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Abstract
Supply chain management association, in a comprehensive framework, defines supply chain as a strategic asset
that can create value and consequently a competitive advantage for the organization This research aims at
recognizing the formation and impact of supply chain complexity as an asset on its performance. The sub-goal
of this research is to analyze the position of financial performance in the impact of supply chain complexity.
Thus, after reviewing theoretical literature, the dimensions and terms of the model were identified and
formulated as a reference model for supply chain processes. Then, a questionnaire was designed to assess the
complexity of the supply chain and its impact on performance. CRONBACH alpha was used to assess the
reliability and content, and construct validity was used to assess the validity. The statistical population of this
research is home appliance companies. The statistical sample consists of 50 companies in the cities of Tehran,
Isfahan, Tabriz, Mashhad, Shiraz and Ahvaz. In this research, 250 questionnaires were distributed in deferent
layers of supply chain and 197 questionnaires were completed. Finally, by using Factor Analysis and Structural
Equation Modeling method, proposed conceptual model was analyzed. Based on research findings, the supply
chain complexity of the population has significant and negative impact on performance.
Keywords: Supply Chain Complexity, Strategic Asset,Financial Performance, Structural Equation Modeling.
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چکیده
 هدف این. ارزش و مزیت رقابتی ایجاد میکند، آن را دارایی راهبردی تعریف میکند که برای سازمان،انجمن مدیریت جامع زنجیرۀ تأمین
 شناخت چگونگی شکلگیری و اثرگذاری پیچیدگی این دارایی بر عملکرد سازمان و جایگاه عملکرد مالی در تأثیرپذیری از آن،پژوهش
 ابعاد و گویههای الگو شناسایی شد و الگوی مرجع فرایندهای زنجیرۀ تأمین قرار،است؛ به این منظور پس از بررسی پیشینۀ نظری پژوهش
 شرکت تولید05  نمونۀ آماری شامل.گرفت؛ سپس پرسشنامهای برای ارزیابی پیچیدگی زنجیرۀ تأمین و بررسی اثر آن بر عملکرد طراحی شد
 پرسشنامه در الیههای مختلف زنجیرۀ تأمین205  در این پژوهش. شیراز و اهواز است، مشهد، تبریز، اصفهان،لوازم خانگی در شهرهای تهران
 الگوی مفهومی پیشنهادی، درنهایت با استفاده از روش تحلیل عاملی و الگوسازی معادالت ساختاری. پرسشنامه تکمیل شد731 توزیع و
. پیچیدگی زنجیرۀ تأمین در جامعۀ بررسیشده تأثیر منفی و معناداری بر عملکرد دارد، براساس یافتههای پژوهش. تجزیهوتحلیل شد،پژوهش
 الگوسازی معادالت ساختاری، عملکرد مالی، دارایی راهبردی، پیچیدگی زنجیرۀ تأمین:واژههایکلیدی
* نویسنده مسؤول
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مقدمه

شامل برختی فعالیتتهتا و روشهتای اجرایتی بتود؛ امتا

تغییرات پرشتتا محییتی ،فیتای شتدید رقتابتی و

انجمن مدیریت جامع زنجیرۀ تأمین ،آن را نوعی دارایی

تنوع نیاز مشتتریان ،کستم مزیتتهتای رقتابتی را بترای

راهبردی تعریف کرد که برای سازمان ،ارزش و مزیتت

شرکتها دشوار کرده است .بتهدلیتل وجتود و اشتراف

رقابتی ایجاد میکند .سهگال )2575( 3نیز زنجیرۀ تتأمین

عوامل ریسک سیستماتیک در محیط ستازمانهتا ،یکتی

را نوعی دارایی راهبردی معرفی میکنتد .ویژگتیهتایی

از رویکردهای مدیریت این نوع از ریسک ،تالش برای

که زنجیرۀ تأمین را به دارایی راهبتردی تبتدیل متیکنتد

کتتاهش ریستتک ییرسیستتتماتیک استتت؛ بتتدین ترتیتتم

عبتتارت استتت از )7 :ستترمایهگتتذاری هوشتتمندانه در

حساسیت نسبت به نیاز مشتریان و بررستی متداوم ستلی ۀ

زنجیتترۀ تتتأمین؛  )2همکتتاری راهبتتردی بتترای متتدیریت

آنهتتا ،پاستتخگتتویی بتته نیتتاز آنهتتا و نتتوآوری در ستتی

پیچیتتتتتدگی ،یکپتتتتتارچگی و انعیتتتتتافپتتتتتذیری؛

شرکت و تولید محصوالت یتا اراۀتۀ ختدمت باکیفیتت،

 )3شفاف سازی عوامل مزیت رقتابتی؛  )4ستاخت یتک

چالش اساسی شرکتها شده استت .در چنتین شتراییی

زنجیرۀ تأمین قوی.

نیتتاز شتتدیدی بتته همکتتاری ،یکپارچتتهستتازی و ایجتتاد

امروزه سازمانها مجبورند در فیای رقابتت جهتانی

هماهنگی بین شرکتها و سازمانهتای مترتبط بتا تولیتد

فعالیت کننتد .ریستک ییرسیستتماتیک آثتار جتدی بتر

محصول یا خدمت مدنظر احساس میشود که دسترسی

پیچیدگی داراییهای شرکت دارد .از مهمتترین عوامتل

به این مهم تنها با متدیریت زنجیترۀ تتأمین 7امکتانپتذیر

ریستتک دربتتارۀ زنجیتترۀ تتتأمین ،تغییراتتتی استتت کتته در

استتت [ .]73 ،34ازجملتته ابزارهتتای متتدیریت زنجیتترۀ

راهبردهای شرکت یتا سیاستتهتای راهبتردی شتریکان

تأمین ،به منزلۀ یک دارایی راهبردی ،مدیریت پیچیدگی

تجاری شرکت ایجتاد متیشتود [ .]73ایتن امتر مستتلزم

زنجیتترۀ تتتأمین استتت کتته دارایتتی راهبتتردی محستتو

روبه روشدن بتا پیچیتدگی در زنجیترۀ تتأمین استت کته

میشود .پیچیدگی یک دارایی به تعداد عوامل متؤثر بتر

همچتتون شتتبکهای جهتتانی 4استتت؛ زیتترا فعالیتتت در

آن در محتتیط و میتتزان و ستترعت تغییتترات آن عوامتتل

بازارهای گسترش یافته ،به سیستمهتای پیچیتده ای بترای

بستتتگی دارد .ازطرفتتی تنتتوع ابعتتاد یتتک دارایتتی بتتر

متتتدیریت در فرهنتتتگهتتتای گونتتتاگون ،م تتتررات و

پیچیدگی و تأثیرپذیری آن از عوامل بیرونی میافزاید.

فناوری های مختلف نیازمند استت .الزم استت متدیران،

زنجیتترۀ تتتأمین 2شتتامل همتتۀ فعالیتتتهتتای متترتبط بتتا

ضمن شناخت این پیچیدگی ،سازوکارهایی برای تیابق

جریان و انت ال کاال و اطالعتات و جریتانهتای متالی از

خود با آن و سازگارکردن زنجیترۀ تتأمین بتا پیچیتدگی

مرحلتۀ متتواد ختتام تتتا مصترفکننتتدۀ نهتتایی متتیشتتود و

داشته باشند [ .]73 ،30پیچیدگی از ابعاد حیتاتی زنجیترۀ

متتدیریت زنجیتترۀ تتتأمین نیتتز همتتۀ ایتتن فعالیتتتهتتا را

تأمین است و برای مدیریت اثربخش ایتن زنجیتره ،بایتد

بهصورت یکپارچه و هماهنگ اداره میکند و بتهوستیلۀ

دربتتارۀ پیچیتتدگیهتتایش پتتژوهش شتتود [ .]0 ،43در

آنهتتا محصتتوالت ،ختتدمات و اطالعتتات دارای ارزش

رویکرد زنجیرۀ تأمین به منزلۀ دارایی ،متدیریت زنجیترۀ

افزوده را برای کسم رضایت مشتتری و مزیتت رقتابتی

تأمین مستلزم تأکید بر سه موضتوع مهتم استت :راهبترد

تأمین میکند [ .]23در رویکرد سنتی ،زنجیرۀ تأمین تنها

یکپارچه ،ستبد زنجیترۀ تتأمین و برنامتۀ اجرایتی دارایتی

1. Supply Chain Manegement
2. Supply Chain

3. Sehgal
4. Global Network
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وقوع آثار منفی آن جلوگیری کنند .هزینۀ عملیاتی باال،

( ،)2557رویکرد متدیریت پیچیتدگی دارایتی را شتامل

تأخیر در تحویل ،نارضایتی مشتریان ،موجتودی اضتافه،

سه بعد اصتلی ستازماندهی ،فراینتد و فنتاوری متیدانتد.

نبتتودن همکتتاری و همتتاهنگی و انستتجام بتتین شتتریکان

مدیریت پیچیدگی داراییهتا (در ایتن پتژوهش زنجیترۀ

زنجیرۀ تأمین ،از پیامتدهای منفتی ایتن پدیتده استت .از

تتتأمین) کمتتک متتیکنتتد بتتا کتتاهش ریستتکهتتای

سویی ،سیستمهای سازمانی و فنتاوریهتای پیچیتده نیتز

ییرسیستتتماتیک ،آثتتار ریستتک سیستتتماتیکر متتتأثر از

سبم پیچیدگی سیستم تولید و زنجیرۀ تتأمین متیشتوند

عوامل بیرونی ،بهتر مدیریت شود.

که به نظر میرسد مدیران برای هماهنگی بتا آنهتا ،بایتد

(انجمتتن متتدیریت زنجیتترۀ تتتأمین .)2579 ،میلگیتتت

وجود رقابت جهانی سبم پیچیدهترشدن محیطهای
کسم وکار شده است [ .]3 ،4رقابت شدید ،شترکتهتا

ختتود را ازطریتتق شتتناخت پیچیتتدگی و آثتتار آن آمتتاده
کنند و سازوکارهای مناسم را به کار گیرند [.]30

را در شرایط عدم اطمینتان ماننتد تغییتر متداوم ت اضتا و

آثتتار ایتتن پیچیتتدگی ،بتتا تتتأثیرگرفتن از اقتتدامات

تنتتوع محصتتتول قتتترار داده استتت .از پیامتتتدهای ایتتتن

متتدیریتی (ستتازماندهتتی ،فراینتتد و فنتتاوری) یتتا شتترایط

عتتتدماطمینتتتان ،پیچیتتتدگی زنجیتتترۀ تتتتأمین ،افتتتزایش

محیط بیرونی کسم وکار ،ت ویت یا تیتعیف متیشتود

پیشبینی ناپتذیری شترایط زنجیترۀ تتأمین ،ستختشتدن

[]30؛ بترای مثتال ،اگتر محتتیط عمتومی کستموکتتار از

متتتدیریت و دشتتتواری کنتتتترل زنجیتتترۀ تتتتأمین استتتت

فناوری اطالعات حمایت نکند و سبم ساختار ارتبتاطی

[ .]29 ،32هرچه زنجیرۀ تأمین گستتردهتتر شتود ،ستی

ضعیف و رویههای خستهکنندۀ اطمینانناپذیر شود ،آثار

پیچیدگی آن باالتر میرود .اگر این پیچیدگی مدیریت

پیچیدگی افزایش می یابد .توجه بته ایتن نکتته نیتز مهتم

نشود ،توانایی پیشبینی در سیستم به شتکل چشتمگیری

استت کتته اثتتر پیچیتتدگی در زنجیتترۀ تتتأمین بتتر متغیرهتتا

کتتاهش م تییابتتد؛ بنتتابراین ،کتتاهش پیچیتتدگی بایتتد از

نسبت به اثر پیچیدگی یک سیستم تولیدی مجرد ،نوع و

اهداف راهبردی زنجیرۀ تأمین باشد [ .]71عالوه بتر آن،

شتتدت متفتتاوتی دارد؛ بتترای مثتتال ،در م ایستته بتتا یتتک

تنتتوع در ت اضتتای مشتتتریان ،ستترعت تغییتتر نیازهتتا و

شرکت ،برآوردهنشتدن کیفیتت میلتو  ،3تتأثیر بتال وۀ

خواستههای بازار و تغییرات ستریع فنتاوریهتای جدیتد

شتتدیدتری در زنجیتترۀ تتتأمین دارد .تعتتداد و ماهیتتت

خود عامل پیچیدگی 2در زنجیرۀ تأمین استت کته ستبم

تأمین کنندگان و نتوع روابتط آنهتا بتین خودشتان یتا بتا

کاهش کارآیی و بروز برخی اثرهتای ستو بتر زنجیتره

شتترکت اصتتلی نیتتز موجتتم بتتروز پیچیتتدگی و آثتتار

میشود؛ برای مثال افزایش تنوع مشتریان ،سبم کتاهش

نامیلو

آن در زنجیره میشود و این موضوع ،اهمیتت

تعامتتل بتتا آنهتتا خواهتتد شتتد ] .[2 ،35متتدیریت مفیتتد و

شناخت پیچیتدگی ،آثتار آن و نحتوۀ اثرگتذاری آن را

اثربخش زنجیرۀ تأمین ،مستلزم شتناخت و انتدازهگیتری

بتتترای متتتدیران بیشتتتتر متتتیکنتتتد؛ بتتترای مثتتتال تعتتتدد

علتها ،سازوکار عمل و آثار آن بر بخشهای مختلتف

تأمین کنندگان سبم پیچیدگی در برقراری همتاهنگی و

زنجیره است؛ ازایتنرو ،متدیران بته فهتم عمیتقتتری از

تجتتانس عمتتل بتتین آنهتتا متتیشتتود []7 ،31؛ بنتتابراین،

چگونگی ایجاد پیچیدگی و آثتار آن در زنجیترۀ تتأمین

مدیریت سودمند زنجیرۀ تأمین بهمنزلتۀ دارایتی پیچیتده،

نیازمندند تا با تصتمیمگیتریهتای صتحی و بتهموقتع از

مستلزم شناخت مفهتوم پیچیتدگی و بررستی چگتونگی

1. Milgate
2. Complexity

3. Quality Failure
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تعامل این مفهوم با سایر متغیرهای زنجیرۀ تتأمین استت.

مبانی نظری

همچنین سنجش پیچیدگی و تحلیل آثار آن در زنجیترۀ

سازمانهای صنعتی در رقتابتی گستترده و بتا وجتود

تأمین بسیار مهم استت .نظتارت و کنتترل پیچیتدگی در

نیازهتتای بتتهستترعت در حتتال تغییتتر مشتتتریان و نیتتز بتتین

زنجیرۀ تأمین به دو دلیل اساسی اهمیت دارد :اول اینکته

پویاییهایی چون تغییرات سریع فناوری ،به اراۀتۀ طیتف

با شناخت آن دانتش عمی تی از کتل سیستتم و درنتیجته

وسیعی از محصوالت و خدمات نیازمندند [.]37

تعریف واضتحی از علتل و تتأثیرات مشتکالت زنجیترۀ

پیچیدگی زنجیرۀ تأمین بهطور مست یم بر قابلیتهای

تأمین حاصل میشود .دوم اینکه این شتناخت بته متا در

آن و عملکتترد متتالی تتتأثیر متتیگتتذارد [ .]43دربتتارۀ

رسیدن به بهترین راهحلها بترای ایجتاد شتبکۀ کارآمتد

پیچیدگی در علتوم زیتادی بحتد شتده استت؛ ازجملته

ازطریق م ایسۀ جانشین های ممکن در رسیدن به اهداف

فلسفه ،علوم فیزیکتی ،مهندستی و متدیریت .بستیاری از

و تحلیل آن کمک میکند [.]0

این تعاریف و بحتدهتا در میالعتۀ پتیشبینتی و کنتترل

براساس مواردی که از علتهای ایجاد پیچیدگیهتا

سیستمهای بتینظتم و آشتفته استتفاده شتده استت و در

و آثتتار نتتامیلو آن بتتر عملکتترد ستتازمان اشتتاره شتتد،

ادبیات نظریۀ سازمانی گنجانده شده است .این جریان به

هدف این پژوهش ارزیتابی پیچیتدگی زنجیترۀ تتأمین و

ادبیات مدیریت زنجیترۀ تتأمین نیتز گستترش داده شتده
0

ایتتن

است .چوی و همکاران ( )2557زمینه ای بترای میالعته

رابیتته ،بتته متتدیران در اراۀتتۀ راههتتای متتدیریت ایتتن

پیریزی کردند که در آن از بعیی از این ایدههتا بترای

پیچیدگیها بترای تصتمیمگیتری هتای بهتتر در زنجیتره

الگتتوی زنجیتترۀ تتتأمین بتتهمنزلتتۀ «سیستتتمهتتای انیبتتاقی

تتتأثیر آن بتتر عملکتترد ستتازمان استتت کتته بتتا در

9

کمک میشود .تصمیمهای مدیران با افزایش پیچیدگی

پیچیده» استفاده شده است .بهتازگی سورانا و همکاران

زنجیتترۀ تتتأمین ،بتتر قابلیتتتهتتا و عملکتترد آن تتتأثیر

( )2550و پاتتتتا  1و همکتتتاران ( )2551نظریتتتهای را

متتیگتتذارد .بتته عبتتارتی در ایتتن پتتژوهش ،بتتا میالعتتۀ

گسترش دادهانتد کته براستاس آن مفتاهیم سیستتمهتای

همهجانبۀ پیچیدگی زنجیترۀ تتأمین ،شتناخت مهتمتترین

تیبی ی پیچیده ( )CASبه مدیریت زنجیرۀ تأمین اعمتال

منابع 7و عوامل ایجادکنندۀ آنها ،2سنجش 3و تعیین آثتار

میشوند [.]3

ناشتتتی 4از آن (بتتتا تأکیتتتد بتتتر عملکتتترد ستتتازمان) و

به نظر متی رستد در ادبیتات علمتی بترای اولتین بتار

راهکارهتتای م ابلتته بتتا آن بررستتی متتیشتتود؛ بنتتابراین،

ویلدینگ )7337( 7بته پیچیتدگی زنجیترۀ تتأمین اشتاره

سؤالهتایی کته ایتن پتژوهش بتهدنبتال پاستخگتویی بته

کتترده استتت .او یتتک مثلتتد پیچیتتدگی زنجیتترۀ تتتأمین

آنهاست عبارت اند از :الگوی سنجش پیچیدگی زنجیرۀ

پیشنهاد میکند که شامل هرجومرج قیعی ،تعامتلهتای
3

تأمین با درنظرگرفتن عملکرد چیست؟ ابعاد ،مؤلفههتا و

متوازی و افتتزایش ت اضاستتت [ .]23واچتتون و کالستتن

شتتاخصهتتای پیچیتدگی زنجیتترۀ تتتأمین کتتدام استتت و

( )2552در پژوهشی ،رابیۀ پیچیدگی و عملکرد تحویل

وضعیت آنها بته چته صتورت استت؟ رابیتۀ پیچیتدگی

را بررستتی کردنتتد و تعریفتتی چندبعتتدی از پیچیتتدگی

زنجیرۀ تأمین و عملکرد چیست؟
1. Source
2. Drivers
3. Assessing
4. Consequence

5. Choi
6. Sorana
7. Pathak
8. Wilding
9. Vachon & Klassen
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زنجیرۀ تأمین و برخی تجزیهوتحلیلهای اولیه در ارتباط

که تاکنون در حوزۀ بررسی و تحلیل پیچیدگی زنجیترۀ

با عملکترد ستاخت و تحویتل اراۀته کردنتد .آنهتا بترای

تأمین انجام شده است ،در جدولی اراۀه میشود.

اولین بار پیچیتدگی را بتهصتورت ستاختاری ستهبعتدی

نوآوری پژوهش حاضر در م ایسه با پتژوهشهتایی

شامل تعدد ارتباطها و سیستمهای پیشبینتینشتده اراۀته

که تاکنون انجام شده است ،در سه حوزه اراۀه میشتود.

کردند .میلگیت ( )2557تأکید می کند که هم اقتدامات

در ابتدا ابعاد پیچیدگی زنجیترۀ تتأمین در قالتم الگتوی

مدیریتی و هم محیط بیرونی کسموکتار بتر پیچیتدگی

مرجع فرایندهای زنجیرۀ تأمین ،شناسایی و بیان میشود.

7

در پژوهشهتایی کته تتاکنون انجتام شتده استت ،تتأثیر

( )2554چگونگی تأثیر پیچیتدگی بتر عملکترد زنجیترۀ

همزمان ابعتاد مترتبط بتا جریتانهتای عمتودی ،اف تی و

تأمین سازمان های تولیتدی را بررستی کردنتد .هتوان 2و

عوامل داخلی کمتر بررسی شده است .پژوهشهایی هم

همکاران ( )2554نیتز الگتوی کیفتی ختود را بتا عنتوان

که در آنها ابعاد پیچیدگی با درنظرگرفتن هر سه جریان

«الگوی ارجاع عملیاتی زنجیرۀ تأمین بهصورت الگتویی

شناسایی شده است ،بهطور عمده تنها تا مرحلۀ شناسایی

بتترای حتتل مستتاۀل استتتراتژیک» و بتتا هتتدف م ابلتته بتتا

آنها پیش رفته است و روابط آنها سنجیده نشتده استت؛

3

درنهایت نوآوری دیگتر ایتن پتژوهش ،بررستی روابتط

( )2579زنجیرۀ تأمین را یک دارایتی راهبتردی معرفتی

ابعاد است .عالوه بر این ،با توجه به اینکته ایتن پتژوهش

می کنند؛ زیرا آن را ترکیبی از سرمایۀ انسانی ،فیزیکتی،

رویکتتردی ترکیبتتی بتترای اراۀتتۀ الگتتو دارد و الگتتوی

مالی ،اجتماعی و فکری میدانند که بتر منتابع عرضته و

راهکارهای کنترل پیچیدگی در زنجیترۀ تتأمین را اراۀته

ت اضای سازمان تأثیر میگذارد .بهطتور کلتی میالعتات

میدهد ،الگوی نهایی ازنظر جامعبودن ،نوآوری اصتلی

مرتبط با پیچیدگی زنجیترۀ تتأمین در چهتار دستته قترار

این پژوهش است .این الگو بهلحتا بررستی متغیرهتای

میگیرد:

تعدیلکننده نیز مشارکت جدیدی در زمینتۀ گستترش و

زنجیتترۀ تتتأمین تتتأثیر متتیگتتذارد .پرونتتا و میراگلیوتتتا

پیچیدگی زنجیرۀ تأمین اراۀته کردنتد .استتفن و پتورتر

.7

میالعات عمومی با هدف شناسایی مسئله4؛
0

تعمیتتق موضتتتوع دارد .در الگتتوی موردبحتتتد ،ابعتتتاد

.2

میالعات آماری ؛

پیچیدگی ،متغیر مستت ل و پیامتدهای پیچیتدگی ،متغیتر

.3

میالعات تحلیلی9؛

وابسته در نظر گرفته متیشتود .متغیرهتای تعتدیلکننتدۀ

.4

میالعات ترکیبی1؛

پیچیدگی نیز تحلیل میشود.

پتتژوهش حاضتتر بتتا هتتدف اراۀ تۀ الگتتویی مفیتتد در

همانگونه که در شکل ( )7نشتان داده شتده استت،

م ایسه با سایر الگوها در دستۀ چهارم قرار میگیترد .در

عناصتتر اصتتلی الگتتو شتتامل تعیتتین ابعتتاد ،مؤلفتتههتتا و

ادامه با توجه به دستهبندی اراۀهشتده ،خالصتۀ میالعتاتی

شاخصهتای پیچیتدگی در زنجیترۀ تتأمین و پیامتدهای
عملکردی است؛ البته سعی بر این است در کنار الگتوی
زیر ،به مباحثی چتون متدیریت پیچیتدگی و آثتار آن و

1. Perona & Miragliotta
2. Huan
3. Stephen & Porter
4. Introductory Approach/General Study
5. Statistical Approach
6. Analytical Approach
7. Combinational Approach

متغیرهای تعدیلکنندۀ الگو نیتز اشتاره شتود .هریتک از
عناصر در دسته بندی ختا

ختود قترار گرفتته استت و

مسئله با نگرشی تحلیلگرا و عمیق بررستی شتده استت.
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ذکر این نکته ضروری استت کته ییتر از نتوآوریهتای

منبتتعیتتابی ،ارستتال و تحویتتل ،توانمندستتازها ،تولیتتد و

گونتتاگون کتته در جزییتتات ایتتن چهتتارچو صتتورت

ساخت و بازگشت ،ابعاد پیچیدگی زنجیرۀ تأمین در این

گرفتتته استتت ،الگتتوی زیتتر ازلحتتا بررستتی متغیرهتتای

پژوهش است .با توجه به تعریف ذکرشده از پیچیتدگی

تعدیلکننتده ،مشتارکت جدیتدی در زمینتۀ گستترش و

زنجیرۀ تأمین ،در ایتن پتژوهش منظتور از پیچیتدگی در

تعمیق موضوع دارد .این الگو براساس میالعتات پیشتین

هریتتتک از ابعتتتاد آن ،افتتتزایش پتتتیشبینتتتیناپتتتذیری،

بنا شده است و با توجه به الگوهای قبلتی طراحتی شتده

سخت شدن مدیریت و دشواری کنترل ازنظر آن بعتد از

است .بعیی از میالعات پیشین ،پیچیدگی زنجیرۀ تأمین

زنجیرۀ تأمین است.

را به پیچیدگیهای باالدستی ،پاییندستتی و فراینتدهای

 -عملکتترد ،میتتزان دستتتیتتابی ستتازمان بتته اهتتداف

داخلتتی زنجیتترۀ تتتأمین ت ستتیم کتتردهانتتد .بتتوزارو و

برنامهریزیشده استت کته ابعتاد مختلفتی دارد .در ایتن

همکتاران ( )2553الگتویی از پیچیتتدگی زنجیترۀ تتتأمین

پژوهش به عملکرد از دو بعد عملکرد متالی و عملکترد

میتتتری متتتیکننتتتد .آنهتتتا تعتتتدادی از زیربعتتتدهای

بازار توجه شده است و برای سنجش هریتک از ایتن دو

تشکیل دهندۀ پیچیدگی کلی سیستم را توسعه دادند کته

بعد نیز چهار گویه در نظر گرفته شده استت .از متوستط

بتته پیچیتتدگی باالدستتتی ،فراینتتدهای داخلتتی ستتاخت و

چهار گویۀ مربوط به هر بعد برای اندازهگیتری آن بعتد

تولید و پیچیدگی پاییندستی ت سیم شتدهانتد؛ بنتابراین،

استفاده شده استت.گویتههتای ذکرشتده در جتدول ()2

ایتدۀ ایتن پتژوهش ایتن استتت کته الگتوی ذکرشتده بتتا

آمده است.

الگوی مرجع فرایندهای زنجیترۀ تتأمین ترکیتم شتود و

 -هر سیستم تولیدی یا تدارکاتی ،برای دستیابی به

ابعاد پیچیدگی در قالم این الگو بیان شود .خبرگان نیتز

برخی اهداف راهبردی مانند پیشتازبودن برای ختدمات،

از ایتتن ایتتده استتت بال و آن را تأییتتد کردنتتد .در ادامتته

دنبالهروی ،چابک بودن و ییتره تشتکیل متیشتود؛ ایتن

تعاریف اصلی استفادهشده در این الگوی مفهومی اراۀته

اهداف ،ازطریق برختی متغیرهتای زمینتهای ماننتد منتابع

میشود:

دردسترس انسانی ،مالی ،فناوری و ییره تح تق متییابتد

 -پیچیدگی زنجیرۀ تأمین ،افزایش پیشبینیناپذیری

[ .]45اهتتداف راهبتتردی بتترای ستتازمان چشتتمانتتداز

شرایط زنجیرۀ تأمین ،سختشتدن متدیریت و دشتواری

میآفریند و بته متدیران کمتک متیکنتد در زمینتۀ ایتن

کنتتترل زنجیتتره استتت [ .]29 ،32پرونتتا و میراگلیوتتتا

چشمانداز تصمیمهای صحیحی بگیرند.

( )2554نیز بیان میکنند که انواع عتدم اطمینتان ،تنتوع،

 -میلگریتتت ( )2557معت تتد استتت محتتیط ختتارجی

تعدد ،تغییرپذیری و وابستگی مت ابتل ،از عتواملی استت

کسم وکار عاملی است کته ستبم ت ویتت یتا تیتعیف

کتته ستتبم تفتتاوت بتتین جریتتانهتتای متتواد ،اطالعتتات و

پیچیدگی زنجیرۀ تأمین متی شتود؛ عتالوه بتر ایتن ،اگتر

جریانهای مالی موردانتظتار در زنجیتره بتا جریتانهتای

محیط عمتومی کستموکتار پشتتیبانی کمتی از فنتاوری

واقعی می شود که این اختالف ،پیچیدگی زنجیرۀ تأمین

اطالعات داشته باشد ،زیرساختهتای ارتبتاطی ضتعیف

نامیده میشود .این پیچیتدگی ،ابعتاد گونتاگونی دارد و

می شود و این ممکن است سبم ت ویت آثار پیچیتدگی

هر بعد شامل مؤلفه ها و هر مؤلفته شتامل شتاخصهتایی

شتتود .شتتکل ( ،)7الگتتوی مفهتتومی پتتژوهش را نشتتان

برای سنجش آن است .طراحی و برنامهریتزی ،تتأمین و

میدهد.
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جدول ( )1مرور پیشینۀ پژوهش
پژوهشگران

تمرکز اصلی پژوهش

شناسایی پیچیدگی زنجیرۀ تأمین
ویلدینگ ()7337
شناسایی عوامل پیچیدگی
بالکرر 7و همکاران ()2550
شناسایی عوامل تأثیرگذار بر پیچیدگی
پِرونا و میراگلیوتا ()2554
معرفی عوامل تأثیرگذار بر پیچیدگی با توجه به
بوزارو  2و همکاران ()2553
جریانهای باالدستی ،پاییندستی و تولید داخلی
سیواداسان 3و همکاران
تبیین روابط بین شاخصهای پیچیدگی و عملکرد
()2559
تبیین روابط بین اجزای پیچیدگی زنجیرۀ تأمین
کریستوفرر)2572( 4
هولوِگ و پیل )2557( 0بررسی روابط درونی بین شاخصهای پیچیدگی
اراۀۀ الگویی برای تحلیل پیچیدگی
هیبِر)2552( 9
شناسایی نکات کلیدی یادگیری در ن ش عواملی
کوکس)7333( 1
که زمینه را برای کنترل پیچیدگی هموار میکند.
اراۀۀ الگویی ( )SCORبرای تصمیمگیری دربارۀ
هوان و همکاران ()2554
تصمیمهای راهبردی
اراۀۀ واحدی جدید برای کنترل هزینه و پیشبینی
کوپر 7و همکاران ()7330
پیچیدگی
اندازهگیری پیچیدگی با استفاده از آنتروپی شانون
کارپ و رونرن)7332( 3
و نظریۀ اطالعات
اندازهگیری پیچیدگی با استفاده از تحلیل شبکهای
باتینی 75و همکاران ()2551
اکوسیستم زنجیرۀ تأمین
بررسی ارتباط بین پیچیدگی و فعالیتهای انت ال
بلوم 77و همکاران ()2574
دانش
شناسایی پیشرانههای پیچیدگی زنجیرۀ تأمین و
تبیین روابط بین آنها و تحلیل چگونگی کنترل
بود و واگنرر)2570( 72
پیچیدگی
اراۀۀ الگویی کلی برای پیچیدگی و تحلیل
سان و رز)2570( 73
پیچیدگی زنجیرۀ تأمین در یک صنعت خا

ارائۀ راهکار
رویکرد پژوهش
برای کنترل
ترکیبی تحلیلی آماری عمومی
پیچیدگی
خیر

خیر

خیر




خیر



خیر



خیر
خیر
خیر





خیر





بله





بله



خیر



خیر


بله



بله



خیر

1. Blecker
2. Bozarth
3. Sivadasan
4. Christopher
5. Holweg & Pil
6. Hieber
7. Cox
8. Cooper
9. Karp & Ronen
10. Battini
11. Blome
12. Bode & Wagner
13. Sun & Rose
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شکل ( )1الگوی مفهومی پژوهش

روش پژوهش

میراگلیوتا )2554 ،و  7شاخص بترای ارزیتابی عملکترد

اولتتتین مرحلتتته از استتتت رار الگتتتوی علتتتی ،تعیتتتین

(هاریس و اوگبونا2557 ،7؛ میتاس 2و همکاران2554 ،؛

متغیرهتتایی استتت کتته شتتکلدهنتتدۀ چهتتارچو نظتتری

2554؛ هالتتت 3و همکتتاران )2550 ،و  75گویتته بتترای

پتتژوهش استتت .متغیرهتتای الگتتو بتته دو دستتتۀ درونزا و

ارزیابی متغیرهای تعدیلگر (پرونا و میراگلیوتتا2554 ،؛

بتترونزا ت ستتیم و در الگتتو جانمتتایی متتیشتتود .تعریتتف

میلگیتتت )2557 ،تعیتتین شتتد .خبرگتتان پاستتخگتتو بتته

متغیرهای الگو براساس میالعات و بررسیهتای الزم در

پرسشنامتههتای تکنیتک دلفتی ،هشتت نفتر از متدیران

پتتژوهشهتتای پیشتتین صتتورت گرفتتته استتت .براستتاس

عالی صنعت لوازم خانگی با تجربۀ دستتکتم سته ستال

نظرات خبرگان ،الگوی مرجع فرایندهای زنجیرۀ تأمین،

مدیریت و آشنا با مفهوم زنجیرۀ تأمین بودنتد .پاستخهتا

مبنتتای تعیتتین ابعتتاد پیچیتتدگی آن قتترار گرفتتت .بتترای

در سه مرحله همگرا شد و درنهایت شتاخصهتای مهتم

شناستتایی مؤلفتتههتتای تشتتکیلدهنتتدۀ پیچتتدگی زنجیتترۀ

انتخا شتد .در ادامته الزم استت ستازههتای مترتبط بتا

تتتأمین و عملکتترد ،ابتتتدا بتتا بررس تی پیشتتینۀ پتتژوهش و

متغیرها شناسایی شتود .همتان طتور کته اشتاره شتد ،در

میالع تات مشتتابه ،در مجمتتوع  15گویتته بتترای ستتنجش

پژوهش حاضر از الگوی مرجع فرایندهای زنجیرۀ تأمین

پیچیتتدگی زنجیتترۀ تتتأمین 72 ،شتتاخص بتترای ستتنجش

برای تبیین ابعاد تشکیل دهندۀ پیچیتدگی زنجیترۀ تتأمین

عملکرد و  70گویه برای ارزیابی متغیرهتای تعتدیلگتر

استفاده شد؛ بدین منظور ،پس از چیدمان شتاخصهتای

اهداف راهبردی ،منابع سازمانی و محیط بیرونی سازمان

پیچیتتتدگی زنجیتتترۀ تتتتأمین در ابعتتتاد الگت توی مرجتتتع

شناسایی شد؛ سپس با انجام مصاحبۀ نیمتهستاختاریافته و

فراینتتدهای زنجیتترۀ تتتأمین براستتاس نظتترات خبرگتتان و

انجام تکنیک دلفی ،درنهایت  49شاخص برای ستنجش

گردآوری دادههای مترتبط بتا متغیرهتای الگتو ازطریتق

پیچیتتدگی زنجیتترۀ تتتأمین (هتتوان و همکتتاران2554 ،؛
بتتاتینی و همکتتاران2551 ،؛ ستتان و رز2570 ،؛ پرونتتا و

1. Harris & Ogbonna
2. Mithas
3. Hult
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ابزارهتتای پیمتتایش پتتژوهش ،از تحلیتتل عتتاملی تأییتتدی

عاملی اکتشتافی ،تعتداد زیتادی از متغیرهتای وابستته بته

برای تأیید روایی سازه و تأییتد الگتوهتای انتدازهگیتری

یکدیگر را به تعداد کوچک تتری از متغیرهتای مکنتون

ابعاد پیچیدگی زنجیرۀ تتأمین استتفاده شتد .نتتای ،،همتۀ

کاهش میدهد .براساس نتای ،تحلیتل عتاملی اکتشتافی،

الگوهتای انتدازهگیتری ابعتاد پیچیتدگی زنجیترۀ تتأمین

 7گویۀ سنجش عملکترد در دو ستازۀ عملکترد متالی و

متناسم با ابعاد الگوی مرجع فرایندهای زنجیرۀ تأمین را

عملکرد بتازار دستتهبنتدی متیشتود .گویتههتای نهتایی

تأییتتد متتیکتترد .بتترای تعیتتین ستتازههتتای تشتتکیلدهنتتدۀ

پژوهش و سازههای تشتکیلدهنتدۀ آنهتا در جتدول ()2

عملکرد از تحلیل عاملی اکتشتافی استتفاده شتد .تحلیتل

نشان داده شده است:

جدول ( )2گویههای پرسشنامه برای الگوی مفهومی پژوهش
متغیر

کد

گویه

منابع (ایزیک ())2212

P1

حجم اطالعات موجود در سازمان

کارپ و رونن ()7332

P2

همکاری بین شرکتهای همکار

P3

تنوع شرکتهای همکار

P4

تصمیمگیری در سازمان

P5

رفتار کارکنان در سازمان

P6

نوآوری فناوری

P7

درجۀ تعاملهای بین اجزا ،زیرسیستمها و محیط

M1

راهاندازی محصوالت و خدمات جدید

M2

طول چرخۀ عمر محصول

M3

تنوع محصوالت و خدمات

بوزارو و همکاران ()2553

M4

پیچیدگی فناوری تولید

پرونا و میراگلیوتا ()2554

M5

حجم تولید

بوزارو و همکاران ()2553

M6

پیچیدگی برنامهریزی تولید

بوزارو و همکاران ()2553

M7

تنوع فرایندهای تولیدی

7

ساهین و همکاران ()2573
ساهین و همکاران ()2573
بوزارو و همکاران ( )2553
2

سردارآسان ()2573
طراحی و برنامهریزی

سردارآسان ()2573
3

توویل ()7333
هاشمی و همکاران ()2573
سردارآسان ()2573
نووا

و اپینگر)2557( 4

ساهین و همکاران ()2573
پرونا و میراگلیوتا ( )2554
سردارآسان ()2573
پرونا و میراگلیوتا ()2554
بوزارو وهمکاران ()2553

تولید و ساخت

ساهین و همکاران ()2573
بوزارو و همکاران ()2553
1. Sahin
2. Serdarasan
3. Towill
4. Novak & Eppinger
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متغیر

کد

گویه

M8

تعداد اجزای محصول

M9

پیچیدگی ساختار محصول

M10

پیچیدگی ارتباطهای بین واحدها

منابع (ایزیک ())2212
سردارآسان ()2573
جیکوبز)2573( 7
بوزارو و همکاران ()2553
ایسیک)2575( )2577( 2
جیکوبز ()2573
3

صمدی و کاسو ()2579

D1

درجۀ پیشبینیپذیری نیازها و ت اضاهای
مشتریان

مصاحبه با خبرگان
پرونا و میراگلیوتا ()2554
جیکوبز ()2573
بوزارو و همکاران ()2553

D2

تعداد مشتریان

D3

حجم سفارشهای دریافتی

بوزارو و همکاران ()2553

D4

گستردگی شبکۀ مشتریان

بوزارو و همکاران ()2553

پرونا و میراگلیوتا ()2554
ارسال و تحویل

D5

میزان پیشبینیپذیری مرتبط با ت اضاها و
نیازهای مشتریان

سیواداسان و همکاران ()2559
جیکوبز ()2573

D6

تنوع ت اضای مشتریان

D7

نیازهای ناهمگن مشتریان

سردارآسان ()2573

D8

تغییر نیازها و انتظارات مشتری

پرونا و میراگلیوتا ()2554

S1

کمبودهای مواد اولیه

مصاحبه با خبرگان

S2

سپردن فعالیتها به سازمانهای دیگر

مصاحبه با خبرگان

عدم اطمینان تأمینکنندگان در برآوردهکردن

بوزارو و همکاران ()2553

تعهدات

چوی و کراوسه)2559( 4

S3

سردارآسان ()2573

بوزارو و همکاران ()2553

تأمین و منبعیابی

پرونا و میراگلیوتا ()2554
S4

تعداد تأمینکنندگان در پایگاه تأمین

S5

تنوع ناشی از جریان مواد و اطالعات

سردارآسان ()2573
ساهین و همکاران ()2573
سردارآسان ()2553
بوزارو و همکاران ( )2553
1. Jacobes
2. Isik
3. Samadi & Kassou
4. Krause
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متغیر

کد

منابع (ایزیک ())2212

گویه

پرونا و میراگلیوتا ()2554
S6

بوزارو و همکاران ()2553

S7
S8

سی روابط بین تأمینکنندگان

S9

تغییر نیازها و انتظارات تأمینکننده

پرونا و میراگلیوتا ()2554

E1

جهانیشدن سازمان

سردارآسان ()2553

E2

رقابت باال در صنعت

مصاحبه با خبرگان

E3

اندازۀ سازمانهای همکار

بوزارو و همکاران ()2553

E5

درگیرشدن در فعالیتهای مربوط به اکتسا و
ادیام
م ررات و استانداردهای صنعت خا

بوزارو و همکاران ()2553
چوی و کراوسه ()2559
سردارآسان ()2553

مصاحبه با خبرگان
ساهین و همکاران ()2573
سردارآسان ()2573
ساهین و همکاران ()2573

E6

قانونها و م ررات ملی و بینالمللی

E7

تفاوت در فرهنگ و زبان شرکتهای همکار

ساهین و همکاران ()2573

E8

تغییرهای محیط کسموکار (بیرونی)

پرونا و میراگلیوتا ()2554

R1

روابط بین عمدهفروش ،خردهفروش و مشتری

ساهین و همکاران ()2573

R2

بازگشت

تأمینکنندگان

سردارآسان ()2573

داشتن اطمینان به عرضۀ مواد اولیه

E4

توانمندسازها

گسترش جغرافیایی موقعیت مکانی

ساهین و همکاران ()2573

R3

R4

سازوکارهای بازگشت محصول از مشتری به
سازمان
سازوکارهای بازگشت مواد اولیه به
تأمینکنندگان
روابط بین سازمان و تأمینکنندگان مواد اولیه

سردارآسان ()2573

مصاحبه با خبرگان
چوی و کراوسه ()2559
بوزارو و همکاران ()2553؛ چوی و کراوسه
()2559

جامعۀ آماری شامل  455مدیر از شرکتهای تولیتد

خبرگان ،شهرهایی بررسی شد که نزدیک به  15درصد

لوازم خانگی است .نمونۀ آماری استتفادهشتده  205نفتر

تولیدکنندگان لوازم خانگی کشور ،در آنهتا قترار دارد.

از این مدیران است که بهصتورت خوشتهای  -تصتادفی

براساس آمار منتشرشتده از وزارت صتنایع ،ایتن شتهرها

شتده استت .بتا نوجته بته گستترده بتودن توزیتع

شتتامل تهتتران ،اصتتفهان ،تبریتتز ،مشتتهد ،شتیراز و اهتتواز

جغرافیایی جامعتۀ میالعتهشتده ،ابتتدا براستاس نظرهتای

است .در این پن ،شهر 75 ،شرکت فعال وجتود دارد .بتا

انتخا
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توجه به اینکه برای هر شرکت تولیدی پن ،پرستشنامته

کرونبتتاا استتتفاده شتتد؛ بتتدین منظتتور در نمونتتۀ اولیتته،

در نظتتر گرفتتته شتتد (متتدیران ارشتتد الیتتههتتای مختلتتف

پرسشنامه از شرکت های لوازم خانگی جمتعآوری

95

زنجیره شامل متدیر خریتد ،متدیر تولیتد ،متدیر فتروش

و ستتپس بتتا استتتفاده از دادههتتای بتتهدستتتآمتتده از ایتتن

شرکت کانون و مدیران ارشد شرکتهتای باالدستتی و

پرسشنامهها و نرمافزار  ،SPSS22میزان ضریم اعتمتاد

پایین دستی زنجیره) 455 ،نفر پاسخدهندۀ بتال وه وجتود

با روش آلفای کرونباا محاسبه شتد .نتتای ،ایتن تحلیتل

داشت که با درنظرگترفتن فرمتول کتوکران ،دستتکتم

در جدول ( )3نشان داده شده است:

حجم نمونه  739نفر ( 45شرکت) به دست آمد .پتس از

جدول ( )3نتایج آزمون آلفای کرونباخ

تعیتتتین شتتتهرهای میالعتتتهشتتتده ،بتتتا استتتتفاده از روش
نمونهگیتری خوشتهای  -تصتادفی 05 ،شترکت در ایتن

متغیرها

بعدها

شتتهرها میالعتته شتتد (در هتتر شتتهر بتته نستتبت 05/75ام

تعداد
سؤالها

ضریب
آلفای
کرونباخ

شتتترکتهتتتای فعتتتال آن شتتتهر) .در ایتتتن پتتتژوهش

طراحی و

 205پرسش نامه در الیههای مختلف زنجیرۀ تأمین (بتین

برنامهریزی

تتتأمینکننتتتدگان ،تولیدکننتتتدگان ،مرکزهتتتای توزیتتع

تولید و ساخت

75

ارسال و تحویل

7

5/739

تأمین و منبعیابی

3

5/799

توانمندسازها

7

5/703

بازگشت

4

5/357

عملکرد

2

5/777

محیط بیرونی سازمان

3

5/102

اهداف راهبردی

4

5/721

منابع سازمانی

3

5/135

بتتهعنتتوان ختتردهفتتروشهتتا و مشتتتریان عمتتدۀ ایتتن

پیچیدگی

 05شرکت) توزیع و  257پرسش نامه بازگشت داده شد
(بازگشت  75 /4درصدی) و  731پرستش نامتۀ صتحی
برای تجزیته وتحلیتل دادههتا انتختا شتد .درنهایتت بتا
استفاده از روش تحلیل عتاملی و الگتوستازی معتادالت
ستتتاختاری ،الگتتتوی مفهتتتومی پیشتتتنهادی پتتتژوهش
تجزیهوتحلیل شد.
بتترای بررستتی روایتتی پرستتشنامتته ،از روشهتتای

1

5/773
5/707

«روایی محتوا» و «روایی سازه» استفاده شد .برای بررسی

با توجته بته اینکته ضتریم آلفتا در همتۀ متوارد از

روایی محتوای پرسشنامه از روش دلفتی استتفاده شتد.

م دار استاندارد  5/1بیشتتر استت ،پرستش نامته پایتایی

دلیتتل استتتفاده از ایتتن روش ،رستتیدن بتته پرستتشنامتتۀ

میلوبی دارد وگویه ها برای اندازه گیتری متغیتر ستی

مح قستاخته بتود کته همتۀ صتاحمنظتران آن را قبتول

باالتر مناسم است.

داشتتته باشتتند .بتترای اطمینتتان از اعتبتتار ستتازه ،از تحلیتتل
عاملی استفاده شد .نتای ،تحلیل عاملی تأییدی نشتان داد

یافتهها

همتتۀ ستتؤالهتتا ،بتتار عتتاملی بتتزرگتتتر از  5/0و اعتتداد

تجزیه وتحلیل داده هتا بتا استتفاده از تحلیتل عتاملی

معناداری بزرگتر از قتدر میلتق  7/39دارد کته بیتانگر

اکتشافی و تحلیتل عتاملی تأییتدی انجتام شتد .در ایتن

روایی سازه است و اعتبتار پرستشنامتۀ طراحتیشتده را

قسمت ابتدا با روش تحلیل عاملی ،مجموعۀ متغیرهتای

نشان میدهد .برای تعیین پایایی آزمون از روش آلفتای

مرتبط با الگوی پژوهش عاملبندی میشتود؛ درواقتع،
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با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی ،رابیۀ بین متغیرهتا

ستتتتازه و شتتتتاخص هتتتتای آن از واریتتتتانس خیتتتتای

شناسایی و عامل بندی الزم انجام خواهد شد .خروجتی

اندازه گیری آن سازه بیشتر بوده است و پایایی دربتارۀ

این قسمت ،در الگو سازی معادالت ساختاری استتفاده

آن الگوی اندازه گیری ،پتذیرفتنی استت [ .]23پتس از

می شود؛ درواقع ،طی تحلیل عاملی اکتشتافی ،متغیرهتا

انجام تحلیل عاملی تأییدی و حذف گویته هتای دارای

بتته شتتیوۀ مناستتم عامتتلبنتتدی م تیشتتود؛ ستتپس ایتتن

بار عاملی کمتر از  ،5/4ب یۀ گویهها با توجته بته نتتای،

عامتتل بنتتدی طتتی تحلیتتل عتتاملی تأییتتدی در تکنیتتک

جتتدول ( ،)4دارای بتتار عتتاملی بتتاالتر از  5/4استتت و

الگتتو ستتازی معتتادالت ستتاختاری آزمتتون و ستتنجش

پایایی ترکیبی هریک از ستازه هتا از  5/1بیشتتر استت.

می شود .برای تعیین عوا مل ارزیابی عملکترد ستازمانی

نشتتتانگر ستتتوم بررستتتی اعتبتتتار ،میتتتانگین واریتتتانس

از شیوۀ تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد؛ اما با توجه

استخراجشده است .فرنل و الرکر ( )7377معیار AVE

بتته اینکتته مبنتتای وامتتل در پیچیتتدگی زنجیتترۀ تتتأمین،

( میتتانگین واریتتانس استتتخراجشتتده) را بتترای ستتنجش

الگوی مرجع فرایندهای زنجیرۀ تأمین بود ،برای تأییتد

روایی همگرا معرفی کردند و اظهار داشتند که دربتارۀ

عوامل پیچیدگی زنجیرۀ تأمین از تحلیل عاملی تأییدی

 ،AVEم دار بحرانی عدد  5/0است؛ بتدین معنتی کته

استتتفاده شتتد .بتترای متغیرهتتای تعتتدیل گتتر اهتتداف

م دار  AVEباالی  ، 5/0روایی همگترای پتذیرفتنی را

راهبردی ،منابع سازمانی و محیط بیرونتی نیتز از شتیوۀ

نشان میدهد .نتای ،در جدول زیر مشاهده میشود:

تحلیل عاملی تأییدی برای تأیید الگوهای اندازهگیتری
استفاده شد.

باتوجتتته بتتته جتتتدول ( ، )4رابیتتتۀ مناستتتبی بتتتین
شاخص هتای هتر بعتد بتا ختود آن بعتد برقترار استت.

م تتدار ضتتریم کفای تت نمونتتهگی تری ک تی .ام .او.

شاخص های تناسم الگو نیز بیانگر آن است کته الگتو

معادل  5/109به دستت آمتد کته نشتاندهنتدۀ کفایتت

ازنظتتر شتتاخص هتتای تناستتم و بتترازش در وضتتعیت

داده های پرسش نامه برای اجرای تحلیل عتاملی استت.

میلوبی قرار دارد.

سی معناداری نزدیتک بته صتفر آزمتون بارتلتت نیتز

الگو ستازی معتادالت ستاختاری یکتی از فتن هتای

نشان میدهد متغیرهای پژوهش بترای کشتف ستاختار

الگو سازی آماری است که در سالهای اخیر از حتوزۀ

عتتاملی مناستتم استتت و انجتتام تحلیتتل عتتاملی بتترای

رفتاری وارد حوزۀ متدیریت ،ستازمان و اقتصتاد شتده

دادههتتای موجتتود مفی تد استتت .بتترای بررستتی اعتبتتار

استتت .در ایتتن روش ماننتتد رگرستتیون ،کمتتیستتازی

را معرفتی

روابط بین متغیرهای مست ل و وابسته صورت می گیرد؛

کرده اند که شامل اعتبتار هریتک از گویته هتا ،پایتایی

البتتتتته بتتتترخالف پارامترهتتتتای رگرستتتتیونی کتتتته

ترکیبتتی 2هریتتک از ستتازه هتتا و متوستتط واریتتانس

همبستگیهای تجربتی را نشتان متیدهتد ،پارامترهتای

استخراج شده 3است .دربارۀ اعتبار هریک از گویته هتا،

ساختاری ،همبستگیهای علی را نشتان متیدهتد [.]33

م دار بار عاملی  5/4و بیشتر هر گویه در تحلیل عاملی

تحلیتتل الگتتوی ستتاختاری ایتتن پتتژوهش بتتا استتتفاده از

تأییدی ،این میلم را تأیید می کند کته واریتانس بتین

نرمافزار  smartpls3انجام شد.

سازه ها ،فرنل و الرکر )7377( 7سته متال

1. Fornell & Larcker
)2. Composite Reliability (CR
)3. Average Variance Extracted (AVE

 / 15مدیریت دارایی و تأمین مالی ،سال ششم ،شماره چهارم ،شماره پیاپی ( )23زمستان 7331

جدول ( )4بررسی اعتبار سازههای الگو
متغیر

گویه

بار عاملی عدد معناداری

P1

5/720

33/747

P2

5/139

72/337

P3

5/939

73/147

P4

5/751

29/537

P5

5/197

22/717

P6

5/175

37/337

P7

5/174

33/015

M1

5/732

40/293

M2

5/912

74/377

M3

5/171

27/752

M4

5/777

34/139

M5

5/972

25/713

M6

5/913

79/402

ابعاد

M7

5/137

23/340

پیچیدگی

M8

5/773

32/177

M9

5/749

03/327

M10

5/170

27/430

D1

5/190

73/232

D2

5/724

33/734

D3

5/142

73/717

D4

5/757

24/373

D5

5/197

77/009

D6

5/740

32/427

D7

5/153

71/333

D8

5/197

24/747

S1

5/922

77/013

S2

5/197

23/332

S3

5/994

77/209

طراحی و برنامهریزی

تولید و ساخت

ارسال و تحویل

تأمین و منبعیابی

آلفای کرونباخ

5/774

5/371

5/350

5/717

CR

5/375

5/337

5/323

5/352

AVE

5/037

5/017

5/953

5/075
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توانمندسازها

بازگشت

عملکرد

محیط بیرونی سازمان

اهداف راهبردی

منابع سازمانی

S4

5/102

73/770

S5

5/731

43/735

S6

5/149

73/324

S7

5/972

77/230

S8

5/151

73/035

S9

5/923

77/005

E1

5/172

77/411

E2

5/759

42/137

E3

5/742

41/202

E4

5/757

33/729

E5

5/701

41/310

E6

5/707

07/231

E7

5/939

73/427

E8

5/950

75/924

R1

5/793

40/934

R2

5/739

95/579

R3

5/370

19/771

R4

5/731

01/743

Bazar

5/332

07/573

Mali

5/320

47/443

MB1

5/334

0/432

MB2

5/474

3/093

MB3

5/435

3/017

AS1

5/039

2/474

AS2

5/004

2/075

AS3

5/975

3/355

AS4

5/017

2/907

ME1

5/423

2/350

ME2

5/703

9/300

ME3

5/117

4/571

5/733

5/379

5/379

5/123

5/130

5/173

5/325

5/347

5/347

5/717

5/773

5/731

5/034

5/755

5/797

5/747

5/973

5/057
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شکل ( )2الگوی ساختاری (تحلیل مسیر) در حالت اعداد معناداری (با درنظرگرفتن متغیرهای تعدیلگر)

نتتتتای ،آزمتتتون الگتتتوی ستتتاختاری پتتتژوهش در
جدول ( )0اراۀه شده است:
جدول ( )5نتایج آزمون الگوی ساختاری
روابط

ضریب مسیر ()β

مقدار آمارۀ آزمون ()T-Value

پیچیدگی ← عملکرد

-5/427

4/740

پیچیدگی محیط بیرونی← عملکرد

-5/359

3/593

پیچیدگی اهداف راهبردی ← عملکرد

-5/773

7/395

پیچیدگی منابع انسانی← عملکرد

-5/222

2/711

R2

5/233

GOF

5/420

همتتان طتتور کتته در جتتدول ( )0مشتتاهده متتیشتتود،

شتتاخص  GOFاستتت و از آن بتترای بررستتی اعتبتتار یتتا

متغیرهای منتابع انستانی و محتیط بیرونتی در رابیتۀ بتین

کیفیت الگوی  PLSبهصورت کلتی استتفاده متیشتود.

پیچیدگی و عملکرد ،ن ش تعدیلگر ایفا میکنند؛ زیترا

م دار این شاخص بین صفر و یتک قترار دارد و م تادیر

اعداد معناداری مربوط به این رابیته ،بتزرگتتر از قتدر

نزدیک به یک ،نشاندهندۀ کیفیت مناسمتر الگوستت.

میلق  7/39است .تأثیر تعدیل گتری محتیط بیرونتی نیتز

وِتزلس 7و همکتاران ( )2553سته م تدار  5/20 ،5/57و

بیشتر از منابع انسانی استت .اهتداف راهبتردی در رابیتۀ

 5/39را به منزلۀ م تادیر ضتعیف ،متوستط و قتوی بترای

بین پیچیدگی و عملکرد ،ن ش تعدیلگر ایفا نمیکنتد؛

 GOFمعرفی کردند .در این الگو م دار شاخص ،GOF

زیرا اعداد معناداری آن کوچکتر از قتدر میلتق 7/39

باالی  5/39است و الگو برازش قوی دارد.

استتت .از شتتاخصهتتای بتترازش کلتتی الگتتو در ،PLS
1. Wetzels
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شکل ( )3الگوی ساختاری (تحلیل مسیر) در حالت تخمین استاندارد (با درنظرگرفتن متغیرهای تعدیلگر)

ضتترایم استتتاندارد در شتتکل ( ،)3رابیتتۀ بتتین ابعتتاد

آن اشاره کردهاند .پژوهشهای دیگر نیز رابیۀ معکوس

پیچیتتدگی زنجیتترۀ تتتأمین را تأییتتد متتیکنتتد .همچنتتین

را تأییتتد کتتردهانتتد؛ بتترای نمونتته کاگلیتتانو 7و همکتتاران

رابیهای منفی بین پیچیتدگی زنجیترۀ تتأمین و عملکترد

( ،)2553بتتتتتوزارو و همکتتتتتاران ( ،)2553پرونتتتتتا و

وجود دارد .ن ش تعدیلگری متغیرهای منابع سازمانی و

میراگلیوتتتا ( )2554بتته رابیتتۀ معکتتوس بتتین پیچیتتدگی

محتتیط بیرونتتی نیتتز تأییتتد متتیشتتود؛ امتتا متغیتتر اهتتداف

زنجیرۀ تأمین و عملکرد اشاره داشتتهانتد؛ بنتابراین ،الزم

راهبردی در ن ش متغیر تعدیلگر تأیید نمیشود.

است مدیران بتا رویکتردی راهبتردی دربتارۀ ستاختار و
ویژگتتیهتتای زنجیتترۀ تتتأمین تصتتمیمگیتتری کننتتد؛

نتایج و پیشنهادها

تصتتمیمهتتایی چتتون تعتتداد و ترکیتتم ت تأمینکننتتدگان،

این پژوهش بتا هتدف اراۀتۀ الگتویی بترای ارزیتابی

ت ستتیم بتتازار و تنتتوع محصتتول .در ایتتن پتتژوهش ن تتش

پیچیتدگی زنجیتترۀ تتتأمین در ن تتش دارایتتی راهبتتردی و

تعدیل گری منابع سازمانی و محیط بیرونی سازمان تأیید

تأثیر آن بر عملکرد ستازمان انجتام شتد .زنجیترۀ تتأمین

شد که نشان دهندۀ اهمیت بستترهای محییتی و کیفیتت

یتتک دارایتتی راهبتتردی استتت؛ بنتتابراین ،هتتر تصتتمیمی

منابع سازمانی بر کاهش اثر معکوس پیچیتدگی زنجیترۀ

دربارۀ آن بر منافع سازمان تأثیرگذار است .ازجمله ایتن

تأمین بتر عملکترد استت؛ امتا بترخالف انتظتار اهتداف

آثار ،افزایش پیچیدگی زنجیرۀ تأمین است .همان گونته

راهبردی در رابیۀ پیچیتدگی زنجیترۀ تتأمین و عملکترد

که بیان شد رابیۀ معکوستی بتین پیچیتدگی و عملکترد

ن ش تعدیلگتر نداشتت کته بته نظتر متیرستد بتهدلیتل

وجود دارد که به نظر میرسد این رابیه بهدلیل افتزایش

یکسان بودن اهداف راهبردی شرکتهتای ایتن صتنعت

عدم اطمینان و ریستک در زنجیتره اتفتای متیافتتد کته

باشد.

برخی پژوهش ها نظیر ساهین و همکاران ( )2573نیز بته
1. Cagliano
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همتتۀ شتتاخصهتتای پیچیتتدگی زنجیتترۀ تتتأمین در

سازمان بتا رویکتردی راهبتردی در تصتمیمگیتریهتای

افزایش پیچیدگی و پیشبینیناپذیری زنجیره مؤثر است

مربوط به زنجیرۀ تأمین عمل کنند؛ زیرا تواناییهایهای

و موجم تأثیر منفی بر عملکرد میشود؛ ولی با توجه به

زنجیرۀ تأمین ،بتا تتأثیرگرفتن از ایتن تصتمیمهتا ممکتن

پیشینۀ موضوع و پژوهش میدانی صورتگرفته ،بته نظتر

است به کاهش کارآیی و عملکرد مالی دچار شود.

2

در استتتفاده از نتتتای ،ایتتن پتتژوهش ،درنظرگتترفتن

میرسد اهمیت ابعاد تأمین و منبعیابی ،7ساخت و تولید

و ارسال و تحویل 3بیشتر استت .نتتای ،ایتن پتژوهش در

محدودیتهای زیر ضروری است :م دار ضریم تعیتین

بستتیاری ابعتتاد بتتا نتتتای ،ستتایر پتتژوهشهتتای انجتتامشتتده

بهدستآمده در این پژوهش پایین است (کمتر از )5/3؛

هماهنگی دارد .کریستوفر ( )2572و لی )2554( 4نیز بتر

بنابراین ،انتظار متیرود متغیرهتای زیتاد دیگتری نیتز بتر

اهمیت توانایی تأمینکنندگان در ارسال و تحویل تأکید

عملکرد تأثیرگذار باشد .بر این اساس توصتیه متیشتود

کردند.

ستتایر متغیرهتتای تاثیرگتتذار بتتر عملکتترد ماننتتد کیفیتتت

براستتاس نتتتای ،الگتتوی تخمتتین استتتاندارد ،پیشتتنهاد

فنتتتاوری ،ستتتبک متتتدیریت ،کیفیتتتت رابیتتتههتتتا بتتتا

میشود سازمانها ،ابعاد فوی را در اولویت قرار دهنتد و

تأمینکنندگان نیز در نظر گرفته شود .محدودیت دیگتر

با درپیش گرفتن تدبیرهایی کته در ادامته بته آنهتا اشتاره

این پژوهش این است کته پیچیتدگی زنجیترۀ تتأمین در

شده استت ،درصتدد کتاهش پیچیتدگی زنجیترۀ تتأمین

شرکتهای تولید لوازم خانگی ممکن است متفتاوت بتا

باشند .ابتدا توصیه میشود سازمانها ،روابتط ختود را بتا

ستتایر ص تنایع باشتتد و ممکتتن استتت تعمتتیم گویتتههتتای

تأمین کنندگان با توانایی اعتماد باال و تنوع رفتاری کتم،

بهدستتآمتده از ستایر صتنایع ،دقتت و صتحت الزم را

به شکل بلندمدت و پایدار برقرار کنند .کیفیت روابط با

نداشتتتته باشتتتد .در پایتتتان متتتواردی نیتتتز بتتترای انجتتتام

این تأمینکننتدگان بته میتزان زیتادی از پیچیتدگیهتای

پژوهشهای بعدی پیشتنهاد متیشتود .الگتوی «ارزیتابی

زنجیرۀ تأمین خواهد کاست کته ایتن مهتم ستبم بهبتود

پیچیدگی زنجیرۀ تأمین» در دیگر صنایع فعال در کشور

عملکترد ستتازمان خواهتد شتتد .همچنتتین بته ستتازمانهتتا

نیز بررسی شود؛ از روش پژوهش کیفتی و روش نظریتۀ

توصیه میشود در صورت امکان و توجیتهپتذیری الزم،

برخاسته از دادهها بترای الگتوستازی پیچیتدگی زنجیترۀ

با انتخا تنوع مناسبی از محصولها ،کاهش پیچیتدگی

تأمین در صنایع منتخم ایران استفاده شود؛ بتا توجته بته

ساختاری آنهتا و کتاهش پیچیتدگی فراینتدهای تولیتد،

اینکه پیچیدگی محصول یکی از عوامل مهم پیچیتدگی

پیچیدگیهای زنجیرۀ تأمین را کتاهش دهنتد .درنهایتت

زنجیرۀ تأمین است ،گستترش الگتوهتایی تحلیلتی بترای

به سازمانها پیشنهاد میشود با بهکارگیری راهکارهتایی

ارزیابی اثتر گزینته هتای مختلتف طراحتی محصتول بتر

برای کسم اطالعتات دقیتقتتر و ستریعتتر از مشتتریان،

پیچیتتدگی زنجیتترۀ تتتأمین پیشتتنهاد متتیشتتود؛ در برختتی

مانند مدیریت رابیه های مشتری و شناسایی بختشهتای

مواقع مدیران مجبور به تصتمیمگیتریهتایی هستتند کته

مختلف بازار و مدیریت ت اضا ،پیچیتدگیهتای زنجیترۀ

پیچیدگی زنجیرۀ تأمین را اجتنا ناپذیر میکنتد ،ماننتد

تأمین را کنترل کنند .همچنین پیشنهاد متیشتود متدیران

تنتتوعبخشتتیدن بتته محصتتولهتتای تولیتتدی ،گستتترش

1. Source
2. Make
3. Deliver
4. Lee

جغرافیایی بازار و ییره که سبم افزایش عملکترد بتازار
در م ابتتل ک تاهش عملکتترد در ابعتتاد دیگتتر متتیشتتود؛

10 / پیچیدگی زنجیرۀ تأمین بهعنوان یک دارایی راهبردی و جایگاه عملکرد مالی

[7] Blome, C., Schoenherr, T., & Eckstein, D.
(2014). The impact of knowledge transfer
and complexity on supply chain flexibility:
A knowledge-based view. International
Journal of Production Economics, 147:
307-316.
[8] Bode, C., Wagner, S. M. (2015). Structural
drivers of upstream supply chain
complexity and the frequency of supply
chain disruptions. Journal of Operations
Management, 36: 215-228.
[9] Bozarth, C. C., Warsing, D. P., Flynn, B.
B., & Flynn, E. J. (2009). The impact of
supply chain complexity on manufacturing
plant performance. Journal of Operations
Management, 27(1): 78-93 .
[10] Cagliano, A. C., Carlin, A., & Rafele, C.
(2009). Understanding supply chain
complexity
with
performance
measurement, IFAC Proceedings. 42(4):
1126-1131.
[11] Choi, T. Y., Dooley, K. J., &
Rungtusanatham, M. (2001). Supply
networks and complex adaptive systems:
Control versus emergence. Journal of
Operation Management, 19(3): 351-366.
[12] Choi, T. Y., Krause, D. R. (2006). The
supply base and its
complexity:
Implications for transaction costs, risks,
responsiveness and innovation. Journal of
Operations Management, 24(5): 637-652
[13] Christopher, M. (2012). Managing supply
chain complexity: Identifying the requisite
skills. Supply Chain Forum: An
International Journal, 13 (2): 4-9.
[14] Cooper, W. W., Sinha, K. K., & Sullivan,
R. S. (1995). Accounting for complexity in
costing high technology manufacturing.
European
Journal
of
Operational
Research, 85(2): 316-326.
[15] Cox, A. (1999). A research agenda for
supply chain and business management
thinking. Supply Chain Management: An
International Journal, 4(4): 209-212 .
[16] Fornell, C., Larcker, D. F. (1981).
Evaluating structural equation models with
unobservable variables and measurement
error. Journal of Marketing Research,
18(1): 39-50.
[17] Frizelle, G., Woodcock, E. (1995).
Measuring complexity as an aid to
developing
operational
strategy.
International Journal of Operations &
Production Management, 15(5): 26-39 .

 بررسی روشهتایی پیشتنهاد متیشتود کته بتین،بنابراین
.کتتارآیی و اثربخشتتی پیچیتتدگی تتتوازن برقتترار کنتتد
همچنین بررسی و شناخت عواملی توصیه متیشتود کته
ظرفیت سازمان را در مدیریت پیچیتدگی زنجیتر تتأمین
 ن ش تعتدیلکننتدۀ پیچیتدگی زنجیترۀ.افزایش میدهد
تأمین در رابیۀ بین عملکرد و متغیرهای مربوط نیتز بایتد
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