در نتیجاختالالت روزانه

 ,Elliott)های تأمین را تهدید کنند هتوانند استحکام زنجیرثباتی سیاسی اتفاق بیفتند، همه و همه میهای صنعتی، بیجدال

Swartz et al. 2010) . 

اده چنین اتفاقاتی، آگاهی دانشگاهیان و متخصصین نسبت به نیاز برای حداقل کردن اثرات مخرب بالقوه اختالالت را افزایش د

. قابلیت یک زنجیره تأمین برای مقابله با اختالالت محدود به ادراک (Tukamuhabwa, Stevenson et al. 2015)است

ریت ریسک زنجیره . مدی(Kochan and Nowicki 2018)های زنجیره تأمین است ها و ریسکپذیریمتخصصین از آسیب

شده میان اعضای در معرض های مناسب به طریقی هماهنگتأمین، در واقع شناسایی منابع بالقوه ریسک و به کارگیری استراتژی

-. به بیان ساده(Jüttner, Peck et al. 2003)های زنجیره تأمین کاهش پیدا کنند پذیریریسک در زنجیره تأمین است تا آسیب

ها سر و کار دارد هایی برای مقابله با آنتر، مدیریت ریسک زنجیره تأمین با ارزیابی منابع ریسک در طول زنجیره و توسعه استراتژی

(Kamalahmadi and Parast 2016). 

آوری های تابهای سنتی مدیریت ریسک، متخصصین در حال حاضر بر روی ایجاد استراتژیبه منظور جبران عدم کفایت روش

-دهند، بلکه همها و اختالالت زنجیره تأمین را شناسایی و نظارت کرده و کاهش میکنند که نه تنها ریسکزنجیره تأمین تمرکز می
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ایده  های اخیر،. در سال(Melnyk, Davis et al. 2010)کنند صرفه را فراهم میبهوندهی سریع و مقرچنین قابلیت واکنش

نی علمی قابل توجهی پیدا کرده است آوری زنجیره تأمین، حمایت و پشتیبامواجهه با اختالالت به وسیله ایجاد تاب

(Tukamuhabwa, Stevenson et al. 2015) .Fiksel (2015)آوری یک قابلیت مهم است که در کند که تاببیان می

ها آوری زنجیره تأمین این است که شرکتفرض ایجاد تابها مکمل فرآیندهای مدیریت ریسک سنتی است. پیشبسیاری از شرکت

ملیاتی بهتر کننده را بازیابی کنند و یا حتی به شرایطی با عملکرد عاز یک رویداد مختلتوانند به سرعت شرایط قبل می

تواند موقعیت خود را دهد میواکنش بهتری به یک اختالل نشان می . قطعا شرکتی که به نسبت رقبایش،(Mandal 2012)برسند

. به عنوان مثال در پژوهشی که بر روی زنجیره تأمین (Tukamuhabwa, Stevenson et al. 2015)در بازار بهبود بخشد

آوری زنجیره تأمین و ، رابطه مثبت قدرتمندی بین تاب(Craig, DeHoratius et al. 2016)انجام شده است  شرکت هوگو باس

مدت و تواند چه برای بقای کوتاهآور میدهد که داشتن یک زنجیره تأمین تابتقاضای مشتریان یافت شده است و این خود نشان می

 . (Tukamuhabwa, Stevenson et al. 2015)چه برای رقابت بلندمدت حائز اهمیت باشد 

های آوری زنجیره تأمین را به عنوان قابلیت زنجیرهدهد که تمام این تعاریف، تابآوری زنجیره تأمین نشان میمروری بر تعاریف تاب

تر و . دو تعریف مهم(Kamalahmadi and Parast 2016)کنند ها و اختالالت معرفی میدهی به آشوبتأمین برای پاسخ

 Ponomarov and Holcombو  Ponis and Koronis (2012)آوری زنجیره تأمین، تعاریف ارائه شده توسطتر تابجامع

بینی گرایانه برای پیشریزی و طراحی شبکه زنجیره تأمین به صورت کنشتوانایی برنامه "که به ترتیب عبارتند از  هستند (2009)

دهی تطابقی به اختالالت در عین حفظ کنترل بر روی ساختار و عملکرد و گذر به یک کننده غیرمنتظره، پاسخهای مختلرویداد

تر از حالت عملیاتی پیش از رویداد و در نتیجه کسب مزیت د و در صورت امکان مطلوبحالت عملیاتی مستحکم پس از رویدا

ها با دهی به اختالالت و بازیابی از آنقابلیت انطباقی زنجیره تأمین برای آمادگی برای رویدادهای غیرمنتظره، پاسخ "و  "رقابتی

 ,Ponomarov and Holcomb 2009)ر و عملکردحفظ تداوم عملیات در سطح مطلوب پیوستگی و کنترل بر روی ساختا

Ponis and Koronis 2012, Tukamuhabwa, Stevenson et al. 2015)ترین جنبه. اما این دو تعریف نیز یکی از مهم-

 . (Tukamuhabwa, Stevenson et al. 2015)گیرند آوری که مقرون به صرفه بودن آن است را در نظر نمیهای تاب

های مهم برای بخش خدمات است و نیاز به تحقیقات بیشتر دارد آوری یکی از قابلیتپژوهشگران معتقدند که تاب

(Tukamuhabwa, Stevenson et al. 2015, Kamalahmadi and Parast 2016). های خدماتی نیاز دارند تا شرکت

 Mandal)شان را مدیریت کنند، ریسک اختالالت را کاهش دهند و عملکردی بهینه ارائه دهند پیچیدگی افزوده به زنجیره تأمین

شان را به درستی مات درمانی نیز باید تخصیص منابعهای درگیر در زنجیره تأمین خدها و مجموعهشرکت . در همین راستا،(2017

 .(Mandal 2017)ریزی کنند و روند ارائه خدمات خود را حتی در زمان وقوع اختالالت حفظ کنند برنامه
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آوری شود. تابآوری به زنجیره تأمین خدمات درمانی بسط داده می، مفهوم تابMandal (2017)در این پژوهش با اقباس از 

شده و با ای همگامجا به عنوان قابلیت کار کردن اعضای زنجیره تأمین خدمات درمانی به شیوهزنجیره تأمین خدمات درمانی در این

  .(Mandal 2017)شود اختالل تعریف می هدف فراهم کردن خدمات درمانی بدون وقفه به بیماران در هنگام وقوع یک

های اجتماعی جامعه استفاده ای مفید برای توسعه فردی در سازمانبرای توصیف منابع رابطه اصطالح »سرمایه اجتماعی« در اصل،

ت تجربی جامع و شاملی بر روی اثرات مستقیم سرمایه اجتماعی بر مطالعا های گذشته،. در سال(Loury 1977)شده است می

و تمرکز پژوهش بر روی افراد  العات مدیریت،ط. در م(Nahapiet and Ghoshal 1998)روی عملکرد شرکت انجام شده است 

کنندگان به عنوان نمونه نشان داده شده است که سرمایه اجتماعی روابط با تأمین شان بوده است،های اجتماعیها در شبکهسازمان

چنین و هم (Romo and Schwartz 1995)بخشد ای را بهبود میهای تولید منطقه، شبکه(Uzzi 1997)کند را تقویت می

آوری مربوط باشند ها ممکن است به تاب. اگرچه هر یک از این یافته(Inkpen and Tsang 2005)دهد انتقال دانش را ارتقا می

   .(Johnson, Elliott et al. 2013)ده است آوری شولی توجه مستقیم محدودی به اثرات احتمالی سرمایه اجتماعی بر روی تاب

ها دارد های مشترک و روابط سودمند دوطرفه برای کاهش ریسک و هزینهاثربخشی بلندمدت در زنجیره تأمین نیاز به اعتماد، ارزش

(Vasileiou and Morris 2006) مفهوم سرمایه اجتماعی در قلمرو زنجیره تأمین در اواخر دهه اول قرن بیست و یکم شروع .

 Autry and. بر اساس تئوری سرمایه اجتماعی،(Autry and Griffis 2008, Min, Kim et al. 2008)به جلب توجه کرد 

Griffis (2008)  ای و ساختاری را به عنوان سرمایه اجتماعی از منظر شبکه اجتماعی تعریف تأمین رابطه، مفهوم سرمایه زنجیره

ای از نیز سرمایه اجتماعی زنجیره تأمین را به عنوان مجموعه Min, Kim et al( .2008).(Autry and Griffis 2008)کردند 

چنین تعامالت میان بازیگران مختلف و شامل نه تنها روابط صرف بلکه هم منابع نهان در روابط موجود در یک شبکه زنجیره تأمین،

چنین یک مدل ها هم. آن(Min, Kim et al. 2008)فرآیندهای مشتق از این روابط در درون زنجیره تأمین تعریف کردند 

شان را ومی از روابط بین سرمایه اجتماعی زنجیره تأمین، مدیریت زنجیره تأمین و عملکرد زنجیره تأمین طراحی کردند اما مدلمفه

 . (Yim and Leem 2013)به شکل تجربی آزمایش نکردند 

Nahapiet and Ghoshal (1998)  سرمایه اجتماعی را به عنوان مجموع منابع بالفعل و بالقوه نهان، در دسترس و مشتق شده از

که کنند بر روی روابطی تأکید می Cohen and Prusak (2001)شبکه روابط متعلق به یک فرد یا واحد اجتماعی تعریف کردند.

کند. بر روی ساختار روابط بین بازیگران تمرکز می Coleman (1988)تر کار کنند.ها اثربخشتوانند باعث شوند تا سازمانمی

Nahapiet and Ghoshal (1998)  نیز بر روی منابع اقتصادی، سیاسی، تکنولوژیک و فرهنگی نهان در سرمایه اجتماعی تأکید

 ساختاری و شناختی.  ای،دهند: رابطهها سه بعد سرمایه اجتماعی را تشکیل میدارند. مجموع این

موما نسخه ناقصی از سه بعد اند، عآوری زنجیره تأمین انجام شدهدر تحقیقاتی که بر روی سرمایه اجتماعی در زمینه تاب

Nahapiet and Ghoshal (1998)  استفاده شده است(Johnson, Elliott et al. 2013) بعد ساختاری به ساختار ارتباطات .
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و شامل  (Johnson, Elliott et al. 2013)چنین جریان اطالعات در شبکه مربوط است ها و همدر شبکه و پیکربندی آن

و به عبارت ساده  (Yim and Leem 2013)الگوی کلی ارتباطات در شبکه است  های شبکه یعنی ارتباطات شخصی وویژگی

ها، . بعد شناختی مربوط به روایت(Burt 2009)ها دسترسی دارید کند که به چه کسی دسترسی دارید و چطور به آنبیان می

و شامل  (Johnson, Elliott et al. 2013)ها و زبان مشترک است تا بستری برای تفسیر مشترک ایجاد کند دستورالعمل

ای . در نهایت، بعد رابطه(Nahapiet and Ghoshal 1998)ی مشترک بین اعضا است ها و تفاسیر مشترک و سیستم معنایارزش

 .Johnson, Elliott et al)به مفاهیمی چون اعتماد، هنجارها، الزامات و شناخت در بین اعضای یک گروه یا جامعه مربوط است 

دوستی و وابستگی شخصی و احساسی است و از طریق  تعامالت، احترام، و به معنای روابط شخصی مداوم بر پایه تاریخچه (2013

. این ابعاد به میزان زیادی به هم وابسته هستند و با یکدیگر ارتباط (Yim and Leem 2013)شود اعتماد و هنجارها تقویت می

 . (Johnson, Elliott et al. 2013)دارند 

شود و این انتخاب چند استفاده می Nahapiet and Ghoshal (1998)گانه سرمایه اجتماعی در این پژوهش نیز از ابعاد سه

گانه را در کنار هم در کنند که هر تحقیقی که تمام ابعاد سه، ادعا می Johnson, Elliott et al( .2013)که، دلیل دارد. اول این

که، مطالعات دیگر یا از نگرش داخلی و یا از نگرش خارجی به شکلی ایزوله نظر نگیرد نگرش ناقصی را عرضه خواهد کرد. دوم این

گیرد و به همین جهت برای جتماعی را در نظر میاند ولی این چارچوب هم منابع درونی و هم منابع بیرونی سرمایه ااستفاده کرده

تر است. در نهایت های خارج از سازمان مناسبچنین روابط موجود با شبکهتوضیح پویایی روابط گروهی در درون یک شرکت و هم

دهد می پاسخ دهد و به انتقادات موجود در ادبیات کنونیسازی شامل و جامعی از سرمایه اجتماعی به دست میکه، مفهوماین

(Johnson, Elliott et al. 2013) . 

های صعودی خود را مدیریت کرده نیاز به نگرشی زنجیره تأمین محور دارند تا بتوانند هزینه دهنده خدمات درمانی،های ارائهسازمان

های شود که مهره. چنین نگرشی در عمل تنها زمانی حاصل می(Syahrir and Vanany 2015)ائه خدمات را بهبود بخشند و ار

ری کنند دیگر برای ارائه خدمات درمانی اثربخش همکاکلیدی در زنجیره تأمین خدمات درمانی در هماهنگی نزدیک با یک

(Mandal 2017)به طور خاص، درگیر مشکالت مربوط به فشارهای رقابتی روزافزون برای فراهم کردن خدمات  ها،. بیمارستان

شوند تر می. تحقیقات مربوط به خدمات درمانی، هر روز مهم(Zepeda, Nyaga et al. 2016)موقع هستند درمانی اثربخش و به

 ,Zepeda, Nyaga et al. 2016)های زندگی است ها و پیچیدگیو این امر ناشی از تغییرات شیوه زندگی و افزایش سختی

Patel, Ferrer et al. 2017)های مربوط به ارائه خدمات درمانی موضوع بسیار پراهمّیتی است چراکه . بنابراین، ارزیابی ریسک

های زنجیره تأمین خدمات درمانی کمک کند تا به خوبی برای شرایط وخیم و ناگوار و تطبیق خود با آن آماده تواند به مهرهمی

 .(Zepeda, Nyaga et al. 2016, Mandal 2017)شوند 

های تأمین خدمات درمانی و نیز توجه به این مسئله آوری در زنجیرههای فوق و ضرورت حفظ پایداری و تاببا توجه به تمام بحث

آوری ایفا کنند، هدف این تحقیق، ند نقشی بسیار مهم در دستیابی به تعادل و تابتوانکه منابع حاصل از ارتباطات و روابط مؤثر می
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آوری زنجیره تأمین خدمات درمانی تعیین شد. بنابراین، پژوهش پیش رو بر آن است تا به بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر روی تاب

آوری ر بخش بعد معرفی و بررسی خواهند شد، بر روی تابآوری زنجیره تأمین که دگانه تاباین سؤال پاسخ دهد که آیا ابعاد سه

چنین بررسی خواهد شد که خود ابعاد سرمایه اجتماعی زنجیره تأمین در زنجیره تأمین خدمات درمانی اثرگذار هستند یا خیر. هم

 ای با یکدیگر دارند. زنجیره تأمین خدمات درمانی چه رابطه

   

 توسعه فرضیه ها 1.1

Autry and Griffis (2008) سرمایه اجتماعی زنجیره تأمین را به عنوان ارزش شبکه زنجیره تأمین یک شرکت که از پیکربندی ،

 Min, Kim etکنند. شود تعریف میمیچنین ذات روابط غیرمستقیم و مستقیم موجود در زنجیره تأمین مشتق ساختاری و هم

al( .2008) ای از منابع نهان در روابط موجود در یک شبکه زنجیره تأمین،نیز سرمایه اجتماعی زنجیره تأمین را به عنوان مجموعه 

چنین تعامالت میان بازیگران مختلف و فرآیندهای مشتق از این روابط در درون زنجیره تأمین شامل نه تنها روابط صرف بلکه هم

دهنده آن یعنی شود و سه بعد تشکیلاز تعریف سرمایه اجتماعی زنجیره تأمین استفاده می کنند. در این پژوهش نیزتعریف می

نشان داده شده است در نظر گرفته  1شکل سرمایه ساختاری و سرمایه شناختی در مدل مفهومی تحقیق که در ای،سرمایه رابطه

 شوند. می

 

 1شکل 

 Yim and)شود اعی زنجیره تأمین شامل موقعیت یک عضو در شبکه و تعامالت اجتماعی وی میبعد ساختاری سرمایه اجتم

Leem 2013)از بازار اطالعات و  وکار را شناسایی کنند،های کسبتوانند فرصتای مناسبی دارند می. اعضایی که موقعیت شبکه

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID
 

 

7 

. بعد (Tsai and Ghoshal 1998)یدا کنند ای دست پدانش کسب کنند و از طریق تعامالت اجتماعی به منابع خاص و ویژه

ای دارد که ریشه در روابط زنجیره تأمین شامل اعتماد و تعهد های رابطهای سرمایه اجتماعی زنجیره تأمین اشاره به داراییرابطه

 Uzzi)کنند کنند عمل میهای جمعی را تولید و حفظ میوکارهای کنترلی که در زنجیره تأمین داراییدارند و به عنوان ساز

های سازمانی مشترک و یا هنجارهایی هایی مانند ارزش. در نهایت، بعد شناختی سرمایه اجتماعی زنجیره تأمین در شاخصه(1997

 Tsai and)کنند نهفته است و رفتارهای درست در درون زنجیره تأمین را تسهیل میهای مشترک که یک ادراک مشترک از هدف

Ghoshal 1998) ابعاد سرمایه اجتماعی به میزان زیادی به هم وابسته هستند و با یکدیگر ارتباط دارند .(Johnson, Elliott et 

al. 2013) اند که این ابعاد با یکدیگر تعامل دارند و محققین متعددی نشان داده(Yim and Leem 2013, Bharati, 

Zhang et al. 2015, Muniady, Mamun et al. 2015)ها در رابطه با سرمایه . الزم به ذکر است که اکثر این پژوهش

 اند. اش در سطح زنجیره تأمین پرداختهگانهاند و تحقیقات بسیار معدودی به بررسی این مفهوم و ابعاد سهبودهاجتماعی سازمان 

 Yim and)رابطه مثبتی میان سرمایه ساختاری و سرمایه شناختی کشف شده است  در ادبیات تحقیق بر روی سرمایه اجتماعی،

Leem 2013, Bharati, Zhang et al. 2015, Muniady, Mamun et al. 2015)های . ارتباطات ساختاری یکی از جنبه

 Bharati, Zhang)کنند بنیادین سرمایه اجتماعی هستند چرا که برای انجام مبادالت بر پایه سرمایه اجتماعی ایجاد فرصت می

et al. 2015)شان تری دارند، با احتمال بیشتری عقاید مشابهی در حین تعامالت. کسانی که تعامالت اجتماعی پرتکرارتر و عمیق

سطح زنجیره تأمین نیز درست باشد، به این معنا که تواند در . این موضوع می(Bharati, Zhang et al. 2015)کنند پیدا می

ها با احتمال باالتری از لحاظ ارزشی ها تعامالت بین شرکای زنجیره تأمین مکرر و عمیق باشد، شرکتهای تأمینی که در آنزنجیره

انداز ادراک و چشم کند تاها کمک میدیگر نزدیک خواهند شد. مکاتبات و ارتباطات بین شرکتهای فکری به یکو چارچوب

-تواند به شکل. بنابراین، تعامل اجتماعی می(Bharati, Zhang et al. 2015)دیگر به اشتراک گذاشته شود ها با یکسازمان

های فوق فرضیه اول . مجموع بحث(Tsai and Ghoshal 1998)ها کمک کند و ارزشها اندازای از اهداف، چشمگیری مجموعه

 دهد:این تحقیق را شکل می

 أمین خدمات درمانی دارد. (. سرمایه ساختاری اثر مستقیم و مثبتی بر روی سرمایه شناختی در زنجیره تH1فرضیه اول )

 Yim and)ای پیدا شده است چنین رابطه قدرتمندی میان سرمایه ساختاری و سرمایه رابطهدر ادبیات سرمایه اجتماعی، هم

Leem 2013, Bharati, Zhang et al. 2015, Muniady, Mamun et al. 2015) ها برای به سازمان. تعامالت بین

زمان با رشد تعامالت اجتماعی میان . هم(Tsai and Ghoshal 1998)کند می داری ایجاد فرصتوجود آوردن اعتماد و امانت

تواند به ایجاد سازمانی میکند و در نتیجه تعامالت بینزایش پیدا میاش، سطح اعتماد نیز متناسب با آن افیک شرکت و شبکه

د سرآغازی توان. از سوی دیگر، اعتماد می(Bharati, Zhang et al. 2015)ها کمک کند روابط سرشار از اعتماد با دیگر شرکت

های مشترک باشد و نقشی محوری در تمایل اعضای شبکه برای تشریک دانش ایفا کند و در برای ایجاد تشریک مساعی و تالش
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رضیه دوم پژوهش حاضر به شرح زیر . بنابراین، ف(Inkpen and Tsang 2005)ای سرمایه اجتماعی را بسازد نتیجه بعد رابطه

 است:

 ای در زنجیره تأمین خدمات درمانی دارد. (. سرمایه ساختاری اثر مستقیم و مثبتی بر روی سرمایه رابطهH2فرضیه دوم )

 Bernardes 2010, Yim and Leem)ای ریشه در سرمایه شناختی دارد در ادبیات نشان داده شده است که سرمایه رابطه

ها و . این ارزش(Nahapiet and Ghoshal 1998). تبادل دانش معنادار نیاز به قدری ادراک مشترک میان اعضا دارد (2013

. آن عضو شبکه که (Bharati, Zhang et al. 2015)کنند ابط بر مبنای اعتماد دوطرفه را حمایت میتفاسیر مشترک، توسعه رو

عنوان شریکی معتمد از سوی سایرین های سایر بازیگران شبکه همگرا کرده است، به احتمال قوی به های خود را با ارزشارزش

های اش معموال به معنای اهداف و ارزششود و روابط دوستانه و رفت و برگشتی میان یک شرکت و اعضای شبکهشناخته می

هایی به . چنین شرکت(Bharati, Zhang et al. 2015)ها را کنار هم گرد آورده است و نگاه داشته است مشترکی است که آن

دیگر مبادالت احتمال زیاد قادر هستند اطالعات رد و بدل کنند، منابع را به هم قرض بدهند و یا با هم به اشتراک بگذارند و با یک

آورند و احتمال رفتار ها و باورهای مشترک، هارمونی منافع را به ارمغان می. ارزش(Liao and Welsch 2005)انجام دهند 

های رضیه این پژوهش نیز با توجه به بحث. سومین ف(Liao and Welsch 2005)دهند طلبانه را تا حد زیادی کاهش میمنفعت

 شود:فوق تقویت و ارائه می

 ای زنجیره تأمین خدمات درمانی دارد.  (. سرمایه شناختی اثر مستقیم و مثبتی بر روی سرمایه رابطهH3فرضیه سوم )

ها وب شرکا و اهمیت آن. اعتماد که به عنوان باور به نیت خ(Yim and Leem 2013)ای، اعتماد است یکی از ابعاد سرمایه رابطه

شود در مرکزیت بعد ساختاری سرمایه اجتماعی ها، اتکاپذیری و صداقت شرکا تعریف میچنین اعتماد به شایستگیبه یکدیگر و هم

آوری زنجیره دهنده تابهای تشکیل. اعتماد، بر روی همکاری که یکی از قابلیت(Johnson, Elliott et al. 2013)قرار دارد 

 Zacharia, Nix)ها اعتماد و باور دارند ها با کسانی احتمال همکاری باالتری دارند که به آنتأمین است تأثیر دارد چرا که شرکت

et al. 2009)شود و بدون آن، پذیری مطرح میهای کلیدی در زمان نیاز به انعطافچنین، اعتماد به عنوان یکی از چالش. هم

پذیری نداشته باشند اعضای زنجیره تأمین ممکن است تمایلی برای به اشتراک گذاشتن اطالعات و منابع توانمندساز انعطاف

(Chan, Wang et al. 2009) عالوه بر این، اعتماد به وسیله ایجاد اطمینان برای به اشتراک گذاشتن اطالعات ارزشمند مربوط .

تواند به جلوگیری از و در نتیجه می (Pettit, Fiksel et al. 2010)گذارد های عملیاتی بر روی پدیداری اثر میبه وضعیت دارایی

 Christopher and)های افراطی، مداخالت غیرضروری و تصمیمات غیراثربخش در حین یک واقعه ریسک کمک کند واکنش

Lee 2004)های دسترسی سریع به اطالعات و منابع در زمان بحران و بدون نیاز به فرآیند چنین از طریق تسهیل. اعتماد، هم

 .Johnson, Elliott et al)گذارد آوری زنجیره تأمین است اثر میهای تابرسمی و کاغذبازی، بر روی شتاب که از قابلیت

. تعامل متقابل که (Yim and Leem 2013)ای، اجتماعی شدن، تعهد و تعامل متقابل هستند . ابعاد دیگر سرمایه رابطه(2013
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تواند بر پدیداری و شتاب اثر داشت است، میهمان الزامات و انتظارات رابطه است و به معنای داد و ستد دوطرفه و بعضا بدون چشم

 Johnson, Elliott)های همکارانه اطمینان حاصل کردموقع در رابطه با رویدادها و تالشتوان از ارتباطات به چرا که می بگذارد،

et al. 2013)  . 

تواند به شرکت کمک کند تا خود را از ای مییه رابطهسرما بنابراین، اگر رویداد غیرمنتظره یا اختاللی در زنجیره تأمین اتفاق بیافتد،

کنند تا وضعیت را بهبود کنند و تالش میتر بازیابی کند چرا که شرکای معتمد با خیرخواهی با یکدیگر رفتار میشوک وارده سریع

 .(Gölgeci and Kuivalainen 2020)ببخشند و حتی ممکن است شریکی را ترجیح دهند که سرمایه اجتماعی باالتری دارد 

 های فوق، فرضیه چهارم این پژوهش به قرار زیر است:با در نظر گرفتن بحث

 آوری زنجیره تأمین خدمات درمانی دارد. ای اثر مستقیم و مثبتی بر روی تاب(. سرمایه رابطهH4فرضیه چهارم ) 

اعضا که دارای اطالعات و یا دیگر  ارتباطات موجود در شبکه بر روی دسترسی به دیگر اعضای زنجیره تأمین و به ویژه آن دسته از

. پیکربندی شبکه اشاره به تراکم، اتصال و سلسله مراتب یک شبکه اجتماعی دارد و (Burt 2009)گذارد منابع هستند تأثیر می

گذارند و در نتیجه بر روی تبادل منابع و پذیری اعضا اثر میها بر میزان تماس و دسترسیکه چگونه این خصوصیات و ویژگیاین

. (Nahapiet and Ghoshal 1998)ر خواهند بود آوری زنجیره تأمین است ( اثرگذاهای تابکه از قابلیت)پذیری انعطاف

-ها و منابع جایگزین بین اعضای یک زنجیره تأمین اثر میارتباطات درون شبکه بر روی سرعت انتقال اطالعات مربوط به فرصت

گذارند آوری زنجیره تأمین هستند اثر میهای تابپذیری که همگی از قابلیتدر نتیجه بر روی پدیداری، شتاب و انعطافگذارند و 

(Johnson, Elliott et al. 2013)باشد اسب شبکه می. یکی از بعدهای سرمایه ساختاری، تن(Yim and Leem 2013) .

ای را نیز تأمین بینی نشدهزمانی که یک شبکه که برای یک مقصد خاص تشکیل شده بتواند منابع و شرایط الزم برای هدف پیش

بینی نشده به شکل کنند ولی در زمان یک رویداد پیشکند؛ به عنوان مثال گروهی که به شکل پیمانکاری و رسمی با هم کار می

های زنجیره تأمین مانند تواند بر قابلیت. تناسب شبکه می(Johnson, Elliott et al. 2013)کنند یررسمی با هم همکاری میغ

پذیری اثرگذار باشد چرا که منابع نهان در ساختارهای اجتماعی با سرعت بیشتری قابل دسترسی هستند و در شتاب و انعطاف

 .Johnson, Elliott et al)های مفیدی برای شبکه فراهم کنند توانند جایگزینبرانگیز و غیرمنتظره میمواجهه با شرایط چالش

ها منابع تأمین و یا مسیرهای توزیع جایگزین فراهم کند و تواند برای شرکتتر میچنین، دسترسی به شبکه وسیع. هم(2013

شده های مطرح. بحث(Gölgeci and Kuivalainen 2020)دهی سریع به رویدادهای غیرمنتظره را فراهم کند امکان پاسخ

 کنند:ای برای فرضیه پنجم این تحقیق فراهم میپایه

 آوری زنجیره تأمین خدمات درمانی دارد.(. سرمایه ساختاری اثر مستقیم و مثبتی بر روی تابH5فرضیه پنجم )

-م مشترک را تسهیل میهای مشترک، ارتباطات و توسعه ادراک و فهها و هدفزبان و هنجارهای مشترک به شکل قوانین، ارزش

. در نقطه (Inkpen and Tsang 2005)کنند ها را حمایت میهای همکارانه برای انجام کارها و رسیدن به هدفکنند و تالش
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های پیش بیایند که به اختالف و عدم یا سوءبرداشت ها وها واگرا هستند، ممکن است سوءتفاهممقابل، زمانی که اهداف و ارزش

ها و سرنوشت مشترک باشند، تعامالت درون شبکه به . زمانی که ارزش(Johnson, Elliott et al. 2013)توافق منجر شوند 

شوند و این در حالی است که طرفین درگیر، در حال ایجاد یک ادراک مشترک کننده معنادار منجر مییتهای خودتقوفرآیند

به تقویت قابلیت همکاری در  توانندها و اهداف مشترک می. این ارزش(Johnson, Elliott et al. 2013)اجتماعی هستند 

. سرمایه (Johnson, Elliott et al. 2013)آوری زنجیره تأمین است منجر شوند های تابترین قابلیتزنجیره تأمین که از مهم

چه پذیری در درون زنجیره تأمین است چرا که اعضا، درک خود را از آنمهم در توضیح انعطافچنین یکی از فاکتورهای شناختی هم

 اندتوان به آن دست یافت، به یکدیگر نزدیک کرده اند و به یک فهم مشترک رسیدهکه برای توسعه و بهبود مهم است و چگونه می

(Krause, Handfield et al. 2007)ها، زبان و سرنوشت مشترک ممکن است بر پدیداری در . در نهایت، با داشتن ارزش

. در (Christopher and Lee 2004)شود زنجیره تأمین تأثیر بگذارند چرا که اطالعات به صورت جمعی و عمومی استفاده می

 شود:نتیجه، فرضیه ششم این پژوهش به صورت زیر بیان می

 آوری زنجیره تأمین خدمات درمانی دارد.(. سرمایه شناختی اثر مستقیم و مثبتی بر روی تابH6فرضیه ششم )

 . روش تحقیق2

 . نمونه و جمع آوری اطالعات2.1

اند؛ شرط اول موقعیت جغرافیایی و هی واجد شرایط شدن بودنیاز براشده در این پژوهش دارای دو پیشهای شرکت دادهمجموعه

-اند. دوم اینکننده از لحاظ موقعیت جغرافیایی همگی در شهر تهران واقع شدههای شرکتشرط دوم نوع فعالیت مجموعه. مجموعه

کلینیک و درمانگاه و  ات پزشکی،داروسازی، شرکت تجهیز های بیمارستان، داروخانه، شرکتها در یکی از زمینهکه شرح فعالیت آن

نیازهای دهند. به غیر از پیشها زنجیره تأمین خدمات درمانی را شکل میباشد چرا که این شرکتیا آزمایشگاه و رادیولوژی می

رفته گیری تصادفی انجام گگیری در این پژوهش به صورت نمونهیادشده، شرط دیگری برای واجد شرایط شدن وجود نداشته و نمونه

 است. 

آوری داده در این های اصلی جمعکانالگیری استفاده شده در آن پرسشنامه است. این پژوهش از نوع پیمایشی است و ابزار اندازه

چنین استفاده از شبکه اجتماعی لینکداین به طور خاص و هم ها،آوری داده به صورت حضوری به ویژه از داروخانهپژوهش، جمع

نفر ارسال  300های داروسازی و تجهیزات پزشکی بوده است. در مجموع، این پرسشنامه برای بیش از ها و شرکتبرای بیمارستان

 نفر تمام سؤاالت پرسشنامه را پر کرده و آن را ارسال نمودند.  130 مجموعو در  شد

-گیری میار متغیر در این تحقیق اندازهشده است. در مجموع چه آورده 7جدول درگیری این تحقیق یا همان پرسشنامه ابزار اندازه

آوری زنجیره تأمین نیز متغیر وابسته و محوری شوند. سه متغیر اول متغیرهای مستقل تحقیق هستند و متغیر آخر یعنی تاب

مشخص است، تمام  زین 7جدولستون  یکگردد. همان طور که در های مستقل روی آن بررسی میباشد که اثر متغیرتحقیق می
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ها ها قبال در آنکه این متغیر (Yim and Leem 2013, Mandal 2017)های اصلی این پژوهش، از تحقیقات پیشین غیرمت

تایی استفاده شد که در آن، عدد برای دریافت پاسخ سؤاالت این پرسشنامه از مقیاس لیکرت هفت .انداند اخذ شدهاعتبارسنجی شده

مه به سؤال موجود در پرسشنا 3۶سؤال از مجموع  7 .به معنای کامال مخالفم مشخص شده بود 7به معنای کامال مخالفم و عدد  1

حرف آر در  با و .7Error! Reference source not foundلجدو درصورت معکوس و با بار منفی پرسیده شدند. این سؤاالت 

 اند. انتهای سؤال مشخص شده

 گیری )مدل بیرونی(. تحلیل مدل اندازه2.2

شان چه باری ها روی متغیر مربوطهیل عوامل است تا مشخص شود که هر کدام از شاخصتحل اولین قدم در تحلیل مدل بیرونی،

طراحی شد  3اس الپیافزار اسمارتدارند و آیا شاخص خاصی نیاز به حذف شدن دارد یا خیر. در این راستا ابتدا مدل تحقیق در نرم

 گرفت.  محور بر روی آن انجام-و سپس تحلیل حداقل مربعات با رویکرد عامل

دارند به شرطی که بر پایایی اثر معکوس نگذارند باید  0.۴تر از هایی که بار کماست که شاخص این برای این تحلیل یک قانون کلی

آوری مربوط به تاب 1تابعامل  های الزم در این مرحله،با انجام تحلیللذا . (Hair Jr, Sarstedt et al. 2014)حذف شوند 

تا مدل  حذف شدندداشتند(  0.21۶و  0.25۴)که به ترتیب بار برابر با از متغیر اجتماعی شدن  5اجتماع زنجیره تأمین و عامل

 ت. نشان داده شده اس 2شکلهای ذکرشده در بهینه گردد. بارگذاری عوامل پس از حذف شاخص

سازی شود. روایی همگرا و روایی واگرا برای حداقل مربعات جزئی مدلحال که تحلیل عوامل انجام شد، به تحلیل روایی پرداخته می

. بخشی از روایی همگرا در (Yim and Leem 2013, Hair Jr, Sarstedt et al. 2014)اند معادالت ساختاری پیشنهاد شده

گردد. برای تر آن نیز با بررسی میانگین واریانس استخراج شده بررسی میبخش قبل یعنی تحلیل عوامل انجام شد. بخش دوم و مهم

 Yim and)باشد، آن متغیر دارای سطح خوبی از روایی همگرا است  0.5هر متغیر، اگر میانگین واریانس استخراج شده بیشتر از 

Leem 2013, Hair Jr, Sarstedt et al. 2014)شده برای متغیرهای این پژوهش میانگین واریانس استخراج ،2لجدو . در

 ها دارای روایی همگرا هستند. توان مشاهده نمود که متغیراند. با بررسی این جدول میگزارش شده

تی است امتیهای آزمایش روایی واگرا، آزمون اچترین آزمونجدید شود. یکی ازدر قدم بعدی، روایی واگرای پژوهش بررسی می

(Henseler, Ringle et al. 2015)،های مشترک با مشخص شد که تعامل متقابل و ارزش . با انجام این آزمون برای این پژوهش

های مشترک و تعهد نیز روایی واگرای پایینی دارند. با حذف شاخص چنین مشخص شد که ارزشپوشانی دارند و همدیگر همیک

REC5  نیچنهمو VAL1 تی برای تمام متغیرها در محدوده قابل امتیعیار اچها، شاخص روایی واگرای دو به دو ماز بین شاخص

-امتیآزمون روایی واگرای اچ ،1جدولاست قرار گرفت. در  بیان شده Henseler, Ringle et al( .2015)، که توسط 1قبول زیر 

 تی برای این پژوهش گزارش شده است. 
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                                                                                                1 جدول

اجتماعی شدن
ک

ش های مشتر
ارز

استفاده از شبکه
اعتماد

تاب آوری زنجیره تأمین
تعامل متقابل

تعهد
ب شبکه

تناس
ک

ت مشتر
سرنوش

اجتماعی شدن

ک
ش های مشتر

ارز
0.933

استفاده از شبکه
0.622

0.214

اعتماد
0.656

0.997
0.3

تاب آوری زنجیره تأمین
0.577

0.678
0.173

0.564

تعامل متقابل
0.967

0.891
0.395

0.67
0.656

تعهد
0.943

0.95
0.127

0.779
0.442

0.814

ب شبکه
تناس

0.702
0.642

0.369
0.563

0.41
0.831

0.611

ک
ت مشتر

سرنوش
0.786

0.955
0.263

0.797
0.492

0.974
0.772

0.699

 

میانگین واریانس استخراج شدهمتغیر

0.682تاب آوری زنجیره تأمین

0.540اجتماعی شدن

0.667اعتماد

0.666تعامل متقابل

0.577تعهد

0.530سرمایه رابطه ای

0.717تناسب شبکه

0.660استفاده از شبکه

0.573سرمایه ساختاری

0.601ارزش های مشترک

0.548سرنوشت مشترک

0.503سرمایه شناختی

پایایی مرکبمتغیر

0.785تاب آوری زنجیره تأمین

0.709اجتماعی شدن

0.773اعتماد

0.777تعامل متقابل

0.802تعهد

0.846سرمایه رابطه ای

0.835تناسب شبکه

0.795استفاده از شبکه

0.725سرمایه ساختاری

0.753ارزش های مشترک

0.797سرنوشت مشترک

0.822سرمایه شناختی

 2جدول 

 3جدول 
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گیرد. ها در تحلیل مدل بیرونی، تحلیل پایایی مدل است که انسجام و ثبات درونی متغیرها را اندازه میترین قدمیکی از مهم

های های بین شاخصبستگیتحلیل پایایی، استفاده از آلفای کرونباخ است که پایایی را بر اساس هم ترین روشترین و سنتیقدیمی

سازی معادالت ساختاری از روش حداقل مربعات جزئی مدل . با وجود این،(Yim and Leem 2013)زند یگیری تخمین ماندازه

 کند. پایایی مرکب استفاده می

توان مشاهده نمود که تمامی متغیرها دارای پایایی مرکب باالی های پژوهش ارائه شده است. میپایایی مرکب متغیر  3جدول در

و بنابراین دارای  (Yim and Leem 2013, Hair Jr, Sarstedt et al. 2014)است هستند بوده که آستانه مورد قبول  0.7

 باشند. پایایی ثبات درونی می

 . خطای روش متداول2.3

دهندگان های واقعی در شرایط پاسخکه به دلیل تفاوتها به جای اینافتد که تغییرات در پاسخخطای روش متداول زمانی اتفاق می

توان این خطا را با سازی معادالت ساختاری میجزئی مدلگیری ایجاد شده باشند. در حداقل مربعات باشند، به دلیل خود ابزار اندازه

های مورد مطالعه در این بستگی متغیرها و شاخص عامل تورم واریانس بررسی کرد. آمار این عامل برای شاخصتحلیل وضعیت هم

خطای روش متداول وجود باشد به این معناست که  3.3آورده شده است. اگر میزان عامل تورم واریانس کمتر از  ۶جدول تحقیق در

 گردد که این خطا در این تحقیق رخ نداده است. می مشخص ۶جدول  و با بررسی (Hair Jr, Sarstedt et al. 2017)ندارد 

 یافته ها.3

 . تحلیل مدل ساختاری )مدل درونی(3.1

برای این منظور با استفاده از رسد. های تحقیق میگیری، نوبت به تحلیل مدل ساختاری و بررسی فرضیهپس از تحلیل مدل اندازه

 !2Errorشکلگیری از الگوریتم حداقل مربعات جزئی محاسبه شد. در مدل تحقیق با بهره 3اس الپیافزار اسمارتنرم

Reference source not found.، دهنده ها در این تصویر نشانحاصل این محاسبه نمایش داده شده است. اعداد روی فلش

که این شاخص برای متغیر  دهندنشان می  ها نیز میزان مربع آر برای متغیرهاضرائب مسیر بین متغیرها هستند و اعداد داخل دایره

است که مقدار قابل قبولی است. هر ضریب مسیر در مدل ساختاری  0.235آوری زنجیره تأمین برابر با اصلی تحقیق یعنی تاب

 Yim)های معمولی حداقل مربعات تفسیر شود تواند به عنوان ضریب بتای استاندارد شده در رگرسیونحداقل مربعات جزئی، می

and Leem 2013) هستند  که   بیانگر وجود رابطه میان متغیرهایی هستند  -1و  1. ضرائب مسیر اعدادی استاندارد شده بین

ای قوی و تر باشند از احتمال وجود رابطهنزدیک 1است. هر چقدر این ضرائب به ها فرض شده که در مدل، وجود ارتباطی برای آن

دهند. با وجود این، با تحلیل این ضرائب ای قوی و معکوس خبر میتر باشند از احتمال وجود رابطهنزدیک -1مستقیم و هر چه به 

د این روابط و در نتیجه فرضیات، باید میزان اهمیت این ها را تفسیر نمود و برای تأییبستگی بین متغیرتوان وجود قطعی همنمی

-محاسبه با روش بوت استرپینگ سنجیده و گزارش شود. بدین منظور و برای تخمین اهمیت ضرائب مسیر،روابط با استفاده از بوت
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-توصیه شده است و با رویکردی مسیر Hair Jr, Sarstedt et al( .201۴)زیرنمونه که توسط  5000استرپینگ با در نظر گرفتن 

حاصل مقدار پی  اعداد داخل پرانتز 2شکلشده است. در ارائه  4جدول چنینو هم 2شکلمحور انجام شد. نتیجه این محاسبه در 

 هستند. شده 

فرضیات پژوهش  دهد، به تحلیلزیرنمونه را نشان می 5000استرپینگ دارای که نتیجه محاسبه مدل با بوت 4جدولحال با بررسی 

اند و اطالعاتی نظیر ضریب ها پرداخته خواهد شد. در این جدول فرضیات پژوهش به ترتیب فهرست شدهو درستی و نادرستی آن

 اند. آماره تی و مقدار پی در آن ارائه شده مسیر،

شود که این بت دارد. مشاهده میکند که سرمایه ساختاری با سرمایه شناختی رابطه مستقیم و مثاولین فرضیه تحقیق بیان می

است، مقدار پی  0.۴13شود. این فرضیه دارای ضریب مسیر شود و به شدت تأیید میفرضیه توسط نتایج پژوهش کامال حمایت می

یق توان در رابطه با فرضیه اول تحقشود. پس با قطعیت میتأیید می کامالباشد و می 3.5۴1آن صفر است و آماره تی آن برابر با 

 .بستگی قدرتمند و در جهت مثبت استاظهار نظر کرد و بیان نمود که سرمایه ساختاری با سرمایه شناختی دارای یک رابطه هم

کند که سرمایه ساختاری با سرمایه پردازد و بیان میای میفرضیه دوم تحقیق به رابطه میان سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه

شود چرا که دارای ضریب مسیر مثبت دارد. این فرضیه نیز با میزان معناداری نسبتا باالیی تأیید می ای مستقیم وای رابطهرابطه

دهند که نتایج تحقیق این فرضیه را است که همگی نشان می 0.007و مقدار پی آن نیز برابر با  2.۶89است و آماره تی آن  0.202

قطعیت بیان نمود که هر چقدر میزان سرمایه ساختاری یک زنجیره تأمین بیشتر توان با کنند. بنابراین میبه طور کامل حمایت می

 باشد. ای آن زنجیره تأمین نیز میباشد به معنای باالتر بودن سرمایه رابطه

پردازد. این فرضیه ای است که به روابط بین ابعاد سرمایه اجتماعی زنجیره تأمین میسومین فرضیه این تحقیق، آخرین فرضیه

ای زنجیره ای مثبت و مستقیم میان سرمایه شناختی و سرمایه رابطهکند که رابطهدوم بیان شد، ادعا می بخشطور که در مانه

توان به راحتی مشاهده کرد که این فرضیه از بین سایر فرضیات این تحقیق با سطح می ۴جدولتأمین وجود دارد. با بررسی 

است که عدد کامال قابل  10.173باشد و آماره تی آن برابر با که مقدار پی آن صفر می معناداری باالتری تأیید شده است چرا

است که نسبت به بقیه ضرائب مسیر قدرتمندتر و شدیدتر  0.۶77توجهی است. عالوه بر آن ضریب مسیر این رابطه برابر با عدد 

شود و هر قدر سرمایه شناختی باالتر باشد، حمایت میتوان گفت که این فرضیه توسط نتایج تحقیق است. پس با قطعیت کامل می

 ای زنجیره تأمین نیز باالتر است. سرمایه رابطه

آوری زنجیره تأمین که متغیر محوری تحقیق است ای زنجیره تأمین با تابفرضیه چهارم این تحقیق به بیان رابطه سرمایه رابطه

ای مستقیم و آوری زنجیره تأمین خدمات درمانی رابطهای زنجیره تأمین با تابطهکند که سرمایه رابپردازد. این فرضیه بیان میمی

شود. رابطه این دو متغیر شود که این فرضیه نیز با معناداری باالیی تأیید و توسط نتایج تحقیق حمایت میمثبت دارد. مشاهده می
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است مورد تأیید بودن این  مشخص ۴جدول است و مقدار پی و آماره تی نیز همان طور که از 0.358دارای ضریب مسیری برابر با 

 دهند. فرضیه را نشان می

ه تأمین با فرضیات پنجم و ششم این پژوهش که به رابطه مستقیم سرمایه شناختی زنجیره تأمین و سرمایه ساختاری زنجیر

این پژوهش  تأیید نشدند و بنابراین، داستیپ ۴جدول طور که ازآوری زنجیره تأمین خدمات درمانی اشاره داشتند، همانتاب

آوری زنجیره تأمین نتوانست رابطه معنادار مستقیمی میان سرمایه شناختی زنجیره تأمین و سرمایه ساختاری زنجیره تأمین با تاب

 ا کند.خدمات درمانی پید

آوری زنجیره تأمین خدمات درمانی ها بر روی تابها و اندازه آنحال به بررسی اثر متغیرهای کنترلی پژوهش، یعنی عمر شرکت

آوری های زنجیره تأمین با تابمالحظه کرد، رابطه معناداری میان عمر شرکت توانیم ۴جدول طور که با بررسیپردازیم. همانمی

سابقه فعالیت بیشتری داشته  های عضو زنجیره تأمین،توان ادعا کرد که هر قدر شرکتپیدا نشد. یعنی نمی هازنجیره تأمین آن

ها یعنی تعداد آوری زنجیره تأمین خدمات درمانی مورد بررسی بیشتر است. در مورد رابطه اندازه شرکتباشند در نتیجه تاب

چنان معنادار اما آن توان مشاهده کرد که هر چند این فرضیه تأیید شده است،می شان نیزآوری زنجیره تأمینها با تابکارکنان آن

طور که از مقدار پی مشخص است، در پایین سطح معناداری قرار دارد و به نوعی به صورت مرزی تأیید شده نیست و در واقع همان

آوری های زنجیره تأمین و تابتعداد کارکنان شرکت ای میانتوان بیان کرد که به احتمال قوی چنین رابطهاست. بنابراین می

آوری زنجیره تأمین نیز این شان وجود دارد ولی این رابطه چندان قدرتمند نیست و ضریب مسیر اندازه بر روی تابزنجیره تأمین

 شود. نمی ای با نتایج این تحقیق حمایتکند. پس اظهار نظر قطعی راجع به وجود چنین رابطهفرضیه را تأیید می

های مفصلی صورت گرفت. در تاکنون تنها راجع به فرضیات که همگی راجع به اثرات مستقیم متغیرها روی یکدیگر بودند بحث

ادامه راجع به اثرات غیرمستقیم متغیرها روی یکدیگر بحث خواهد شد. فهرست تمامی مسیرهای غیرمستقیم موجود در مدل 

 است.  ارائه شده ۴جدولهای تی در آماره به همراه مقادیر پی و نیز تحقیق
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 4 جدول

تأیید فرضیهمقدار پیآماره تیانحراف معیارضریب مسیرفرضیات

)H1( تأیید شد ****0.4130.1173.5410.000سرمایه ساختاری -< سرمایه شناختی

)H2( تأیید شد ***0.2020.0752.6890.007سرمایه ساختاری -< سرمایه رابطه ای

)H3(تأیید شد ****0.6770.06710.1730.000سرمایه شناختی -< سرمایه رابطه ای

)H4( تأیید شد ***0.3580.1183.0250.002سرمایه رابطه ای -< تاب آوری زنجیره تأمین

)H5( عدم تأیید0.0090.1210.0710.944-سرمایه ساختاری -< تاب آوری زنجیره تأمین

)H6( عدم تأیید0.0930.1300.7170.474سرمایه شناختی -< تاب آوری زنجیره تأمین

عدم تأیید0.0380.0850.4460.656-عمر -< تاب آوری زنجیره تأمین )متغیر کنترلی(

تأیید شد *0.1760.0961.8330.067اندازه -< تاب آوری زنجیره تأمین )متغیر کنترلی(

راهنمای میزان معناداری : 

****   مقدار پی > 0.001 )آماره تی < 3.29(

 ***    مقدار پی > 0.01 )آماره تی < 2.58(

 **      مقدار پی > 0.05 )آماره تی < 1.96(

 *        مقدار پی > 0.1 )آماره تی < 1.64(
 

آوری زنجیره کند و به تابای عبور میاز سرمایه رابطه شود،مسیری است که از سرمایه ساختاری آغاز می اولین مسیر مورد بررسی،

د و بنابراین سرمایه ساختاری از گیراین مسیر مورد تأیید قرار نمی نیز مشخص است، 5جدول درطور که شود. همانتأمین ختم می

 آوری زنجیره تأمین اثری ندارد. ای بر روی تابطریق سرمایه رابطه

شود. مشاهده آوری زنجیره تأمین ختم میای به تابگردد و با عبور از سرمایه رابطهبار از سرمایه شناختی آغاز میاین مسیر بعدی،

توان نتیجه گرفت که سرمایه شناختی با تأثیر بر روی شود و بنابراین میالیی تأیید میشود که این مسیر با میزان معناداری بامی

 آوری زنجیره تأمین تأثیرگذار است. به طور غیرمستقیم بر روی تاب ای،سرمایه رابطه

کند و ای عبور میرابطه با شروع از سرمایه ساختاری از سرمایه شناختی و سرمایه ترین مسیری که در این مدل وجود دارد،طوالنی

توان گیرد و مینیز مشخص است مورد تأیید قرار می 5جدول طور که ازشود. این مسیر همانآوری زنجیره تأمین ختم میبه تاب

ای زنجیره تأمین بر روی بیان کرد که سرمایه ساختاری نیز به صورت غیرمستقیم و با تأثیر سرمایه شناختی و سرمایه رابطه

 ری زنجیره تأمین اثرگذار است. آوتاب

های آوری زنجیره تأمین مورد با دادهشونده به تابشونده از سرمایه ساختاری و عبور کننده از سرمایه شناختی  و ختممسیر شروع

حقیق یعنی بینی بود چرا که فرضیه ششم تپیشگیرد. البته این موضوع کامال قابلشده این تحقیق مورد تأیید قرار نمیآوریجمع
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سرمایه  آوری زنجیره تأمین در قسمت قبل رد شد و در نتیجه طبیعی این موضوع،تأثیر مستقیم سرمایه شناختی بر روی تاب

 آوری زنجیره تأمین اثرگذار باشد. تواند از طریق سرمایه شناختی بر روی تابساختاری نمی

آوری زنجیره شود و با عبور از سرمایه شناختی به تاباری شروع مییعنی مسیری که از سرمایه ساخت آخرین مسیر مورد بررسی،

گیرد. این مسیر از تمام مسیرهای ها قرار میگردد با میزان مورد معناداری باالیی مورد تأیید و حمایت دادهتأمین ختم می

د که سرمایه ساختاری عالوه بر تأثیر توان راجع به آن با قطعیت اظهار نظر کرد و بیان نموتر است و میغیرمستقیم دیگر قوی

ای که در قسمت فرضیات تحقیق اثبات شد، با تأثیر بر روی سرمایه شناختی دارای تأثیر مستقیم بر روی سرمایه رابطه

ترین مسیر مدل که به باشد. البته این موضوع به نوعی در طوالنیای زنجیره تأمین نیز میغیرمستقیمی بر روی سرمایه رابطه

 شد نیز نشان داده شده بود. آوری زنجیره تأمین ختم میابت

 5 جدول

تأیید فرضیهمقدار پیآماره تیفرضیات

عدم تأیید1.8250.068سرمایه ساختاری -< سرمایه رابطه ای -< تاب آوری زنجیره تأمین

تأیید شد ***3.0280.002سرمایه شناختی -< سرمایه رابطه ای -< تاب آوری زنجیره تأمین

تأیید شد **2.2410.025سرمایه ساختاری -< سرمایه شناختی -< سرمایه رابطه ای -< تاب آوری زنجیره تأمین

عدم تأیید0.6640.507سرمایه ساختاری -< سرمایه شناختی -< تاب آوری زنجیره تأمین

تأیید شد ****3.6450.000سرمایه ساختاری -< سرمایه شناختی -< سرمایه رابطه ای

راهنمای میزان معناداری : 

****   مقدار پی > 0.001 )آماره تی < 3.29(

 ***    مقدار پی > 0.01 )آماره تی < 2.58(

 **      مقدار پی > 0.05 )آماره تی < 1.96(

 *        مقدار پی > 0.1 )آماره تی < 1.64(
 

 

 بحث و نتیجه گیری-4

یکی از فرضیاتی که در این تحقیق اثبات شد وجود رابطه مستقیم و مثبت میان سرمایه  بحث شد، شیپ بخش درطور که همان

تر باشد و به هر میزان که طح ارتباطات در شبکه بیشساختاری زنجیره تأمین و سرمایه شناختی زنجیره تأمین است. هرچقدر س

-ها و اهداف مشترک بیشتر خواهد بود. همپذیرتر بوده و تناسب بیشتری داشته باشد، ادراک و تفاهم بر سر ارزشاین شبکه انعطاف

یکدیگر در ارتباط هستند و ها درک خواهند کرد که سرنوشت مشترکی دارند چرا که به صورت ایزوله عمل نکرده و با چنین سازمان

که این سرنوشت مشترک، سرنوشتی سرشار از موفقیت توانند این سرنوشت مشترک را کامال لمس کنند. در نتیجه، در جهت اینمی
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دیگر را در های مشترکی را ارج نهند و اهداف مشترکی داشته باشند و یکها درک خواهند کرد که نیاز است ارزشباشد، سازمان

ها برای افزایش سرمایه شناختی زنجیره تأمین که سازمانها و رسیدن به این اهداف مشترک یاری کنند. نتیجه اینین ارزشحفظ ا

چیز به این تر همهتر کردن آن قدم بردارند. به بیان سادهنیاز دارند تا الگوی ارتباطات خود در زنجیره را بشناسند و در جهت گسترده

چنین مشخص شد که سرمایه شناختی و سرمایه هم ها دسترسی دارند.سانی دسترسی دارند و چطور به آنگردد که به چه کبرمی

ای زنجیره تأمین با اختالف با ای زنجیره تأمین اثرگذار هستند. سرمایه رابطهساختاری زنجیره تأمین هر دو بر روی سرمایه رابطه

آوری زنجیره تأمین است. اما این یره تأمین به ویژه در راستای دستیابی به تابترین بعد سرمایه اجتماعی زنجترین و اثربخشارزش

ای، داشتن سرمایه نیاز داشتن سرمایه رابطهسرمایه ارزشمند یک شبه به دست نخواهد آمد. در این تحقیق مشخص شد که پیش

ی زنجیره تأمین نیز در قابلیت کنترل و افزایش اچنین کلید کنترل و افزایش سرمایه رابطهشناختی و سرمایه ساختاری است و هم

ها و اهداف تر باشد و هر قدر ارزشسرمایه ساختاری و سرمایه شناختی است. هر چقدر شبکه و ارتباطات در زنجیره تأمین گسترده

رود و در نتیجه سرمایه می تر باشند، سطح اعتماد، تعهد، تعامل متقابل و تعامالت اجتماعی اعضای زنجیره تأمین باالتربه هم نزدیک

 شود. ای زنجیره تأمین تقویت میرابطه

آوری زنجیره تأمین اثرگذار هستند. نتایج پژوهش نشان گانه چگونه بر روی تاباما سؤال اصلی این تحقیق این است که این ابعاد سه

ای در جیره تأمین دارد. هر چقدر سطح سرمایه رابطهآوری زنجیره تأمین زنای اثر مستقیم و مثبتی بر روی تابداد که سرمایه رابطه

آوری آن زنجیره نیز باالتر است و این مسئله تا حد زیادی قابل درک است. بیان بسیار یک زنجیره تأمین باالتر باشد، میزان تاب

-خود را در بقای او میکنند چرا که بقای دیگر کمک میساده این موضوع این است که دوستان در شرایط سخت و پرریسک به یک

گیری مسائل مالی نخواهند بود و چیز دیگری های تصمیمبینند. وقتی که صحبت از تعامل و اعتماد و تعهد باشد، دیگر تنها فاکتور

گیرد و آن احساس دوستی و روابط عاطفی است. وقتی اعتماد وجود داشته باشد، بسیاری از اوقات که شرایط جای آن را می

روند های رسمی که در شرایط عادی همیشه وجود دارند کنار میگیری فوری وجود دارد، کاغذبازیست و نیاز به تصمیماضطراری ا

دهد. تعهد، آوری زنجیره تأمین را افزایش میگردد که به نوبه خود تابپذیری میعمل و انعطافو این خود باعث افزایش سرعت

دیگر دیگر یاری برسانند، به یکشوند که اعضای زنجیره تأمین به یکتانه همگی باعث میتعامالت اجتماعی و وجود داد و ستد دوس

داشت لطف کنند و درک کنند که با حفظ دیگران در واقع در حال حفظ خودشان هستند چراکه همه در یک زنجیره به بدون چشم

 اسم زنجیره تأمین در کنار هم و به هم متصل هستند. 

 

ایج این تحقیق نشان داد که در زنجیره تأمین خدمات درمانی رابطه مستقیمی میان سرمایه شناختی و سرمایه نت با وجود این،

ای زنجیره تأمین اثر خود را بر روی آوری زنجیره تأمین وجود ندارد و این متغیرها نیز از طریق سرمایه رابطهساختاری با تاب

ای به گردد و با ایجاد سرمایه رابطههای ساختاری و شناختی آغاز میچیز از سرمایهمهگذارند. در واقع هآوری زنجیره تأمین میتاب

 کنند. آورتر کردن زنجیره تأمین کمک میتاب
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هایی که ماهیت وجودی بندی، مدیران و فعاالن در این حوزه، برای مصون ماندن از اختالالت زنجیره تأمین و آشوببه عنوان جمع

آوری شان قدم بردارند. اما تابهای تأمینآورتر کردن زنجیرهباید در جهت تاب کنند،ها را تهدید میاعضای آنها و این زنجیره

های سنگینی در بر داشته توانند هزینههای ایجاد آن میشود و برخی از روشعموما به عنوان یک استراتژی ارزان شناخته نمی

های مقرون های تأمین باید به دنبال استراتژیپذیری. بنابراین زنجیرهزایش سرعت و انعطافباشند؛ مثال ایجاد ظرفیت اضافی برای اف

ها توسعه سرمایه اجتماعی و دهد که یکی از این استراتژیآوری زنجیره تأمین باشند و نتایج این تحقیق نشان میبه صرفه ایجاد تاب

های یک مجموعه هر قدر هم زیاد باشد نیست و واضح است که تالش گانه آن است. اما این حرکت یک حرکت انفرادیابعاد سه

سازی است. باید تواند تأثیری در مقیاس یک زنجیره تأمین ایجاد کند. بنابراین اولین قدم، ایجاد رابطه در زنجیره تأمین و شبکهنمی

های مشترک، آورتر شدن نیاز به ارزشتای تابتر شود و دسترسی به اعضای زنجیره تأمین بیشتر شود. در راسالگوی روابط گسترده

ها و همسویی بیشتر، روابطی اهداف مشترک، زبان مشترک و درک سرنوشت مشترک وجود دارد. با افزایش روابط و تشریک ارزش

ت این روابط گیرد. در نهایدوستانه، سرشار از اعتماد و تعهد و غنی از تعامالت اجتماعی و دادوستدها و الطاف دوستانه شکل می

آوری تاب بهاترین گوهر هر زنجیره تأمین را برایش به ارمغان بیاورند:توانند گرانشوند، میها حاصل میدوستانه و منابعی که از آن

 زنجیره تأمین.
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1.331تاب1.307۴اجتماع1

1.234تاب1.0745اجتماع2

1.209تعامل1.0411اجتماع3

1.238تعامل1.2252اجتماع۴

1.26تعامل1.0833اجتماع۶

1.209تعامل1.203۴ارزش2

1.164تعهد1.2051ارزش3

1.349تعهد1.0522ارزش۴

1.316تعهد1.1143استفاده1

1.233تناسب1.1141استفاده2

1.233تناسب1.2232اعتماد1

1.613سرنوشت1.1191اعتماد2

1.125سرنوشت1.2162اعتماد3

1.187سرنوشت1.4383اعتماد۴

1.785سرنوشت1.088۴تاب2

1.283سرنوشت1.4175تاب3
 

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID
 

 

22 

رابطه شما با شرکای زنجیره تأمین  ذاتا بلند مدت است. )r(تعهد1

شما نسبت به شرکای زنجیره تأمین احساس وفاداری عمیقی می کنید.تعهد2

مجموعه شما رابطه ای همکارانه با شرکای زنجیره تأمین دارد.تعهد3

شما محل کسب وکار شرکای زنجیره تأمین را مکررا بازدید می کنید.اجتماع1

شما برای شناختن کارکنان شرکت های شرکای زنجیره تأمین، زمان می گذارید. )r(اجتماع2

شما مکررا از طریق تلفن، ایمیل، نامه و یا فکس با شرکای زنجیره تأمین تماس می گیرید.اجتماع3

اجتماع4
شما معموال در یک محیط بدون تنش و آرام با شرکای زنجیره تأمین مالقات می کنید. )مثال بیرون غذا 

خوردن با یکدیگر(

شما با شرکای زنجیره تأمین در درجه اول برای تفریح مالقات می کنید.اجتماع5

شما در رویدادهای خانوادگی شرکای زنجیره تأمین شرکت می کنید.اجتماع6

شما شرکای زنجیره تأمین را به اشتباه نمی اندازید.اعتماد1

شما سر قولتان به شرکای زنجیره تأمین می مانید. )r(اعتماد2

شما به طور منصفانه با شرکای زنجیره تأمین مذاکره می کنید.اعتماد3

شما مورد اعتماد و اطمینان شرکای زنجیره تأمین هستید.اعتماد4

شما در صورت نیاز، بدون چشم داشت به شرکای زنجیره تأمین لطف می کنید.تعامل1

شما به بهبود در عملکرد شرکای زنجیره تأمین پاداش اختصاص می دهید.تعامل2

شما راه های صرفه جویی در هزینه ها را با شرکای زنجیره تأمین به اشتراک می گذارید.تعامل3

شما تالش می کنید تا در زمان اضطرار به شرکای زنجیره تأمین کمک کنید.تعامل4

شما و شرکای زنجیره تأمین با یکدیگر در حل مشکالت و مسایل همکاری می کنید. )r(تعامل5

شما از روابط، شبکه ها و ارتباطات شخصی خود با مدیران شرکای زنجیره تأمین استفاده می کنید. )r(استفاده1

شما از روابط، شبکه ها و ارتباطات شخصی خود با سیاستمردان در سطوح مختلف دولت استفاده می کنید.استفاده2

تناسب1
با همکاری نزدیک با یکی از شرکای زنجیره تأمین، مجموعه شما برای دیگر شرکای زنجیره تأمین تان نیز 

جذاب تر می شود.

تناسب2
شیوه همکاری شما با یکی از شرکای زنجیره تأمین، اثرات مثبتی بر فعالیت های شما با دیگر شرکای 

زنجیره تأمین تان دارد.

شما اهداف کاری خود را با شرکای زنجیره تأمین به اشتراک می گذارید.ارزش1

شما و شرکای زنجیره تأمین اغلب بر سر آن چه که به صالح رابطه شماست، توافق دارید. )r(ارزش2

مجموعه شما برای دنبال کردن اهداف و مأموریت های مشترک با شرکای زنجیره تأمین مشتاق است.ارزش3

شما با شرکای زنجیره تأمین برای دستیابی به اهداف مشترک همکاری می کنید.ارزش4

اگر مشکلی از شرکای زنجیره تأمین حل شود، به این معنا است که مشکلی از شما نیز حل شده است.سرنوشت1

شما به شرکای زنجیره تأمین به چشم متحدینی در کارزار رقابتی نگاه می کنید.سرنوشت2

شما موفقیت خود را به طور مستقیم به موفقیت شرکای زنجیره تأمین وابسته می دانید.سرنوشت3

شما با شرکای زنجیره تأمین برای فایق آمدن بر دشواری ها همکاری می کنید.سرنوشت4

شما برای انجام دادن کارها با شرکای زنجیره تأمین به طور مشترک مسؤول هستید.سرنوشت5

تاب1
شما و شرکای زنجیره تأمینــتان، می توانید پس از مواجهه با هر اختاللی، به سرعت، عملیات ارائه 

)r( .خدمات درمانی را به حالت اول بازگردانید

شما و شرکای زنجیره تأمینــتان، توانایی فراهم کردن خدمات درمانی بدون وقفه به بیماران را دارید.تاب2

تاب3
شما و شرکای زنجیره تأمینــتان، از لحاظ مالی توانایی مواجهه پیشگیرانه و فعاالنه با بحران های احتمالی 

غیرمنتظره را دارید.

شما و شرکای زنجیره تأمینــتان، قابلیت واکنش دهی مثبت و سازنده در برابر اختالالت را دارید.تاب4

تاب5
شما و شرکای زنجیره تأمینــتان، قادر هستید تا خدمات درمانی مناسب را حتی در زمان رویارویی با 

اختالالت ارائه دهید.

 تاب آوری زنجیره

 تأمین خدمات
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Mandal (2017)

تناسب شبکه
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