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هاي رقابتي در تأثير ابعاد زنجيره تأمين يکپارچه بر توانمندي
 صنايع غذايي و آشاميدني شهر مشهد

 
 
 

 چكيده

هاي رقابتي مورد اين مقاله تأثير ابعاد زنجيره تأمين يکپارچه را بر توانمندي 
يابي به اين هدف، رابطه بين ابعاد زنجيره تأمين دهد. براي دستبررسي قرار مي

)هزينه،  هاي رقابتييکپارچه )يکپارچگي داخلي و يکپارچگي خارجي( و توانمندي
کيفيت، تحويل، نوآوري محصول( با استفاده از يک مدل مفهومي مورد مطالعه قرار 

شرکت متوسط و بزرگ صنايع غذايي و آشاميدني  44از مديران هااست. دادهگرفته
در اين  .استآوري شدهفعال در مراکز صنعتي مشهد، به روش پيمايشي جمع

و رويه هاالند به  Smart plsرم افزارپژوهش از روش حداقل مربعات جزئي توسط ن
نتايج نشان  است.گيري و ساختاري استفاده شدهاندازه هايمنظور بررسي مدل

باشد. مطالعه نيازي براي يکپارچگي خارجي ميدهد که يکپارچگي داخلي پيش مي
دهد که يکپارچگي داخلي و يکپارچگي خارجي تأثير مثبتي روي همچنين نشان مي
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هاي رقابتي شرکت دارند. قابل ذکر است که يکپارچگي داخلي توانمنديبهبود 
 دهد.هاي رقابتي را از طريق يکپارچگي خارجي نيز، بهبود ميتوانمندي

زنجيره تأمين يکپارچه، يکپارچگي داخلي، يکپارچگي خارجي،  :هاکليد واژه
 .هاي رقابتيتوانمندي

 مقدمه

، براي (SC)ي مختلف در زنجيره تأمينهامساعي بين شرکت امروزه تشريک 
 معرفي سريع محصوالت جديد به بازار، .[35]موفقيت آن زنجيره، حياتي است

روز  ،است و تالطم در تقاضاي بازارچرخه حيات محصوالت موجود را کاهش داده
گويي به چنين تغييرات و است. براي پاسخبيني کردن را مشکل کردهبه روز پيش

تغييرات ديگر و نيز حفظ و ارتقاء موقعيت رقابتي، الزم است که توجه بيشتري به 
ها شود. با توجه به اين موارد و نيز با افزايش رقابت جهاني، نياز براي شرکتوضعيت 

طور پيوسته در دهه اخير ه مساعي بهاي تشريکاستراتژي زنجيره تأمين يکپارچه و
هايي را براي فرصت ،رابطه نزديک بين مشتريان و توليدکننده .[2]استشتهرشد دا
دقت اطالعات تقاضا که زمان طراحي محصول توليدکننده و زمان  افزايش

کند و بنابراين دهد، ارائه ميريزي توليد و منسوخ شدن موجودي را کاهش مي برنامه
. رقابت جهاني و افزايش [53]دهدگويي بيشتر را به نيازهاي مشتري مي اجازه پاسخ

انتظارات مشتري، باعث شده تا توليدکنندگان بيش از پيش روي سرعت تحويل، 
ها، اين توانمندي ءبراي ارتقا ،پذيري تمرکز کننداطمينان و انعطاف قابليت

 [.55]کار گرفتنده ب را هاي زنجيره تأمين يکپارچهاستراتژي ،هاي زيادي شرکت

رسيدن به  ،هاي توليديهاي اصلي شرکتهمواره يکي از دغدغهکه  از آنجا 
با داشتن هماهنگي و امر اين با توجه به مطالعات موجود، باشد و مي سهم بازار بيشتر

هاي رقابتي از مساعي در کل زنجيره تأمين و در نتيجه رسيدن به توانمنديتشريک
قابل هزينه کمتر و... جمله داشتن نوآوري، تحويل به موقع، کيفيت محصول و 

، بيشتر مطالعات انجام گرفته روي زنجيره تأمين يکپارچه، تأثير [55باشد] دستيابي مي
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رحال تعداد مطالعات مربوط به تأثير ه اند، بهآن را روي انواع عملکرد بررسي کرده
باشد و بنابراين هاي رقابتي اندك مييکپارچگي زنجيره تأمين روي انواع توانمندي

بر آن است تا به بررسي تأثير  مقالهاين  .مورد نياز استلعات بيشتري در اين زمينه مطا
هاي رقابتي و اين که آيا يکپارچگي بيشتر ابعاد يکپارچگي زنجيره تأمين بر توانمندي

 هدف اصلي .هاي رقابتي بيشتري خواهد شد يا خير، بپردازدباعث ايجاد توانمندي
هاي تأثير ابعاد يکپارچگي زنجيره تأمين روي توانمندياين تحقيق، تعيين ميزان 

 باشد.رقابتي مي

 مبانی نظري تحقيق

شامل  و پيشنهاد شد هانوسيله هولي هب 5893 سال ابتدا در مفهوم زنجيره تأمين، 
که براي مشتري نهايي ارزش ايجاد گوناگوني هاي همه فرآيندها و فعاليت"مديريت 

تر و کار باالدستي و پائين دستي قويوايجاد پيوندهاي کسب بهو  "کنندمي
يک هدف مهم مديريت زنجيره تأمين،  .[48شود]کنند، ميکمک مي "بهبوديافته

به صورتي هاي مختلف زنجيره است، ها يا محدوديتهماهنگ کردن همه فعاليت
پائين است در  هاکه موجودي نگهداري شده کم و هزينه که بتوان کاالها را هنگامي

اي مختلف در زنجيره نياز در اختيار مشتريان قرار داد. متأسفانه شرک زمان مورد
و  کنندبا يکديگر مشارکت نميبراي توليد يک محصول يا خدمت هميشه تأمين، 

مديريت در  .آوردبه وجود ميبراي مديريت زنجيره تأمين  ي رااين وضعيت دشوار
هماهنگ، با سهيم  شيوه با هم در يک انها و مشتريکنندهتأمين، زنجيره تأمين مؤثر

 .کنندفعاليت ميوسيله صحبت کردن با يکديگر  هب آزادِ اطالعات، شدن در جريان
هاي کنندگان، مراکز عرضه و سيستمتأمينجريان سريع اطالعات بين مشتريان، 

در يک زنجيره  سازد.ها را براي توسعه زنجيره تأمين توانا ميونقل، شرکتحمل
با اهداف مشابه در کنار هم حضور داشته و ان ها و مشتريکنندهتأمين ،تأمين توانمند
اگرچه تحقيقات زيادي روي روابط زنجيره تأمين يک بعدي [. 5]کنندهمکاري مي

را بررسي  کنندگانمشترك بين توليدکننده و مشتريان و يا تأمين انجام شده و روابط
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5زنجيره تأمين يکپارچه ماما مفهو استشده
(SCI) ًجديدي براي تحقيق  موضوع نسبتا

کنندگان، در يک زنجيره تأمين يکپارچه، شراکت استراتژيکي قوي با تأمين. باشدمي
ها از نيازهاي توليدکننده را به منظور بهتر برآوردن نيازهاي بيني آندرك و پيش

اطالعات در مورد محصوالت، فرآيندها،  اشتراكمتغير آن تسهيل خواهد کرد. اين 
کند تا برنامه توليدي خود را ها به توليدکنندگان کمک ميها و توانمنديبنديزمان

 [.53بخشند]و عملکرد تحويل را بهبود  کنندتوسعه داده و کاالها را به موقع توليد 

کننده وليدهاي تروي تالش ،نيز بيشتر ادبيات اخير در مورد مديريت زنجيره تأمين
 کردهکنندگان تمرکز هاي ائتالف با تأمينسازي و شکل براي فرآيندهاي يکپارچه

و  کندطور مؤثرتر و کاراتر خريد و بخش عرضه را مديريت ميه که ب است
هاي بهبود کننده در طراحي فرآيند و محصول و فعاليتتعهد تأمينتحقيقات اخير بر 

 [.53دارد]مستمر، تأکيد 

 یكپارچگی
يکي از موضوعات اصلي در ادبيات مديريت زنجيره تأمين، خالل دهه گذشته در  

 باشدمي رسيدن به موفقيت مهم در عاملنقش يکپارچگي به عنوان يک 
متفاوت از زنجيره تأمين سنتي است. يک  زنجيره تأمين يکپارچه. [32،42،33]

اطالعات گسسته يا مجزا تأکيد دارد،  جريانبر که  زنجيره تأمين سنتي به علت اين
 يک زنجيره تأمين سنتي)غير يکپارچه(( بيان داشت که 5883يکپارچه نيست. سابث)

هاي پلکاني در زنجيره تأمين، حداقل دو اشکال دارد. ابتدا، در نتيجه عقب افتادگي
اطمينان تقاضا به عنوان يک نتيجه از بيني به علت افزايش در عدمدقت پيش

بيني . پيش)اثر شالق چرمي( اطالعات منفصل، کاهش خواهد يافت هاي انجري
به همراه  کنندگان و توليدکنندگاننادرست معموالً موجودي اضافي را براي تأمين

هاي وکار در سرتاسر بخشکه فرآيندهاي کسب . دوم، معموالً به علت ايندارد
نجيره تأمين سنتي به آهستگي يک ز ،صورت يکپارچه مرتبط نيستنده زنجيره تأمين ب

اغلب با سطوح  چنين رويکردي،دهد. در نتيجه به تغييرات تقاضا واکنش نشان مي
شود؛ بنابراين ادبيات زنجيره تأمين از نياز اطمينان محيطي روبرو ميباالتري از عدم
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 [.43]کنداطمينان محيطي حمايت ميجهت روبرويي با عدمبيشتر  براي يکپارچگي

 توافق زياد در مورد اهميت استراتژيک يکپارچگي تأمينن بيان داشت که توامي
 [.39اي بيش از يک دهه دارد]تاريخچهکنندگان، توليدکنندگان و مشتريان 

طور ه کننده بوليدت کهاست اي درجه در اين تحقيق، زنجيره تأمين يکپارچه، 
صورت گروهي  همساعي کرده و باستراتژيکي با شرکاي زنجيره تأمين تشريک

تأمين يکپارچه،  هدف زنجيره کند.فرآيندهاي داخل و خارج سازمان را مديريت مي
هاي مؤثر و کارا از محصوالت و خدمات، اطالعات، پول و يابي به جرياندست

تصميمات جهت فراهم کردن بيشترين ارزش براي مشتري با هزينه کم و سرعت باال 
تواند منجر به سودهاي عملياتي شود اما ميباشد. هماهنگي عملياتي تنها مي

با  .[53کند]هماهنگي استراتژيکي، سودهاي استراتژيکي و عملياتي را فراهم مي
و نيز  5توجه به تحقيقات گذشته، در اين تحقيق دو بعد يکپارچگي داخلي

 4مشتري يکپارچگيو  5کنندهکه شامل يکپارچگي تأمين 2يکپارچگي خارجي

يکپارچگي اند. ن ابعاد زنجيره تأمين يکپارچه در نظر گرفته شدهشود، به عنوا مي
اي ديگر مساعي و يکپارچگي لجستيک با مناطق وظيفهداخلي، به هماهنگي، تشريک

هاي لجستيک که يکپارچگي خارجي به يکپارچگي فعاليت حالي گردد، دربرمي
 شود.کنندگان شرکت مربوط ميشرکت با مشتريان و تأمين

 چگی داخلییكپار
سازگار با يکديگر اشاره هاي توليدي اي از فعاليتمجموعه بهيکپارچگي داخلي  

يکپارچگي [. 44]کننداهداف توليدي را حمايت ميدارد که در ارتباط متقابل 
مساعي بين بخشي تعريف  داخلي به عنوان فرآيندي از تعامل بين بخشي و تشريک

. [22]هم کار کنند در يک سازمان منسجم باها شود تا بخشاست که موجب ميشده

اي است که يک توليدکننده، در اين تحقيق، يکپارچگي داخلي، درجه
مساعي و فرآيندهاي هاي سازماني، عمليات و فرآيندهاي مربوط به تشريک استراتژي
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[. در 53کند]زمان را به منظور برطرف کردن نيازهاي مشتريان ساختاردهي ميهم
همه کند، بنابراين ها را با هم مرتبط ميسيستم اطالعات تمام بخشيک سازمان، 

آورند و  دسته هاي ديگر ببه موقع و دقيق را از بخش تا اطالعاتها قادرند بخش
عالوه بايد  هب. کسب خواهند کردسطح بااليي از يکپارچگي را در اين صورت 

ر و نيز روابط قوي که وکاها برحسب فرآيندهاي کسبارتباطات يکپارچه بين بخش
 باشد کند، وجود داشتهها حمايت ميمساعي را در کل بخشتعامالت و تشريک

[35 .] 

 یكپارچگی خارجی
هاي توليدي با نيازهاي بازار و سياست يکپارچگي خارجي تطبيق اهداف و  

. يکپارچگي [44]باشدهاي محيطي مينيازهاي رقابتي شرکت با توجه به محدوديت
افتد، که اين اهميت هماهنگي بين شرکت و شرکاي خارجي آن اتفاق ميخارجي 
[. بارات و 28]نمايد/ فروشنده را براي ايجاد مطلوبيت مشخص مي خريدار

افتد که دو يا چند کنند که يکپارچگي وقتي اتفاق ميپيشنهاد مي(، 2445اوليويرا)
را و اطالعات اي، مديريت، اجريزي مشترك مبادلهشرکت مسئوليت برنامه

جلو و رو به  . يکپارچگي رو به[3]گيري عملکرد را با هم به اشتراك بگذارند اندازه
در اين طبقه قرار  همگي [45]کنندهو يکپارچگي مشتري و تأمين[ 55]عقب

کننده(، . در اين تحقيق، يکپارچگي خارجي )يکپارچگي مشتري و تأمينگيرند مي
رکاي خارجي خود، براي ساختاردهي اي است که توليدکننده با شدرجه

هاي برون سازماني، فرآيندها و عمليات در فرآيندهاي گروهي و هماهنگ  استراتژي
 [.53کند]شرکت مي

 هاي رقابتیتوانمندي

، [55] رقابتي هايتوانمندي عمليات، اصطالحات در مطالعات مديريت 
معموالً به جاي [ 54] شايستگيهاي متراکم و توانمندي ،[4] هاي رقابتي اولويت

در ادبيات موجود، شش توانمندي رقابتي در نظر گرفته  شوند.يکديگر استفاده مي
؛ [42]هاي محصول، نماينده ارزيابي توانايي شرکت براي نوآورياست: نوآوريشده
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 پذيري و خدمت به مشتريهزينه پائين؛ کيفيت محصول؛ تحويل؛ انعطاف
 ،اولويت مورد قبول 3 توليدي هايمحيط سنتي درطور به[. البته 59،33،54،55]

تعيين [. 25] پذيري)تحويل(، نوآوري، کيفيت و انعطاف زمان وجود دارد: هزينه،
هاي اصلي شرکت مربوط تواند به شايستگيهاي رقابتي در يک شرکت مياولويت

رقباي  تواند بهتر ازهايي هستند که يک شرکت ميها، فعاليتتوانمندي[. 23] باشد
تواند بخرد نيست. عالوه يک توانمندي آنچه که يک شرکت ميه انجام دهد. بخود 

ها بايد به طور داخلي توسعه داده شوند. هستند؛ آن سازمانهر خاص  ،هاتوانمندي
آن چيزي است که  کردن و انتقال مشکل هستند، تقليدها براي اين حقيقت که آن

هاي خاص يا ها کمتر از تکنولوژياين، توانمنديسازد. بنابرها را ارزشمند ميآن
هاي تسهيالت توليدي و بيشتر از زيرساختارهاي توليدي مثل کارکنان، سيستم

در مقاله  .[34]شوداطالعاتي و مديريتي، يادگيري و تمرکزات سازماني ناشي مي
هاي حاضر، کيفيت محصول، تحويل، هزينه و نوآوري محصول به عنوان توانمندي

 است.قابتي در نظر گرفته شدهر

 پيشينه تحقيق
هاي رقابتي امروز در بازار جهاني زنجيره تأمين يکپارچه به عنوان يکي از مزيت 

نقش است؛ بنابراين ضروري است تا فاکتورهايي که در يکپارچگي شناخته شده
اي يکپارچگي فرآينده هاي تأمين نيازمندبررسي شوند. مديريت مؤثر زنجيره دارند،
 باشدکنندگان و مشتريان خارجي ميکار داخلي در يک سازمان و کل تأمينوکسب

 يره تأمين يکپارچه ممکن است به عنوان يک فرآيند تعامل و تشريکجزن[. 35]
ي که براي هايي که در يک زنحيره تأمين براي رسيدن به نتايجمساعي در شرکت

[. 59]، تعريف شودهماهنگ باشد هاي درگير در زنجيره، موردقبول وهمه سازمان
 ،استکرد که زنجيره تأميني که به درستي يکپارچه شده ( بيان2444لي) ،در تحقيقي

اين يکپارچگي براي بيان داشت، . همچنين [54]دهدها را بيشتر کاهش ميهزينه
. راسنزينک و کندنفعان ارزش ايجاد ميشرکت، شرکاي زنجيره تأمين و ذي

سازي روي اي تحت عنوان تأثير استراتژي يکپارچهدر مقالهنيز، ( 2445) همکاران
چنانچه ميزان وکار، ثابت کردند که هاي رقابتي و عملکرد کسبتوانمندي
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پذيري محصول، تحويل، انعطاف يکپارچگي در زنجيره تأمين بيشتر باشد، کيفيت
(، در 2448کيم) .[45، نسبت به گذشته بهتر خواهند شد]فرآيند و رهبري هزينه

اي با عنوان بررسي تأثيرات مستقيم و غيرمستقيم زنجيره تأمين يکپارچه روي مقاله
 عملکرد شرکت به بررسي ارتباطات علّي بين اعمال مديريت زنجيره تأمين،

هاي رقابتي، سطح يکپارچگي زنجيره تأمين و عملکرد شرکت پرداخت و توانمندي
تأمين يکپارچه کارا ممکن است نقش  اي زنجيرههاي کرهدريافت که در شرکت

هاي که در شرکت تري براي رقابت مديريت زنجيره تأمين بازي کند در حاليمهم
هاي ژاپني روابط متقابل نزديک بين سطح اعمال مديريت زنجيره تأمين و توانمندي

 رقابتي ممکن است تأثير معنادارتري روي رقابت مديريت زنجيره تأمين داشته باشد
هاي موفق صنايع ( نيز، با بررسي يک مطالعه موردي از گروه شرکت2445[. دو )25]

رقابتي از طريق زنجيره تأمين يکپارچه بود و يابي به مزيتين، به دنبال دستيي
گذاري باال در تکنولوژي ها به علت سرمايههاي شرکتدريافت که موفقيت

کلي در زنجيره تأمين بايد در باشد و نيز دريافت که يک استراتژي اطالعات مي
توسعه و تهيه محصول جهت ايجاد تأثيرات بهينه برحسب هزينه و کيفيت، بهبودهايي 

 [. 52را ايجاد کند]

 بررسي تأثير سطح يکپارچگي زنجيره تأمين روي توانمندي ا، ب( نيز2443کيم) 
هاي کوچک رد و در که اين فرضيه در شرکت رقابتي به اين نتيجه رسيد

هاي کوچک سطح يکپارچگي و در شرکت استهاي بزرگ پذيرفته شده شرکت
هاي بزرگ سطح هاي رقابتي تأثيري نداشته و در شرکتزنجيره تأمين بر توانمندي

[. همچنين 24گردد]هاي رقابتي مييکپارچگي زنجيره تأمين باعث افزايش توانمندي
پارچه شده بيشتر فرآيندهاي هاي يکدريافتند که شرکت ،(5884گاستين و همکاران)

کنند، بنابراين به فوايد مشهودتري مثل وکار خود را کامپيوتري ميکسب
[. مبتني بر اين 24] يابندهاي تأخير دست ميجويي در موجودي و کاهش زمان صرفه

زنجيره  ابعاد فرضيه اهم: :استمطالعات، فرضيه اهم، به صورت زير تدوين شده
 هاي رقابتي تأثير دارد.توانمندي تأمين يکپارچه بر

نقطه از نقطه خريد تا  آشکار وسيله يک سيستم کامالً هيکپارچگي داخلي ب 
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 شدهدر نظر گرفته يابي به رضايت مشتري دست جهتتوزيع در داخل يک سازمان 
 .[5] است

، 2445؛ تيد و همکاران،2445؛ بارگلمن و همکاران،5889اسميت و راسنزويک، 
هاي محصول را بهبود طور معناداري نوآوريه يکپارچگي داخلي ب که دنشان دادن

هاي يکپارچگي داخلي ، بيان کرد که مکانيزم( نيز5885گريفين) .[8،43،34]دهدمي
 [.58] دهدمياي( زمان تحويل محصوالت جديد را کاهش وظيفه هاي چند)مثل تيم

ورودي و خروجي نوآوري در مقاله خود با عنوان  (،2442) پارتاسري و هاموند
اي کنندگي فرآيند نوآوري، دريافتند که يکپارچگي وظيفهتأثير تعديل محصول:

نيز (، 2445بالدوين و هنل) .[58]تأثير مثبتي روي فراواني نوآوري محصول دارد
 هاي داخلي مختلف منابع اصلي نوآوري هستندهاي نوآورانه بخشدريافتند که ايده

گيرد باعث هاي داخلي شرکت صورت مياي که در بخشنوآورانههاي و اغلب ايده
همچنين (، 2443[. کافتروس و مارکوليد)3گردند]هاي محصول ميايجاد نوآوري

از جمله قيمت پائين،  ،هاي رقابتيتوانمندي ،يکپارچگي داخلي کنند کهپيشنهاد مي
. بخشدميپذيري و خدمات مشتري را بهبود کيفيت محصول، تحويل، انعطاف

کند و همه م مربوط ميه هاي باالدستي و پائين دستي را بهيکپارچگي داخلي، گروه
ريزي توليد زمان در محصول، فرآيند و برنامهسازد تا همها را توانمند ميگروه

درگير شوند. همچنين کيفيت محصول، زمان بازاريابي کم و کاهش هزينه را منجر 
اي با هدف اکتشاف تجربي، (، در مقاله2448) ران[. آنتوني و همکا23] شودمي

هاي تأثيرات متقابل مدوالريتي محصول و يکپارچگي داخلي را روي توانمندي
هاي هاي رقابتي در اين مطالعه، شامل نوآوريرقابتي بررسي کردند. توانمندي

پذيري و خدمات مشتري قيمت پايين، کيفيت محصول، تحويل، انعطاف محصول،
تواند به طور [. اين مطالعه دريافت که يکپارچگي داخلي بهتر مي5] دباشمي

هاي محصول، قيمت پايين، کيفيت محصول، تحويل، معناداري نوآوري
باال، فرضيه زير   پذيري و خدمات مشتري را بهبود دهد. با توجه به مطالعات انعطاف

 آزمون خواهد شد:

 هاي رقابتي دارد.يکپارچگي داخلي تأثير مستقيمي بر توانمندي فرضيه اول:
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(، بيان داشتند که اخيراً اثبات شده، اگر اعضا باالدستي و پائين 5884راث و ميلر)
ها را با هم به اشتراك دستي بتوانند ارتباط اطالعاتي سالم ايجاد کنند و مکانيزم

. [44يافت] خواهد بازار بهبودگويي سريع به تقاضاي بگذارند، توانمندي پاسخ

تواند کننده، مي(، در تحقيقي، دريافتند که يکپارچگي تأمين2444) مالوني و بنتون
ها کمک نمايد: هاي زير به شرکتجويي هزينه از جنبهجهت موفقيت در صرفه

هاي اجرايي و ونقل(، کاهش هزينهمقياس )در سفارش، توليد و حملاقتصاد 
، به ( نيز2445اسوينک و همکاران) .[55ها]استفاده از داراييو بهبود  هاي تغيير هزينه

بررسي چهار بعد متفاوت از يکپارچگي استراتژيک )شامل يکپارچگي استراتژي 
محصول، يکپارچگي استراتژيک مشتري و ـ  تکنولوژي فرآيند شرکت، يکپارچگي

يز به بررسي نقش کننده( در سطح شرکت توليدي و نيکپارچگي استراتژيک تأمين
روابط بين ابعاد يکپارچگي  ريزيتوليد در طرح هاي رقابتياي توانمنديواسطه

که ابعاد  ندبه اين نتيجه دست يافتو  دنوکار پرداختاستراتژيک و عملکرد کسب
 يکپارچگي بجز يکپارچگي استراتژيک مشتري و يکپارچگي استراتژيک تأمين

ابعاد نشان دادند که  همچنين و هاي رقابتي توليد دارندکننده، تأثير مثبتي بر توانمندي
هاي رقابتي توليد بجز يکپارچگي استراتژيک مشتري از طريق توانمندييکپارچگي 

روابط همبستگي بااليي را  وکار تأثير مثبتي دارند. در اين تحقيق،بر عملکرد کسب
 .[35] دهدن ميهاي رقابتي توليدي نشاهاي يکپارچگي و توانمنديبين فعاليت

کننده و اي روابط بين چند فعاليت يکپارچگي تأمين، در مطالعهز( ني2448لين)
هاي اين مطالعه نشان است. يافتههاي مبتني بر زمان را بررسي کردهتوانمندي

کننده با عملکرد رقابتي مبتني بر زمان که يکپارچگي تأميندهند، در حالي  مي
اطمينان تحويل و زمان چرخه محصول جديد، قابليت)سرعت تحويل، زمان توسعه 

 هاي يکپارچگي نسبت به بقيه مؤثرتر هستندتوليد( ارتباط دارد، برخي از فعاليت
   است:[. با در نظر گرفتن اين مطالعات فرضيه دوم به صورت زير ارائه شده52]

 هاي رقابتي تأثير دارد.بر توانمندي خارجييکپارچگي  فرضيه دوم :

داخلي يکپارچه شوند و  ها ابتدا به طورکند که شرکتمي د( پيشنها5898) استونز 
ها معموالً يکپارچگي را به ديگر اعضاي زنجيره تأمين گسترش دهند. شرکت سپس
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کنند. در آيد، دنبال ميوجود ميه يک فرآيند يکپارچه را که  از طريق سه مرحله ب
ها به طور داخلي در مرحله دوم، شرکت مرحله اول، هيچ يکپارچگي وجود ندارد.

اي مثل هاي واحدهاي وظيفهها با فعاليتهاي لجستيک آنشوند: فعاليتيکپارچه مي
دست ه و در مرحله سوم، يکپارچگي ب شودخريد، توليد و بازاريابي يکپارچه مي

 کنندگان و مشتريانآمده در مرحله دوم، به ديگر اعضاي زنجيره تأمين مثل تأمين
مساعي در داخل و نيز سرتاسر از آنجا که تعامالت و تشريک .[49]يابدگسترش مي

افتد، برخي محققان يکپارچگي داخلي و خارجي را به طور ها اتفاق ميشرکت
نيز بيان کردند که ( 5889) [. موراش و کلينتون45] اندزمان بررسي کرده هم

 .[53باشد]ميکننده و مشتري نيازي براي يکپارچگي تأمينيکپارچگي داخلي پيش
در تحقيقي بيان نمودند که يکپارچگي داخلي پايه و (، 2454) فالين و همکاران

 يکپارچگيکننده و تأمين خارجي )يکپارچگي اساسي براي ايجاد يکپارچگي
با توجه به اين نتايج و پيشنهادات، فرضيه سوم و چهارم به  .[53] باشد مي( مشتري

 است :دهصورت زير ارائه ش

 يکپارچگي داخلي بر يکپارچگي خارجي تأثير دارد. فرضيه سوم:

هاي يکپارچگي خارجي، بر توانمندي يکپارچگي داخلي از طريق فرضيه چهارم:
 رقابتي تأثير دارد.

 مدل مفهومی تحقيق 
 نيازي براي يکپارچگيمستقل و پيش اين تحقيق، يکپارچگي داخلي متغيردر  

است، شده نظر گرفته در( مشتري يکپارچگيکننده و تأمين خارجي )يکپارچگي
شود، ميمشتري  يکپارچگيکننده و تأمينخارجي که شامل يکپارچگي  يکپارچگي

هاي رقابتي نيز به عنوان ست و توانمنديانيز به عنوان متغيرهاي واسطه منظور شده
 آورده شده 5کل اند. مدل مفهومي تحقيق، در شمتغير وابسته در نظر گرفته شده

 است: 
 
 
 



 19، تابستان 22مطالعات مدیریت صنعتی، سال نهم، شماره   92

 

 

 

 
 هاي رقابتی . مدل مفهومی تحقيق ـ تأثير ابعاد زنجيره تأمين یكپارچه بر توانمندي9شكل 

 شناسی تحقيقروش

 جامعه و نمونه آماري 
بندي تحقيقات توصيفي و از نوع پيمايشي، مطالعه حاضر در طبقه تحقيقروش  

اين تحقيق جامعه آماري تحليلي قرار گرفته و از لحاظ هدف ماهيتي کاربردي دارد. 
 در سطح شهر مشهدفعال هاي صنايع غذايي و آشاميدني متوسط و بزرگ شرکت

شرکت متوسط و  85باشد. با توجه به آمار سازمان صنايع و معادن خراسان، تعداد مي
در محدوده کالن شهر مشهد فعاليت دارند. اعضاء جامعه در اين صنعت، زرگ ب

باشند. در اين تحقيق با استفاده از آزمون ها ميآماري نيز، مديران ارشد اين شرکت
 کوکران حجم نمونه به صورت زير به دست آمده است :

2
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⁄   سطح اطمينان و  α-5در فرمول فوق  

چندك متناظر از توزيع نرمال است.   
N شرکت( و  85) حجم جامعه p( ،q=1-pنسبت برآورد شده در جامعه مي )باشد 

-ها ابعاد زنجيره تأمين يکپارچه بر توانمنديهايي است که در آنکه معرّف سازمان

مقدار  باشد بنابراينيمنامعلوم   p انباشد و با توجه به اينکه ميزهاي رقابتي مؤثر مي
خطاي e گيريم تا حداکثر حجم نمونه بدست آيد، همچنين يمدر نظر  3/4آن را 

 تا 44/4 قابل اغماض توسط کاربر است و با توجه به اينکه ميزان اين خطا در فاصله
در نظر گرفته  45/4( در اين تحقيق خطا 5595)آذر و مؤمني، قابل قبول است 45/4
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 شده است.

  
                  

                          
    

 

هاي آن از که مؤلفه باشدابزار گردآوري اطالعات در اين تحقيق، پرسشنامه مي 
اي ليکرت تحقيقات و مطالعات گذشته استخراج و در آن از طيف هفت نقطه

سؤال  5سؤال بود، که در آن  55است. پرسشنامه تنظيم شده شامل استفاده شده
سؤال  9کننده، سؤال مربوط به يکپارچگي تأمين 9داخلي،  مربوط به يکپارچگي

هاي رقابتي، در اين سؤال مربوط به توانمندي52مربوط به يکپارچگي مشتري، 
 هاسازه همه ،يگيراندازه يپاياي و يرواي از اطمينان جهت .پرسشنامه مطرح گرديد

 مورد که يقبل تحقيقات يهاشاخص و هامقياسبا  امکان حد تا تحقيق، مدل در
به منظور اطمينان از بازگشت . شد داده تطبيق، بودند گرفته قرار آزمون و استفاده

جلد پرسشنامه توزيع شد که از اين  53هاي توزيع شده،  تعداد کافي از پرسشنامه
 مناسب تشخيص داده شد. پرسشنامه براي تحليل کامل و 44تعداد 

 روایی و پایایی پرسشنامه
هاي استخراج شده از مؤلفه اين تحقيق، سؤاالت با توجه به در پرسشنامه 

تحقيقات گذشته، مشخص گرديده و پس از بررسي و ارزشيابي پرسشنامه توسط 
نظران، روايي محتوايي آن تأييد شد و ميزان انطباق آن با چند تن از صاحب

 همچنين پس از .هنجارهاي اجتماعي و اهداف پژوهش مورد ارزيابي قرار گرفت
عاملي تأييدي براي سنجش روايي آن بهره گرفته شد، آوري اطالعات از تحليلجمع

 روش از نيز پرسشنامه پايايي سنجش براياست. آمده 5که نتايج آن در جدول 
ها، ضريب پايايي کل آوري کليه دادهپس از جمع. شد استفاده باخکرون آلفاي

د و نشان از پايايي باالي ابزار درصد به دست آم 85محاسبه گرديد که اين ضريب 
هاي تحقيق باخ براي هر يک از مولفهها دارد. ضريب آلفاي کرونآوري دادهجمع

 است: نشان داده شده 5که از ادبيات و پيشينه استخراج شد نيز، در جدول 
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 باخ هر یک از متغيرها. ضریب آلفاي کرون9جدول  

 نتایج تحقيق

  آمار توصيفی
هاي مورد ضمن مطالعه سيماي کلي شرکت تا استگرديده در اين بخش سعي 

 آوري شده ازهاي جمع(، جداول آماري حاصل از بررسي داده2)جدول بررسي
 طريق تحليل مسير نيز تشريح و تبيين گردد.

 . سيماي کلی شرکت هاي موردمطالعه5جدول

 سال و باالتر21 سال01-21 سال01-01 سال و کمتر01 سن
 نفر 1 نفر 99 نفر 91 نفر 5

 کارشناسی ارشد و باالتر کارشناسی فوق دیپلم دیپلم و زیر دیپلم تحصيالت
 نفر 91 نفر 55 نفر 5 نفر 4

 سال و باالتر 92 سال92تا  91 سال 91تا  2 سال 2زیر  سابقه مدیریت
 نفر 5 نفر 91 نفر 99 نفر 91

  مدل بررسی
 منظور به اسالپي اسمارت افزار نرم از و [25] هاالند ايمرحله دو روش از 

فرنل و  پيشنهاد براساس است. شده استفاده جزيي مربعات حداقل روش به يابي مدل
 3/4 از بزرگتر بايد شده مشاهده متغيرهاي براي عاملي بارهاي ( مقدار5895الکر)
 متغيرهاي براي عاملي بارهاي آيد، تماميبرمي 5 جدول از که طورهمان. [53] باشد

 توانمي بنابراين. هستند بزرگتر 3/4 از 25، 25، 5،54به جز سئواالت  شده مشاهده
قابل ذکر  .هستند هاعامل دهنده نشان( شده مشاهده هاي داده) هاگويه که کرد تأئيد

داشته است در تحليل و بررسي مدل  3/4است سؤاالتي که بارعاملي کمتر از 
نيز با توجه به  25و  23اند. بار عاملي گويه هاي ساختاري مورد استفاده قرار نگرفته

 عوامل باخضریب آلفاي کرون

 يکپارچگي داخلي 18/1

 کنندهيکپارچگي تأمين 18/1

 يکپارچگي مشتري 18/1

 هاي رقابتيتوانمندي 85/1
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ماهيت آن که هزينه مي باشد منفي گزارش شده است.

 تائيدي املع تحليل .0جدول

 بارعاملی گویه ها بارعاملی گویه ها بارعاملی گویه ها
 يکپارچگي داخلي

. کمک به تأمين کننده 54
 خود هايجهت بهبود فرآيند

25هزينه سربار توليد .   بهگويي . سطح پاسخ5
 نيازهاي مشتريان داخلي

 

 . داشتن سيستم يکپارچه در2
 ايمناطق وظيفه


گذاري . به اشتراك53

سطوح موجودي با تأمين 
 کننده اصلي

29هاي . ويژگي
 محصول



 هاي چند. استفاده از تيم5

 در بهبود فرآيندها ايوظيفه


گذاري . به اشتراك53
با  اطالعات لجستيک
مشتريان از طريق 

 هاي اطالعاتيتکنولوژي

28تطابق محصول . 
 



. تأکيد روي ارتباطات و 4
 جريان اطالعات سفارش

55ريزي . درجه برنامه
 با مشتريان مشترك

54 عملکرد کيفيت .
 کلي توليد



. تأکيد روي ارتباطات و 3
جريان اطالعات مديريت 

 موجودي


 درمشارکت مشتريان  . 59
 فراهم کردن اطالعات و

 فرآيندهاي توليد
55 .دوام محصول 

. تأکيد روي جريان 3
 اطالعات توزيع

58.  همکاري مشتريان
 شرکت در توسعه محصول

52صحت تحويل . 

 هاي چند. استفاده از تيم5

اي در توسعه محصول وظيفه
 جديد

24دهي سفارش هاي. سيستم
 سريع براي مشتري

55سرعت تحويل . 

. سطح ارتباط با مشتري 25 یكپارچگی خارجی
هاي اصلي از طريق شبکه

 اطالعاتي
54 در دسترس بودن .

 محصول
 . سطح مبادله اطالعات با 9

 کننده اصليتأمين


. سطح مشارکت استراتژيک 8
 کننده اصليبا تأمين

22 سطح کامپيوتري کردن .
 دهي مشتري اصليسفارش

53اطمينان  . قابليت
 تحويل



تحويل معتبر و  ايجاد. 54
 کنندگانکافي توسط تأمين

25 سطح ارتباط با مشتري .
 اصلي

53 سرعت معرفي .
 محصول جديد



گويي سريع پاسخ . درجه55
 به فرآيند سفارش دهي

24 پيگيري مشتري اصلي .
 براي گرفتن بازخورد

55 فراواني معرفي .
 محصول جديد



-. سطح مشارکت تأمين52

کننده اصلي در فرآيند 
 تدارك و توليد


گذاري پيش . به اشتراك23

بيني تقاضا توسط مشتريان 
 اصلي با توليدکننده



کنندگان . همکاري تأمين55
شرکت در فرآيند توسعه 

 محصول/ قطعه با توليدکننده


 توانمندي هاي رقابتي

 . هزينه خريد اوليه23
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 مسيرتحليلهاي برازندگي مدل، ، تعيين ضرايب تعيين و تعيين شاخصگام دوم
هاي برازندگي مدل را نشان شاخص 3ضرايب تعيين و جدول  4باشد. جدول مي
تغييرات درصد از  3/55شود که حدود دهد. از مقادير جدول استنباط مي مي

 کننده ودرصد از تغييرات يکپارچگي تأمين 5/32يکپارچگي خارجي و نيز حدود
ها وسيله متغير واردشونده به آن از تغييرات يکپارچگي مشتري بهدرصد  9/33حدود 

درصد از تغييرات متغير  95شود. به همين ترتيب )يعني يکپارچگي داخلي( تبيين مي
متغيرهاي يکپارچگي داخلي و خارجي که متغيرهاي هاي رقابتي توسط توانمندي

 شود.واردشونده به آن هستند، بيان مي

 . تعيين ضرایب مدل کلی0جدول   

 ضریب تعيين  متغيرها
 %5/89        يکپارچگي خارجي

 %8/85        کنندهتأمينيکپارچگي 
 %1/88        مشتري يکپارچگي

 % 18         هاي رقابتيتوانمندي

مطلق، نسبي و برازش مدل به صورت  هااين شاخص يبندطبقه نيتر از عمده 
تر و ها هرچه بيشتر به يک نزديکباشد. هر کدام از اين شاخصبيروني و دروني مي

 3باشد. از اين رو از جدول تر مدل ميبرازش خوب و کامل بيشتر باشند نشانه 3/4از 
بنابراين  است.اين مطالعه به خوبي برازش شده توان به اين نتيجه رسيد که مدلمي

آزمون فرضيات به کار برد و به در را  رتوان نتايج تحليل مسيبعد از تأئيد مدل مي
 .تفسير آن پرداخت

 مدل ساختاريهاي برازندگی شاخص .2جدول 

 
 
 

 
 

 مقدار شاخص نوع شاخص 

 51/1 شاخص مطلق
 11/1 شاخص نسبي

 11/1 شاخص مدل بيروني
 11/1 شاخص مدل دروني
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 هاي پژوهشآزمون فرضيه

اثرات  درگام ابتدايي. گيردصورت ميبررسي فرضيات پژوهش  ،در ادامه  
 است.آمده 3در جدول  هاي رقابتيتوانمنديمستقيم، غيرمستقيم و اثرکل متغيرها بر 

اکنون  گرفتند.فرضيه مورد بررسي قرار  4فرضيه اهم و  5طور که بيان شد، همان 
5از نرم افزار استفادهدر اينجا با تحليل نتايج پرداخت. وتوان به تجزيهمي

PLS  و
هر فرضيه را به  ل نتايج پرداخته خواهد شد وتحلي و مسير به تجزيهرويکرد تحليل

به اينصورت که ميزان ضريب تحليل قرار خواهيم داد و صورت مجزا مورد تجزيه
% و سطح معني داري 83برآورد کرده و با توجه به سطح اطمينان مسير هر فرضيه را 

باشد آن فرضيه  43/4داري هر مسير کوچکتر يا مساوي %، چنانچه سطح معني3
 شود.داري تلقي ميپذيرفته شده و در غير اينصورت فرضيه مورد نظر غيرمعني

 ريل مسيج تحلی. نتا2جدول 

 
داري و ميزان سطح معني 83/4ميزان مسير برآوردي در مورد فرضيه اهم تحقيق،  
توان بيان داري اين فرضيه دارد در اينصورت ميباشد که نشان از معنيمي 44/4

دهد. ميبهبود هاي رقابتي را زنجيره تأمين يکپارچه، توانمنديابعاد داشت که 
دهد که اين مسير از اهميت بسيار در اين فرضيه نشان مي (83/4) مسير باال ضريب

و سطح  38/4مسير برآوردي  بااليي برخوردار است. در مورد فرضيه اول نيز ضريب
است که با توجه به موارد فوق اين فرضيه نيز بدست آمده 44/4داري معني
دهد که يکپارچگي داخلي به تنهايي نيز باعث بهبود داري بوده و نشان مي معني

و ضريب 44/4داري شود. فرضيه دوم نيز داراي سطح معنيهاي رقابتي ميتوانمندي

                                                                                                                   
1- Partial Least Squares Analysis 

 p- value t- value فرضيه ها

 دارمعني 58/98 11/1 18/1 فرضيه اهم
 دارمعني 84/5 11/1 81/1 فرضيه اول
 دارمعني 15/5 14/1 54/1 فرضيه دوم
 دارمعني 58/91 11/1 14/1 فرضيه سوم
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دهد که گردد و نشان ميموردتأييد واقع ميباشد، اين فرضيه نيز مي 24/4مسير 
هاي رقابتي را افزايش دهد. تواند توانمندييکپارچگي خارجي نيز خود به تنهايي مي

مورد را  يکپارچگي داخلي بر يکپارچگي خارجيسومين فرضيه اين تحقيق که تأثير 
ن اين باشد و بنابرايمي 44/4داري، دهد داراي ميزان سطح معنيبررسي قرار مي

 است و بيانبدست آمده 94/4است و ضريب اين مسير برابر با فرضيه نيز تأييد شده
 کننده ميزان اهميت باالي اين مسير بوده و اين مسير نيز ازجمله مسيرهاي اساسي

( 5889موراش و کلينتون)طور که بيان شد اين فرضيه برمبناي پيشنهاد باشد. همانمي
مورد بررسي قرار  (2454بناي پيشنهاد فالين و همکاران )نيز برم( و 5898و استونز)

دهد که هر شرکتي در ابتدا بايد وضعيت داخلي گرفت. تأييد اين فرضيه نشان مي
خود را از نظر يکپارچگي بهبود ببخشد و سپس اين يکپارچگي را به خارج از 

 شرکت گسترش دهد.
هاي ي داخلي بر توانمنديفرضيه چهارم اين مطالعه، تأثير غيرمستقيم يکپارچگ 

به علت اين که هر دهد. رقابتي را از طريق يکپارچگي خارجي مورد بررسي قرار مي
دو مسير يکپارچگي داخلي بر يکپارچگي خارجي و نيز يکپارچگي خارجي بر 

اند بنابراين مسير غيرمستقيم يکپارچگي دار به دست آمدههاي رقابتي معنيتوانمندي
گردد. باشد و اين فرضيه نيز تأييد ميدار ميهاي رقابتي نيز معنيديداخلي بر توانمن

براي محاسبه تأثير غيرمستقيم يکپارچگي داخلي از طريق متغير واسط يکپارچگي 
هاي رقابتي، اثر مستقيم يکپارچگي داخلي بر يکپارچگي خارجي بر توانمندي

( 24/4رقابتي )يعني  هايخارجي در اثر مستقيم يکپارچگي خارجي بر توانمندي
 است. يعني :ضرب شده

 هاي رقابتي مستقيم يکپارچگي داخلي بر توانمندي= اثر غير94/4×24/4=24/4 
توان بيان داشت که اثر مستقيم يکپارچگي داخلي مي 3 با توجه به اين مقدار و جدول 

باشد و نشان  بيشتر مي (24/4مستقيم آن يعني )( از اثر غير38/4هاي رقابتي )بر توانمندي
باشد. اي يکپارچگي خارجي از اهميت بااليي برخوردار نميدهد که نقش واسطهمي

هاي رقابتي نيز از جمع ضرايب دو مسير اثرکلي مسير يکپارچگي داخلي بر توانمندي
 38/4+24/4=98/4آيد که برابر است با: مستقيم و غير مستقيم به دست مي
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 تحقيق و ضرایب مسير. مدل مفهومی 5شكل 

 گيريبحث و نتيجه

هاي تحقيق حاضر، ابعاد زنجيره تأمين يکپارچه که شامل براساس يافته 
هاي باشد، تأثير زيادي بر توانمنديمي يکپارچگي داخلي و يکپارچگي خارجي

توان بيان داشت يکپارچگي بيشتر زنجيره تأمين باعث رقابتي دارد، بنابراين مي
( و 2444گردد. اين نتيجه با مطالعات لي)هاي رقابتي ميتوانمنديافزايش 

دارد. در اين تحقيق، بيان شد که  ت( مطابق2445) راسنزويک و همکاران
هاي رقابتي را بهبود يکپارچگي داخلي به صورت مستقيم و بدون واسطه توانمندي

 اسميت و رينرسن،؛ 5885 دهد. اين نتيجه نيز با نتايج گذشته )از جمله گرفين،مي
 ؛ پارتاسري و هاموند،2445 ؛ بارگلمن و همکاران،2445 ؛ تيد و همکاران،5889
؛ آنتوني و 2445 ؛ اسوينک و همکاران،2443 ؛ کافتروس و مارکوليد،2442

 باشد. سازگار مي (2448 همکاران،
. نمايدرا تأييد ميهاي رقابتي يکپارچگي خارجي بر توانمندياين تحقيق، تأثير  

گونه که بيان شد، در اين تحقيق، يکپارچگي خارجي شامل يکپارچگي همان
حاليکه، در تحقيقات گذشته نيز  شود. درکننده و يکپارچگي مشتري مي تأمين

هاي صورت مجزا بر توانمندي تأثيرگذاري هر کدام از اين ابعاد يکپارچگي به
کننده و يکپارچگي تأثير توأمان يکپارچگي تأمين ،[28، 42] استرقابتي بررسي شده
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هاي رقابتي براي اولين بار مورد مشتري به عنوان يکپارچگي خارجي بر توانمندي
اي در اين زمينه، انجام داد. توان مقايسهاست و بنابراين نميآزمون قرار گرفته

مورد تأييد  همچنين، در اين تحقيق، تأثير يکپارچگي داخلي بر يکپارچگي خارجي
گونه که در فصل دوم بيان شد اين فرضيه مبتني بر پيشنهادات و قرار گرفت. همان

مورد ( 2454فالين و همکاران )( و 5898) ( و استونز5889) نتايج موراش و کلينتون
اي يکپارچگي خارجي مورد آزمون آزمون قرار گرفت. در اين تحقيق، نقش واسطه

کپارچگي داخلي از طريق يکپارچگي خارجي نيز بر قرار گرفت و تأييد شد که ي
هاي رقابتي تأثير دارد، البته ميزان تأثير مستقيم يکپارچگي داخلي بر توانمندي
هاي رقابتي از ميزان تأثير غير مستقيم اين دو از طريق يکپارچگي خارجي توانمندي
پارچگي داخلي بر طور که بيان شد در تحقيقات پيشين، تأثير يکباشد. همانبيشتر مي

است بنابراين، نقش يکپارچگي خارجي تنها به صورت يک پيشنهاد مطرح شده
است، بنابراين اين تأثير نيز اي يکپارچگي خارجي مورد سنجش قرار نگرفتهواسطه

 است.براي اولين بار مورد آزمون قرار گرفته

 کاربردهاي مدیریتی

شود که باعث ميحصول و... در بهبود فرآيندها، توسعه م مساعي تشريک 
د. انرسب، زودتر و با صحت بيشتري به دست مشتري را محصوالت  توليدکننده بتواند

هاي مشارکتي، به گيرياي و تصميمهاي چند وظيفههماهنگي و استفاده از تيم
 نمايد.کمک مينيز، نوآوري محصول 

 باشد چرا که، تشريککننده و مشتري بايد به صورت توأمان يکپارچگي با تأمين 
گونه شود همانکننده و نيز داشتن ارتباطات مؤثر با مشتريان باعث ميمساعي با تأمين

برد، مشتريان خاص کننده خود سود ميکه توليدکننده از فوايد يکپارچگي با تأمين
خود را هم دارا باشد و از جانب مشتري و تقاضا نيز آسوده خاطر باشد، در نتيجه 

هاي رقابتي آن افزايش خواهد يافت و در بازار رقابتي از شانس بيشتري يتوانمند
  براي موفقيت برخوردار خواهد بود.

شايد بتوان يکي از مهمترين نتايج حاصل از اين تحقيق را تأييد نقش يکپارچگي  
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حال، هر شرکتي  نيازي براي يکپارچگي خارجي دانست. به هرداخلي به عنوان پيش
هاي موجود وضعيت داخلي خود را بهبود بخشيده و از امکانات و ظرفيتابتدا بايد 

مساعي را در کل شرکت برقرار سازد تا خود استفاده نمايد و هماهنگي و تشريک
کنندگان و مشتريان خود پرداخته و به دنبال پس از آن بتواند به هماهنگي با تأمين

هاي ر و مناسب، استفاده از شبکهروابط بلندمدت با آنان باشد داشتن ارتباطات مؤث
اي و... سازمان به طور هاي چند وظيفهاطالعاتي درون سازماني، استفاده از تيم

تر مي کند و سازمان را براي داشتن يکپارچگي و هماهنگي بيشتر با داخلي يکپارچه
نمايد. پيشرفت در فناوري اطالعات و کنندگان و مشتريان خود ترغيب ميتأمين
هاي فوري را ممکن کنندگان، مشتريان و مراکز توزيع، ارتباططات براي تأمينارتبا

ختلف زنجيره تأمين را ساخته است. در واقع، رايانه، توانايي هماهنگي فرآيندهاي م
طور فوري از تواند اطالعات را بهاي شده مياست. اطالعات فروش رايانهبيشتر کرده

ها را کنندگان انتقال داده و سازمانتوزيع و تأمينهاي ارتباطي به مراکز طريق شبکه
قادر سازد که محصوالت را سريع به مشتريان تحويل دهند و انبار موجودي را نيز به 

کنندگان دوباره پُر کنند. اگر هر فرد و هر واحد، در طول سرعت توسط تأمين
نگي بين واحدها هماه زنجيره به اطالعات مشابه در زمان مشابه دسترسي داشته باشد،

يابد و در ها کاهش مياطمينان کاهش و در نتيجه آن، سطح موجوديافزايش، عدم
 دهد.اي رخ ميمندي از مزيت هزينهنهايت بهره

توان از کننده و مشتري )به صورت توأمان( ميبراي ايجاد يکپارچگي با تأمين 
لف در زنجيره تأمين، هاي مختهاي بين شرکتي، که فرآيندها را بين سازمانتيم

کنند، استفاده نمود. جريان شفاف اطالعات و ارتباطات، با موفقيت هماهنگ مي
هاي رقابتي ارتباط زيادي دارد. امروزه با زنجيره تأمين يکپارچه و در نتيجه توانمندي

گير تجاري را با مرتبط هاي وقتتوانند فعاليتها مياستفاده از اينترنت، شرکت
 ها، توزيعها، کارخانهکنندهمالت خريد و سفارش و ارتباط مستقيم تأمينساختن معا

 کنندگان و مشتريان کاهش داده يا حذف کنند. 
داراي ساختار سنتي هستند و شناسايي يي که هاتغيير ساختار سازماني شرکت 

اي در يک چنين هاي چند وظيفهفرآيندهاي اصلي در شرکت و استفاده از تيم



 19، تابستان 22مطالعات مدیریت صنعتی، سال نهم، شماره   22

 

 

ها را براي ريزي مشترك، شرکتي و در نتيجه تسهيم اطالعات و برنامهفرآيندهاي
رساند. همچنين، الزم است تا فوايد يکپارچگي به داشتن يکپارچگي ياري مي

 کارکنان تفهيم گردد.
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