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چکیده
دراينپژوهشقصدبرايناستتاتأثیراستراتژی هاینابوچابکزنجیرهتأمینبرپاسخگويي


کتاستراتژيکتأمینکنندگاندر

زنجیرهتأمینوعملکردشرکتبانقشمیانجيبهتعويقانداختنومشار

صنعتخودروسازیايرانبررسيشود.جامعهآماریشاملکلیهشرکتهایخودروسازیاصليدرشهر
اندازهگیری متغیرها از
تهران مي باشد .که بر اساس جدول مورگان  384شرکت به دست آمد برای  
پرسشنامه استاندارد استفاده شد که به روش نمونهگیری دردسترس میان مديران ارشد شرکتهای
منتخبتوزيعوجمعآوریگرديد .آزمونمدلپژوهشبراساسروشمعادالتساختاریوبااستفادهاز

نرمافزار لیزرل صورت گرفت  .نتايج نشان داد که استراتژی زنجیره تأمین ناب بر پاسخگويي زنجیره

تأمین تأثیر مثبت ندارد .زنجیره تأمین چابک بر پاسخگويي زنجیره تأمین تأثیر مثبت معنادار دارد.
پاسخگوييزنجیرهتأمینبرعملکردشرکتتأثیرمثبتمعنادارميگذارد.استراتژیبهتعويقاندختندر
ارتباط بین استراتژی زنجیره تأمین چابک و پاسخگويي زنجیره تأمین از نقش میانجي برخوردار بود.
تأمینناببرپاسخگوييزنجیره تأمینبانقشمیانجي

داراستراتژیزنجیره 

درنهايت تأثیرمثبتمعنا
مشارکتاستراتژيکتأيیدشد.
کلیدواژهها :استراتژی زنجیره تأمین ناب؛ استراتژی زنجیره تأمین چابک؛ پاسخگویی
زنجیره تأمین؛ عملکرد شرکت؛ صنعت خودروسازی.
تاريخدريافتمقاله،1397/11/22:تاريخپذيرشمقاله .1399/04/12:
*دانشیار،دانشگاهمحققاردبیلي(نويسندهمسئول) .
E-mail: asgarnezhad.research@uma.ac.ir

**کارشناسيارشد،مؤسسهآموزشعاليغیرانتفاعيوغیردولتينوين،اردبیل .
***کارشناسيارشد،مؤسسهآموزشعاليغیرانتفاعيوغیردولتينوين،اردبیل.
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 .1مقدمه

دربازارجهاني امروز،شرکتهابیشتربهزنجیرههایتأمینخودمتکيهستندتارقابتراحفظ
کنند.رقابتشديدموجبشدهاست تا شرکتهاازبازارهایجديدوهزينههایتولیدکمتراز
طريق توسعه زنجیرههای تأمین خود که به ايجاد زنجیرههای تأمین جهاني پیچیدهتر منجر
ایتولیدیوبه طورخاص آندسته ازشرکتهاييکهدر

ميشود،بهرهببرند [ .]13شرکته

رقابتوبهمنظور اثربخشيبیشترنیازمند آن

صحنه 
حوزهصنايعفعالیتميکنند،برای بقادر  

هستند که به طور مستمر عملکرد خود را بهبود ببخشند و اين امر مستلزم شناخت انواع
استراتژیها از جمله استراتژیهای زنجیره تأمین است .شناخت ابعاد مختلف زنجیره تأمین يا
استراتژیهایآنبهشرکتهاکمکمي کندکهضمنآشناييبااينابعادوجايگاهخوددراين
راستا،بتواننداز ايناستراتژیبرای نیلبهعملکردمطلوباستفادهکنند .اتخاذاستراتژیهای
زنجیره تأمین مستلزم پذيرش هنجارهايي در رابطه با ايجاد هماهنگي و يکپارچگي در میان

تمامياعضایزنجیره  تأمینونیزپاسخگوييگستردهسازمانيبهاطالعاتمربوطبهمشتريان

بالفعلوبالقوهاست.عالوهبرآنشرکتهابايدنسبتبهرقبادرايجادهماهنگيبیناعضای
زنجیره تأمین و تجزيهوتحلیل بازار و پاسخ به نیازهای آن پیشدستي کنند و اين مهم را

ميتوانندباتوسلبهاستراتژیهایزنجیرهتأمینانجامدهند.پژوهشهایمتعددیکهطيچند

دههاخیردرخصوصکاربرداستراتژیهاینابوچابکدرشرکتهایتولیدیانجامشدهاست،
ونشاندهندهاينواقعیتاستکه

اهمیتروزافزونکاربردايناستراتژیهاراآشکارميسازد 
استراتژیهاینابوچابکمؤثرهستند وميتوانندتأثیراتمثبتيدرسطحشرکتهاونیزدر
میان تمامي اعضایزنجیره تأمینايجادکنند [.]41يکي ازعواملمؤثردر بهبودپاسخگويي
استراتژیها،زنجیرهتأمیننابوچابکاست.رويکرد ناباساساً بر محور کاهش اتالف تمرکز

رضايتمندی مشتری و حفظ

دارد .اين تفکر درنهايت به افزايش واقعي ارزش ،افزايش
بینبردن
ميشود[.]49ديسني 1و همکاران (،)1997معقتدند که تفکر ناب با از 
سودآوری منجر 
ميتواند در معیارهای
زنجیره تأمین 

ميکند .اتالف در
زنجیره تأمین ،ايجاد ارزش 

اتالفات در
نميکنند،
ارزشافزوده ايجاد 

فعالیتهايي که

هزينههای غیرضروری و

زمان ،موجودی،
2
زنجیره تأمین ناب را

اندازهگیری شود [ .]11چي و همکاران ( ،)2009هدف اصلي بررسي

بهرهوری از طريق حذف ضايعات
هزينهها و افزايش 

بهمنظور کاهش
تدوين راهبرد و استراتژی 
ميدانند[.]10اجرایپارادايمزنجیرهتأمینناببهبهبود
در فرآيندهای داخليو خارجي شرکت 
ميشودودرنهايت
ها،انعطافپذيری ،گردش موجودیوپیشگیریدرنقصهامنجر 


درهزينه
وکار،شرکتها


محیطمتغیرکسب
بهرهوریرابهدنبالدارد[.]9برای کسبمزيترقابتيدر

1. Disney
2. Chia
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بايددرراستایکارآمدیعملیاتخودشان،عالوهبرمؤسسهخود،باتأمینکنندگانومشتريان

هماهنگشوند وبرایکسبسطحقابل قبوليازچابکيبايکديگرمشارکتوهمکاریکنند
تأمینچابکشکلميگیرد.يکزنجیرهتأمینچابکقادر

[.]7درچنینحالتياستکهزنجیره
استتابهطرزشايستهایبهتغییراتيکهدرمحیطکاریرویدهند،پاسخدهد[ .]1
هدف اصلي استراتژی زنجیره تأمین افزايش پاسخگويي زنجیره تأمین شرکت نسبت به
زنجیره  تأمینمستلزمپاسخگوييسريعومستمربهتغییراتبازار،

مشترياناست [.]18موفقیت 
پوياييسازمان،توجهبهرشدوانعطافپذيریسازمانوانتظاراتمشتریاست[.]25پاسخگويي
ميدهند،
شرکتها محصوالت را تولید و به مشتری نهاييتحويل  

زنجیره تأمین به زماني که
بهعنوان توانايي زنجیرهتأمین به پاسخ سريع
ميشود[.]12در تعريفي ديگرپاسخگويي 
مربوط 
بهتغییرات در تقاضا تعريفشده است که هم ازلحاظ حجم و همازلحاظ ترکیب محصوالت
قابلیتهایموردنیازبرای
برايناساسدرطراحييکزنجیرهتأمینبايد 

قابلسنجش است[.]5

پاسخگوييمطلوببهمشتريانمحصولزنجیره درنظرگرفتهشودوشرکتبايدمطمئنشود

هایزنجیره تأمین بهعلت پاسخگوييبهمشتریميباشدوازاستراتژی رقابتي


کهتوانمندی
انجامميدهد،ناهماهنگي

آنچهزنجیرهتأمین

برخورداراست.]8[.چنانچهبیننیازهایمشتریو
وجود داشته باشد ،نیاز به بازطراحي زنجیره تأمین برای پشتیباني و يا تغییر استراتژی رقابتي
وجوددارد .
پیشین،مديريتبهینهزنجیره تأمینبهبهبودعملکردشرکتمنجر

باتوجهبهمبانينظری 
ميشود [.]25ايجادارتباطمؤثرباتأمینکنندگان يکي ازراههايياستکهسازمانميتواندبه

وبرايناساسميتوان

موقعبهنیازهاوخواستههایمشتريانپاسخدهدوبهچابکيدستيابد
پیشبینيکردکهقابلیتيکپارچگيباتأمینکنندهبرچابکيسازماناثرگذاراستوازطريقآن

ميتواند به دو صورت مستقیم و
عملکردشرکتراتحتتأثیرقرارميدهد[.]21زنجیره تأمین  
غیرمستقیمبرعملکرد شرکت اثرگذار باشد.اثرغیرمستقیميکپارچگي زنجیره تأمین بر عملکرد
شرکت بهاينصورتاستکهبا ايجاد سطح بااليي از يکپارچگي زنجیره تأمین،تولیدکنندگان
فعالیتهای غیرارزشآفرينرا شناسايي و حذف کرده و متعاقباً کیفیت محصول و

قادر هستند تا
قابلیتهای تحويل محصول را تقويت کنند ومبنايي برای رشد فروش ايجاد کنند[.]11از سوی

ديگر،اثرمستقیميکپارچگي زنجیره تأمینبر عملکردشرکتاستکه برای ارتباطبخشیدنبه
اقدامات زنجیره تأمین و قابلیت رقابتي با بهبود عملکردشرکت ضروری است[ .]18
زنجیره تأمینبر

درپژوهشحاضرنیزتالششدهاستتاتأثیراستراتژیهاینابوچابک


پاسخگويي زنجیره  تأمین و عملکرد شرکت با نقش میانجي بهتعويقانداختن و مشارکت
استراتژيکتأمینکنندگاندرصنعتخودروی کشوربررسيشود .بررسيمنابعنظریپژوهش

نشان ميدهد کمبود پژوهشي محسوسي در زمینه استراتژی ناب و چابک وجود دارد .در

68

چشمانداز مديريت صنعتي ،سال دهم ،شماره  ،39پايیز 1399

پژوهشهای پیشینبیشترنقشخودزنجیرهتأمینبدوندرنظرگرفتنچابکوناببودنبررسي
شدهاست.برایمثال،اشمیت1وهمکاران(،)2019نشاندادندکهزنجیرهتأمینرابطهمعناداری
باعملکردشرکتدارد [.]32درپژوهشهای پیشینکمتر به نقشواسطهایبهتعويقانداختنو
مشارکت استراتژيک پرداخته شده و بیشتر ،روابط مثبت و معنادار بین شیوههای پاسخگويي
زنجیره تأمین و عملکرد شرکت بررسي شده است .برای نمونه ،کوزارويچ و پووشکا (،)2018
شیوههایپاسخگوييزنجیرهتأمینوعملکردشرکتتأثیرمعناداریوجود
نشاندادند کهبین 
دارد [.]41نتايجپژوهش کرميوهمکاران()1394نشاندادکهعواملکلیدیزنجیرهتأمین
چابک ،از جملهپاسخگوييزنجیرهتأمین ،تأثیرمستقیمومثبتيبرعملکردسازمانيدارد [.]26
نابوچابکزنجیره

درحالتکليچنینميتوانمطرحکردکهپژوهشها درزمینهاستراتژی 
تأمینبرپاسخگوييزنجیره  تأمینوعملکردشرکتبانقشواسطهبهتعويقانداختن ومشارکت

استراتژيکبسیارکماستوپژوهشهایانجامشدهنیزبهصورتجداگانه،مثالًاستراتژیزنجیره
تأمینبرعملکردبررسيشده يااستراتژیچابکباعملکردبهصورتمستقلانجامشدهاستو
پژوهشي کههمهمتغیرهارادرکنارهمبررسيکردهباشد ،وجودنداردودرصورتشباهتنادر
عنوان صنايع موردبررسي متفاوت است .برای مثال ،کیوانيپور ( ،)1389به بررسي تأثیر
مینبرعملکردمديريتزنجیرهیتأمیندرشرکتهایواقعدرشهرک

ره تأ
استراتژیهایزنجی 
2
صنعتي کالت پرداخت [ .]27صوفیان و مونهیدا ( ،)2014تأثیر استراتژیهای چابک زنجیره
تأمین بر پاسخگويي زنجیره تأمین و عملکرد شرکت با نقش واسطهای به تعويقانداختن در
هایاياالتمتحدهآمريکارابررسيکردند[.]39کوزارويچوپووشکا،)2018(3بهبررسي


کارخانه
روابطبینشیوههای پاسخگوييزنجیرهت أمینوعملکردشرکت درصنايعغذايي پرداختند و

رابطهمثبتومعناداربینآنهاراتأيیدکردند[.]41برايناساسدراينپژوهشنیزتالششد
تابابررسيعواملمؤثربرعملکردشرکتهایخودروسازیودرچارچوبفرضیههایمنطبقبا
عناصرتشکیلدهندهاستراتژیهاینابوچابک،راهکارهایمناسبيبرایتوسعهبهکارگیریدو

استراتژیيادشهونیزبهبوددرعملکردصنعتخودروسازیدرايرانارائهشود.

 .2مبانی نظری و پیشینه پژوهش

رويکرد ناب اساساً بر محور کاهش اتالف تمرکز دارد .اين تفکر درنهايت به افزايش واقعي
ميشود[.]49ديسني و همکاران
رضايتمندیمشتری و حفظ سودآوری منجر 

ارزش ،افزايش
زنجیره تأمین ،ايجاد ارزش

بهوسیله ازبینبردن اتالفات در
ميکنند که تفکر ناب 
()1997بیان 
1. Schmidt
2. Sufian and Monideepa
3. Kozarević and Puška
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هزينههایغیرضروری و

ميتواند در معیارهای زمان ،موجودی،
زنجیرهتأمین 

ميکند .اتالف در

1
اندازهگیری شود [.]11چن و همکاران (،)2009
نميکنند ،
ارزشافزوده ايجاد 

فعالیتهايي که

هزينهها و

بهمنظور کاهش
زنجیرهتأمین ناب را تدوين راهبرد و استراتژی 

هدف اصلي بررسي
ميدانند [.]9
بهرهوری از طريق حذف ضايعات در فرآيندهای داخليو خارجي شرکت 
افزايش 
وتأمینکنندگان

آزويدو 2و همکاران ( ،)2012مديريتزنجیره تأمین را يکپارچگي بین شرکت
ميدانند []3؛بنابراين
عرضهکننده کاال و اتحاد استراتژيک  

همکاریهای

خود از طريق توسعه
سازمانها است.

مديريت زنجیره تأمین ،عامل مهمي برای دستیابي ونگهداری مزيت رقابتي
اينموضوعپرداختندکهشرکتهابرایمحافظتاز

صفائيقاديکالييوهمکاران( ،)1390به 
بهطورمستمربهپاسخگوييبهتقاضایمشتريانتوجهکنند.
مزيترقابتيخوددربرابررقبابايد 
تريناستراتژیدرشرکتهابود

چابکبهعنوانمناسب

نتايجنیزحاکيازانتخاباستراتژیناب-
[ .]41کارتیک 3و همکاران ( )2019و گومز لوچیانو و همکاران ( ،)2018نشان دادند که بین
زنجیرهتأمیننابوپاسخگوييزنجیرهتأمینرابطهمعناداریوجوددارد[.]6،23باتوجهبهاين
صورتزيرقابلبیاناست :


توضیحات،فرضیهاولبه
گوييزنجیرهتأمینتأثیردارد .

راتژیزنجیرهتأمینناببرپاسخ

:H1است
نحویکه
تأمینتأثیربگذارد؛به 

تواندبرپاسخگوييزنجیره


تأمینچابکمي
استراتژیزنجیره


يکزنجیره تأمینچابکقادراستتابهطرزشايستهایبهتغییراتيکهدرمحیطکاریروی

ميدهند،پاسخدهد[ .]1بهعقیدهشريفيوژانگ( ،)1999چابکيبهمعنایتواناييهرسازمان
دراحساس،ادراکوپیشبینيتغییراتموجوددرمحیطکسبوکاراستويکسازمانچابک
ميتواندتغییراتمحیطيراتشخیصدهدوبه آنهابهعنوانعوامل رشدوشکوفاييبنگرد

توانايييکزنجیره تأمین

تأمینميتواندبهاينصورتتعريفشود«:

].چابکيدرزنجیره 

[22
برای واکنشسريعبهتغییراتموجوددربازارونیازهایمشتريان» [.]20زنجیرهتأمینچابک،
سازمانها را به توسعه و هماهنگکردن روابط با شرکای کسبوکار خود ،از قبیل

نیاز 
تأمین کنندگان ،تولیدکنندگان و توزيعکنندگان ،نشان ميدهد .آگروال و همکاران ( ،)2007بر

4
موضوع چابکي در زنجیره تأمین تمرکز کردند [  .]22به عقیده تولون ( ،)2000چابکي
نشاندهنده ادغام مؤثر زنجیره  تأمین و تأکید بر روابط بسیار نزديک و بلندمدت با

عرضهکنندگان است [ .]46قاضيزاده و همکاران ( ،)1394نشان دادند که
مصرفکنندگان و  

چابکيزنجیرهتأمینبهمعنایپاسخگ وييسريعبهتغییراتمربوطبهحجموتنوعتقاضااست

1. Chan
2. Azevedo
3. Karthik
4. Tolone
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به عنوان يک استراتژی اساسي برای بقا در بازارهای آشفته و بيثبات
که اين رويکرد درواقع  
شناختهميشود[ .]17
 عبدی تاالر پشتي و همکاران ( ،)1395نشان دادند که پاسخگويي سريع به نیازهای
روزافزون و متغیر مشتری الزمه کسب مزايای رقابتي برای بیمارستانها است که با ايجاد
توانندقابلیتهایچابکيرادرخودافزايشدهند


ساختارهامي
استراتژیهایجديدوبهبودزير

چابکيزنجیرهتأمینوعملکردهایزنجیره

[.]4رادفروهمکاران(،)1391نشاندادندکهبین 
1
تأمین ،رابطه مثبت و معناداری وجود دارد [ .]37جعجع و همکاران ( ،)2018نشان دادند که
کنندهويکپارچهسازیمشتریبرایعملکردچابکياست


يکپارچگيداخليپايهايجاديکتأمین
صورتزيرقابلبیاناست :


بنابراينباتوجهبهاينتوضیحات،فرضیهدومبه
[]31؛
اسخگوييزنجیرهتأمینتأثیردارد .

:استراتژیزنجیرهتأمینچابکبرپ

H2
ديدگاهمثبتمديراننسبتبهاستراتژیزنجیرهتأمیننابمي تواندتحتتأثیرپاسخگويي


2
زنجیره تأمین با نقش واسطهای مشارکت استراتژيک قرار گیرد .به عقیده چپرا ( ،)2007در

قابلیتهای موردنیاز برای پاسخگويي مطلوب به مشتريان
طراحي يک زنجیره تأمین بايد  
هایزنجیره تأمین،


مطمئنشودکهتوانمندی
محصولزنجیره درنظرگرفتهشودوشرکتبايد 

توانايي پاسخگويي به بخشهای مشتری مشخصشده توسط استراتژی رقابتي را دارد [.]8
ناراسیمان( ،)2007درارتباطبیناستراتژیزنجیرهتأمینوپاسخگوييزنجیرهتأمیننشانداد
طورمستقیمزنجیرهعرضهراايجادنميکنند؛ بلکهاستفادهاز


هایزنجیرهتأمینبه

کهاستراتژی
3
آنها به عوامل موقت يا واسطهای نیاز دارد [ .]35صوفیان و مونهیدا ( ،)2014به بررسي

تأمینبرپاسخگوييزنجیرهتأمینوعملکردشرکتبانقش

هاینابوچابکزنجیره

استراتژی
ایمشارکتاستراتژيکدرکارخانههایاياالت متحده آمريکا پرداختندوبه ايننتیجه

واسطه
ایبیناستراتژیزنجیره تأمیننابوپاسخگويي


رسیدندکهمشارکتاستراتژيکينقشواسطه
کند.ايننتايجبرایکاربرانزنجیرهتأمیننشاندادکهاگرشرکتها

زنجیرهتأمینراتسريعمي

به منابع زنجیره تأمین خودشان توجه کنند ،بهطور فزايندهای سود خواهند برد [ .]39ماتیاس
اشمیتوهمکاران( ،)2019نشاندادندکهشرکتهاييکهازاستراتژیزنجیرهی تأمینخود
رهی تأمین افزايش مييابد [ .]32با
بهرهمند شوند عملکرد آنها برای بهبود پاسخگويي زنجی 
صورتزيرقابلبیاناست :


هایسومبه

توجهبهاينتوضیحات،فرضیه
 :H3استراتژی زنجیره تأمین ناب بر پاسخگويي زنجیره تأمین با نقش میانجي مشارکت
استراتژيکتأثیردارد .
1. Jajja
2. Chapra
3. Sufian & Monideepa
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در اين مطالعه به دو روش متمايز مديريت زنجیره تأمین پرداخته شده است که شامل
مشارکتاستراتژيکتأمینکنندهوبهتعويقانداختن سفارشمشتريان است .اين روشهامهم-
ترين اشکال يکپارچگي ،يعني يکپارچگي بیروني (از مشارکت استراتژيک تأمینکننده حاصل
مي شود)ويکپارچگيدرعرضهمحصول(ازبهتعويقانداختنبهدستميآيد)استکهدرزنجیره
کارگرفتهميشود [.]14بهتعويقانداختنبهمعنایموکولکردنکارياکارهايي(پردازش

تأمینبه
مواداولیه،تأمینمنابعوعرضهوتحويلمحصوالتنهايي)به زمانديرتردرآيندهدرزنجیره
تأمیناست[.]47،34،28شرکتهاييمانند«دِل»1تازمانيکهامکانپذيراست،تمايزخاصيرا
درمواداولیهخودايجادنميکنندوحتيطراحياولیهمحصول راتغییرنميدهندتابدينترتیب
بتوانند به عملکردی بهتر در واکنش به تغییر در تقاضای مشتری دست يابند [ .]7استراتژی
زنجیرهتأمینچابکباعثسرعتبخشیدنبهشرکتمرکزی مي  شود.مهمترينعنصرزنجیره
تأمینچابکايناستکهموجودیکاالبه شکلکليدرنظرگرفتهشود؛يعنيمحصوالتيکه
استاندارد و در جريان ساخت هستند و در مرحله انتظار برای مونتاژ نهايي قرار دارند.
دراختیارداشتنزنجیرهتأمینباقابلیتعدمايجادتمايزدرمواداولیهتا زماندربافتسفارشاز
مشتری سبب خواهد شد تا توانايي زنجیره تأمین در واکنشنشاندادن نسبت به تغییرات در
بنابراينموکول کردنفعالیتبهزمانيدرآينده(به-

تقاضایمشتریتاحدزيادی افزايشيابد؛ 
تعويقانداختن)سببميشودتاچابکيزنجیرهتأمینبیشترشود[.]34 ،47برایمثال ،شرکت
به فرددرمواداولیهتازمانيکهتقاضایمشتری
ايجادتمايزمنحصر 

«دل» توانستهاستباعدم
مشخص شود ،زنجیره تأمین خود را چابک کند .اين شرکت به مشتريان امکان داده است تا
رايانههای شخصي خود را مطابق میل و سلیقه خود بهصورت الکترونیکي (آنالين) انتخاب و
سفارشدهند.پسازاينکهسفارشيدادهميشود،شرکت«دل» سفارشرابهبخشمربوطه
تعويقانداختندرزنجیرهتأمینبهتأمینکنندگانامکانميدهد
تولیدشروعشود.به 

ميفرستدتا
تابرنامهزمانيوطرحهایتولیدخودراباقطعاتمورد نیازبرایتولیدمطابقتدهند؛ بنابراين
توسعهمنابعيمانندتأخیردر ايجادتمايزوط راحي محصوالتبر اساسمدوالريتهبهزنجیره
ميدهد  تا در مواجهه با تغییر سريع در تقاضای مشتری به شکلي
تأمین شرکت «دل» اجازه  
سريعوچابکعملکندوطيدوهفتهيکلپتاپ/رايانهکامالًسفارشيراتحويلدهد.ادوين
چنگ ( )2010معتقد است که بهتعويقانداختن در مديريت زنجیره تأمین ( 2)SCMاقدامي
هدفمند است تا بدين ترتیب تولید يا توزيع محصول نهايي تا زمان تعیین و دريافت سفارش
مشتری به تأخیر بیفتد [ .]12صوفیان و مونهیدا ( ،)2014به اين نتیجه رسیدند که
بکبرپاسخگوييزنجیره تأمینرا

ثیراستراتژیزنجیره تأمینچا

بهتعويقانداختن بهطورکاملتأ

1. DELL
2. Supply Chain Management
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نشاندادندکهبهتعويق-

درکارخانههایآمريکاتقويتميکند[.]39ناظریوهمکاران(،)1395
افتادنسفارشدرزنجیرهتأمینبرعملکردشرکتتأثیرمعناداردارد؛درنتیجهچابکيدرزنجیره
دستميآيدواينکهبهتعويقانداختندرارتباطبیناستراتژی

تأمینازطريقبهتعويقانداختنبه
زنجیرهتأمین چابکوپاسخگوييزنجیرهتأمینميتواندنقشمیانجيايفاکند[]36؛ بنابراين
فرضیهچهارمبهشرحزيرقابلبیاناست :
:H4استراتژیزنجیرهتأمینچابکبرپاسخگويي زنجیرهتأمینبانقشمیانجيبهتعويقانداختن
تأثیردارد.
تها،اطالعاتومنابعياستکهدر
متشکلازسازمانها،مردم،فعالی 

زنجیرهتأمینسیستمي
خدماتازعرضهکنندهبهمشتری درگیر هستند.]45[ .مبانينظری مربوطبه

انتقاليک کااليا 
دهدزنجیرهتأمینبه طورکامل ياجزئيبرعملکرد

زنجیرهتأمینوعملکردشرکتنشان مي
شرکت تأثیر ميگذارد .پاسخگويي زنجیره تأمین تا حد زيادی تحتتأثیر عملکرد شرکت قرار
دارد .مطالعه راجش کتیار و همکاران ( ،)2018نشان ميدهد که زنجیره تأمین بر پايداری و
عملکردشرکتتأثیردارد[.]25وانتاويووهمکاران(،)2018بهايننتیجهرسیدندکهپاسخگويي
زنجیرهتأمین،تأثیرمثبتومعناداربرعملکردشرکتدارد[.]48درپژوهشکوزارويچوپووشکا
روابطمثبتومعناداربینشیوههایپاسخگوي يزنجیرهتأمینوعملکردشرکتتأيید

( ،)2018
شد [.]41سوفوردوهمکاران( ،)2006بهبررسيعواملمؤثربر پاسخگوييزنجیره تأمیندر
میانشرکتهایصنعتساختدرمالزیپرداختندو بهايننتیجهرسیدندکهچگونهاستراتژی
تأمینهمساندرپاسخزنجیره تأمین

زنجیره تأمینميتواندازطريقاستقرارهمزمانزنجیره 

مناسبشود[.]40کرميوهمکاران( ،)1394نشاندادندکهعواملکلیدیزنجیرهتأمینچابک
ازجملهپاسخگوييزنجیرهتأمین ،تأثیر مستقیم و مثبتي بر عملکرد سازمانيدارد []26؛ بنابراين
صورتزيرقابلبیاناست :


فرضیهپنجمبه
:پاسخگوييزنجیرهتأمینبرعملکردشرکتتأثیردارد .

H5
براساستوضیحاتارائهشدهمدلمفهوميپژوهشدرشکل،1نشاندادهشدهاست.

مشارکتاستراتژيک
تأمینکننده
عملکردشرکت

استراتژیناب

پاسخگويي
زنجیرهتأمین

استراتژیچابک
بهتعويقانداختن

شکل.1مدلمفهوميپژوهش[]15،35،39،41،30
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 .3روششناسی پژوهش

جامعه و نمونه آماری .جامعهآماریاينپژوهششرکتهایخودروسازیاصليدرشهرتهران
شامل«ايرانخودرو»«،سايپا»«،کرمانموتور» و«گروهبهمن» وتماميشرکتهایفعالدر
زنجیرهتأمینآنهادرنظرگرفتهشدهاست.بهمنظورانتخابشرکتهابهعنواننمونهآماریاز
جدولمورگاناستفادهشد.درنهايتپرسشنامهپژوهشبراساسروشنمونهگیریدردسترسدر
میان مديرانارشدشرکتهایمنتخبتوزيعوجمعآوریشد.اطالعاتمربوطبهحجمجامعهو
نمونهآماریوتعدادپرسشنامههایتکمیلشدهدرهريکازشرکتهایخودروسازیدرجدول
،1ارائهشدهاست.
جدول.1اطالعاتجامعهونمونهآماری
شرکتهای
اصلی
سايپا 
ايرانخودرو 
کرمانموتور 
گروهبهمن 

تعداد کل شرکتهای فعال
در زنجیره تأمین شرکت-

تعداد شرکتهای فعال
منتخب از زنجیره تأمین

تعداد
پرشسنامه

های اصلی

شرکتهای اصلی

تکمیلشده

 591
 524
 119
 95

 234
 225
 92
 76

 140
 153
 50
 41
 384


ابزارجمعآوریدادههادراينپژوهشپرسشنامهاست.پرسشنامهدرسه

ابزار گردآوری دادهها.
بخشنامههمراه،اطالعاتجمعیتشناختيوسؤالهایاختصاصيتنظیمشد.دربخشنخست

تحتعنوان نامه همراه ،عالوه بر بیان عنوان پژوهش ،هدف از گردآوری اطالعات بهوسیله
پرسشنامه و ضرورت همکاری صمیمانه پاسخدهندگان در تکمیل پرسشنامه توضیح داده شد.
بخش جمعیتشناختي شامل سؤالهايي در مورد مشخصات عمومي پاسخدهندگان از قبیل
سؤالهای
جنسیت،سن،میزانتحصیالتوسنواتخدمتپاسخدهندگانبود.بخشآخرنیزبه 

اختصاصي در مورد متغیرهای مستقل و وابسته اختصاص داشت .سؤالهای مربوط به زنجیره
تأمین ناب ( 7سؤال) و زنجیره تأمین چابک ( 7سؤال) از پژوهش فیشر ،)1997( 1مشارکت
سؤال)،پاسخگوييزنجیره تأمین( 5سؤال)،عملکرد

تعويقانداختن( 4
استراتژيک( 3سؤال)،به 
2
شرکت ( 6سؤال) از پژوهش لي و همکاران ( ،)2006استخراج شد [ .]29 ،15مقیاس
مورداستفادهطیفپنجدرجهایلیکرتاست .اينمقیاسبهطورخاصاز مبنای کامالً مخالف،

بينظر ،موافق و کامالً موافق استفاده ميکند .بر اين اساس از اعضای نمونه آماری
مخالف  ،

1. Fisher
2. Li
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درخواستشد تابراساسمقیاسپنجدرجهای  لیکرتبهسؤالهای پرسشنامهپاسخدهند .در
ارتباطباروشاندازهگیریعملکردشرکتيادآوریايننکتهالزماست کهاينمفهوميکي از
مهمترين سازههای موردبحث در پژوهشهای مديريت است و بهطورکلي درباره اينکه
صاحبنظران وجود ندارد.

شاخصهای عملکرد کداماند ،هنوز توافق نظر کاملي در میان 

ردبهدودستهذهنيوعینيتقسیمپذيراست.شاخصهای

بهطورکليشاخصهایسنجشعملک

عینيعملکرد،شاخصهايياستکهبهصورتکامالً واقعيوبراساسدادههایعینيمثلبازده
دارايي ،بازده حقوق صاحبان سهام ،بازده سرمايهگذاری و غیره اندازهگیری ميشود؛ اما
شاخصهای ذهني عملکرد بیشتر معیارهايي را شامل ميشود که بر مبنای قضاوت گروههای

ذینفعسازمانشکلميگیردوازجملهآنهاميتوانبهرضايتمندیمشتری،تصويرذهنيدر
بازار ،تعهد شغلي کارکنان و غیره اشاره کرد [ .]2در اين پژوهش با توجه به دقت باالتر از
شاخصهایمالي مانندسهمبازار،بازدهيسرمايهگذاری،حاشیهسودوغیرهبرای اندازهگیری
دلیلمحرمانهبودن

عملکرد شرکتاستفادهشد؛ اما پاسخدهندگاندرمرحلهتوزيعپرسشنامهبه
ارشاخصهایعملکرد

اطالعاتمندرجدرصورتهایماليشرکتهاازهمکاریبرای ارائهآم
مالي اجتناب کردند .بديندلیل برای سنجش عملکرد  شرکت از روش کیفي مبتني بر طرح
الهایمرتبطدرپرسشنامهازپاسخدهندگاندرخواستشدتابراساسمقايسهوضعیتمالي
سؤ 
شرکتباسايررقبادربازارطيچندسالمبتنيبرشاخصهایيادشده عملکردماليبهاين
سؤالها براساسطیفلیکرت(خیليخوب،خوب،برابر،بدوخیليبد)پاسخيمناسبارائهدهند.
اينشیوهسنجشعملکردماليدربسیاریازمطالعاتداخليوبینالمللياستفادهشدهواعتبار
آنموردتأيیداستکهازجملهآنهاميتوانبه پژوهشهای کروز-روس 1وهمکاران(،)2010
ايزابلوريولوا،)2006(2سانوری 3وهمکاران(،)2009سونگ 4وهمکاران(،)2007رمضانیانو
همکاران(،)1398غالميوناظری(،)1397احمدزاده فردوهمکاران()1397وخانلریوسبزه
علي(،)1393اشارهکرد[.]24،2،36،33،19،43،42
گیریاستفادهميشودشاملسه


برازشمدلاندازه
روشيکهدراينپژوهشبرایبررسي 
معیاررواييسازه،5رواييتشخیصي 6ورواييهمگراونیزپاياييبراساسضريبآلفایکرونباخ
است.رواييسازه  ،مفهوممرکبياستکهمستلزمبررسيچندمرحلهاستوبارواييضابطه
شامل روايي همزمان ،روايي پیشگويي کننده ،روايي تمايز و روايي همگرايي سنجیده ميشود.
رواييسازهعبارتازمیزانصحتمقیاسدراندازه گیریساختنظریياويژگيموردنظراست

1. Cruz-Ros
2. Isabel and Revilla
3. Sanuri
4. Song
5. Construct Validity
6. Discriminant Validity
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و برای ب ررسي روايي سازه پرسشنامه از تحلیل عاملي تأيیدی استفاده ميشود .برای بررسي
شود.دراينشیوهيکگروهبندیاولیهاز


رواييتشخیصينیزازتجزيهتابعتشخیصاستفادهمي
آزمودنيها وجود دارد و هدف از اين تجزيهوتحلیل آن است که گروهبندی اولیه بر اساس

دادههایديگر نیزتأيیدشود.درنهايترواييهمگراعبارتازهمبستگينسبتاًقویبینسؤالو

قبولبرایآنبايدضريبهمبستگيپیرسونبزرگتراز 0/4در


متغیراصلياستومقدارقابل
نظرگرفتهشود[]29درنهايتضريبآلفایکرونباخنشاندهندهسازگاریدرونيسؤالها است
که متغیر مشابهي را موردسنجش قرار ميدهد و مقدار آن بیشتر از  0/7بر پايايي قابلقبول
پرسشنامهداللتدارد .نتايجحاصلازسنجشرواييسازه،رواييتشخیصيورواييهمگراونیز
تفصیلدربخشيافتهها


پرسشنامهبه
پاياييشاملضريبآلفایکرونباخبرایتماميسؤالهای 
درجدولهای4و،5ارائهشدهاست.

وتحلیلدادههادر گام نخست بهبررسي


منظورتجزيه
روشهای تجزیه و تحلیل آماری .
به
اسمیرنوفپرداختهميشود.گامبعد

بابهکارگیریآزمونکلموگوروف ـ 
بودنتوزيعدادهها  

نرم 
ال
سپسبهمنظورآزمونمدلپژوهشازروش

بهارزيابيرواييوپاياييپرسشنامهاختصاصدارد؛
معادالت ساختاری استفاده ميشود .معادالت ساختاری از يک بخش ساختاری که ارتباط بین
دهدويکمؤلفهاندازه گیریکهنحوهارتباطمتغیرهایمکنونو


متغیرهایمکنونرانشانمي
هارامنعکسميکند،تشکیل شدهاست.استفادهازروشمعادالتساختاریاز


نشانگرهایآن
هاتخمینمجموعهایازمعادالترگرسیون


ترينآن
مزيتهایمهمي  برخوردار استکهمهم

بهصورتهمزماناست .معادالتساختاریلیزرلضمنآنکهضرايبمجهولمجموعهمعادالت

برایبرازشمدلهاييکهشاملمتغیرهایمکنون،خطاهای

ساختاریخطيرابرآوردميکند ،

گیریدرهريکازمتغیرهایوابستهومستقل،علیتدوسويه،همزمانيووابستگيمتقابل


اندازه
استفادهميشود.

هایآماریموردنظرازنرمافزارلیزرل


کند.برایانجامروش

ريزیمي
است ،
طرح


 .4تحلیل دادهها و یافتهها

تجزيهوتحلیل ويژگيهای جمعیتشناختي

ویژگیهای جمعیتشناختی پاسخدهندگان.
نشاندادهشدهاست.

پاسخدهندگاندرجدول،2

درصدازآنهازنهستند.از

اسخدهندگانمردو21/3
باتوجهبهجدول78/7،2درصدازپ 
طرفيافراد41تا50سالبا42/6درصد،بیشترينوهمچنینافرادباسنبین20تا30سالبا
کمترينبخشپاسخدهندگانراتشکیلدادهاند.افرادبامدرکتحصیليکارشناسي

 6/8درصد ،
امدرکتحصیليديپلموپايینتربا 5/5درصد ،کمترين

ارشدبا 49/9درصد ،بیشترينوافرادب
دهندگانراتشکیلدادهاند.بیشترينسابقهکاریشامل5تا10سالبا81/6درصد


بخشپاسخ
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وکمترينسابقهکارینیز 20تا 30سالبا 1/6درصداست.درنهايت سابقهکاریشامل 5تا
کمترينبخشازپاسخدهندگان

10سالبا81/6درصد،بیشترينو20تا30سالبا1/6درصد،
رابهخوداختصاصدادهاند.

شناختيپاسخدهندگان

.ويژگيهایجمعیت

جدول2
ویژگیهای جمعیتشناختی
جنسیت 

سن 

تحصیالت 

سابقهکاری 

طبقات

تعداد

درصد

مرد 
زن 
30-20سال 
40-31سال 
50-41سال 
بیشتراز50سال 
ديپلموپايینتر 

کاردانيوکارشناسي 
کارشناسيارشد 
دکتراوباالتر 
کمتراز5سال 
10-5سال 
20-10سال 
30-20سال 

 303
 82
26
37
164
158
21
34
90
54
48
314
17
6

78/7
21/3
6/8
9/6
42/6
41/0
5/5
27/5
49/9
17/1
12/5
81/6
4/4
1/6

آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف .برای بررسي توزيع دادههای يک متغیر کمّي از آزمون
کولموگوروف ـ اسمیرنوف استفاده ميشود .در اين آزمون ،فرض صفر نشاندهنده ادعای
توزيعدادههااست.جدول،3نتايجاينآزمونرانشانميدهد.

مطرحشدهدرموردنرمالبودن


جدول.3نتايجآزمونکولموگروفـاسمیرنوف 
میانگین

متغیر
زنجیرهتأمینناب )(LSC
زنجیرهتأمینچابک )(ASC



شارکتاستراتژيکتأمینکنندگان )(SSP

م
تعويقانداختن )(POS
پاسخگوييزنجیرهتأمین )(SCR

عملکردشرکتها 




18/62
21/36
9/72
12/72
16/22
17/74

انحراف
استاندارد
5/07
3/45
2/22
3/06
3/18
4/26

آماره K-S

 2/13
2/37
2/27
2/93
1/82
1/40

احتمال آماره
K-S

0/09
 0/125
0/234
 0/573
0/275
0/395
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بهجززنجیره تأمینناب،ازتوزيعنرمال
نشانميدهدکهتماميمتغیرها  ،

نتايججدول ،3
داریاينمتغیرهابزرگتراز 0/05استوفرضصفربرای

پیروی ميکنند؛چراکهسطحمعنا
آنها تأيید ميشود .با توجه به نرمالبودن توزيع تمامي متغیرها ،بهمنظور اجرای روشهای

سازیمعادالتساختاریازنرمافزارلیزرلاستفادهشد .


مرتبطبهمدل
سنجش روایی سازه ،تشخیصی و همگرا و پایایی .قبلازواردشدنبهمرحلهآزمونمدل
مفهوميپژوهش،ابتدابايد نسبتبهرواييوپاياييپرسشنامهاطمینانحاصلشود.در روش
معادالت ساختاری 1بررسي برازش مدل اندازهگیری بر چندين معیار شامل روايي سازه ،روايي
تشخیصي ،روايي همگرا و پايايي مبتني است .روايي سازه 2با استفاده از روش تحلیل عاملي
تأيیدیموردآزمونقرارميگیرد.جدول  ،4نتايجاينروششاملبارهایعامليومقاديرآماره
استیودنترانشانميدهد.

تي


جدول.4نتايجرواييسازه(تحلیلعامليتأيیدی) 
متغیر پنهان

فعالیتهای

زنجیرهتأمین
ناب 
)(LSC

زنجیرهتأمین
چابک))ASC

متغیر مشاهدهشده /سؤال
مديرانتالشميکنندتاموجودیمحصوالتراطبق

نیازهایمشتريانفراهمسازند .
مديراندراينشرکتموجودیهارادرزمانموردنظر

مشتريانارائهميدهند .

مديرانموجودیمحصوالترادرمکانموردنیاز
مشتريانارائهميدهند .

مديراندراينشرکتروشهایبهبودکیفیت

محصوالترامطابقبانیازهایمشتریاتخاذميکنند .

مديراناينشرکتميکوشندتامحصوالتکیفي
مطابقبانیازهایمشتریعرضهکنند .
مديراندراينشرکتتالشميکنندمحصوالترا

بهطورمکرربازرسيکنند .

مديرانتالشميکنندتاهرگونهاتالفمنابعرادر

شرکتکاهشدهند .
دراينشرکتمديرانتالشميکنندتامحصوالترا

درزمانموردنیازمشتريانعرضهکنند .
مديرانميکوشندتاهموارههزينهمحصوالترامطابق

بانیازهایمشتريانتغییردهند .
مديراندراينشرکتميکوشندتاهموارهمحصوالترا

بار

آماره تی

سطح

عاملی

استیودنت

معناداری

 0/59

 11/38

 0/49

 11/17

 0/48

 11/00

 0/62

 11/38

 0/60

 12/09

 0/41

 12/28

 0/33

 13/60

 0/80

 4/02

 0/70

 5/057

 0/56

 9/09

کمتراز
 0/05
کمتراز
 0/05
کمتراز
 0/05
کمتراز
 0/05
کمتراز
 0/05
کمتراز
 0/05
کمتراز
 0/05
کمتراز
 0/05
کمتراز
 0/05
کمتراز

)1. Structural Equation Model (SEM
2. Construct Validity
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متغیر پنهان

متغیر مشاهدهشده /سؤال
مطابقنیازمندیهایدرحالتغییرمشتريانطراحيکنند .

دراينشرکتمديرانميتواننددرطراحيمحصول

تغییراتاعمالکنند.
مديراندراينشرکتبهسرعتنیازهایسفارشي
يانرافراهمميکنند.

مشتر
مديراندراينشرکتقابلیتتولیداتمحصوالتمطابق
بانیازهایسفارشيمشتريانرادارند.
سیاستاينشرکتنگهداریحداقلموجودی
محصوالتدرانبارهااستتابدينترتیببتواندبه
ناگهانيدرتقاضایبازاربهخوبي

تغییراتوافزايش
واکنشنشاندهد 

مشارکت
استراتژيک
تأمینکنندگان

()SSP

دراينشرکتمحصوالتباکیفیتعرضهميشود.


دراينشرکتمشکالتعرضهمحصولبهمشتريان
سرعتحلميشود .


به
هایبرنامهريزیوتعییناهدافدراينشرکت


فعالیت
کنندگاناصليتنظیمميشود .


بامشارکتتأمین
دراينشرکتمونتاژنهاييمحصول،هنگامدريافت
سفارشازمشتریانجامميشود .

ونتاژنهاييمحصولدرنزديکترين

دراينشرکتم
مکانبهمشتریانجامميشود .

بهتعويقانداختن
قطعاتومواداولیهموردنیازدراينشرکتدرنقاط
()POS
انبارميشوند .

توزيعيکهنزديکمشتريانباشد،
گونهایانجام
دراينشرکتطراحيمحصوالتبه 

ميشودکهعملیاتمونتاژقطعاتبهسهولتانجام

ميشود .

اينشرکتقادراستتاازعهدهسفارشهایسنگینو

مختلفمشتری،برآيد .
اينشرکتقادراستتامحصوالتباويژگيهایخاص

رابرایمشتريانويژهتأمینکند .
پاسخگويي
زنجیرهتأمین
اينشرکتقادربهتولیدمحصوالتياستکهدارای
()SCR
ويژگيهایبسیارمتفاوتازقبیلقرارداداختیارمعامله،1

اندازهورنگهستند .
تواندهرچهسريعتربهتغییراتدرنیازها


اينشرکتمي
وخواستههایمشتريانپاسخيمناسبنشاندهد .


بار

آماره تی

سطح

عاملی

استیودنت

معناداری
 0/05
کمتراز
 0/05
کمتراز
 0/05
کمتراز
 0/05

 0/83

 8/94

 0/85

 8/86

 0/90

 4/63

 0/80

 5/69

 0/51

 9/44

 0/87

 8/23

 0/51

 7/19

 0/64

 13/72

 0/82

 13/31

 0/90

 2/02

 0/95

 7/29

 0/69

 10/11

 0/91

 11/33

 0/53

 12/77

کمتراز
 0/05

 0/20

 3/85

کمتراز
 0/05

کمتراز
 0/05
کمتراز
 0/05
کمتراز
 0/05
کمتراز
 0/05
کمتراز
 0/05
کمتراز
 0/05
کمتراز
 0/05
کمتراز
 0/05
کمتراز
 0/05
کمتراز
 0/05

1. Option
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بار

آماره تی

سطح

عاملی

استیودنت

معناداری

اينشرکتقادراستبهخوبيتوسعهيابدومحصوالت

متنوعيرامعرفيکند .

 0/53

 6/08

سهمبازار 

 0/64

 17/26

بازدهيسرمايهگذاری 


 0/77

 15/13

رشدسهمبازار 

 0/42

 12/11

متغیر مشاهدهشده /سؤال

عملکردشرکت
رشدبازدهيسرمايهگذاری 


 0/70

 11/36

حاشیهسود 

0/40

 11/00

موقعیترقابتيکلي 

 0/51

 9/47

کمتراز
 0/05
کمتراز
 0/05
کمتراز
 0/05
کمتراز
 0/05
کمتراز
 0/05
کمتراز
 0/05
کمتراز
 0/05



دومقدار 0/4و 0/5برایپذيرشبارعامليدرنظرگرفته شدهاست.دراينپژوهشمقدار
نشانميدهددرمورد

استانداردبرایبارعامليبرابربا 0/5مدنظرقرار گرفت.نتايججدول،3
بزرگ ترومقاديرآمارهتياستیودنت
تماميگويههامقاديربارهایعامليازسطحاستاندارد  0/5
دست آمده است.با توجه به مقادير
به 
نیز در سطح اطمینان  95درصد بزرگتر از   1/96
کهسؤالهایپرسشنامهازرواييسازهبرخوردارهستند .عالوهبر

شدهميتوانادعاکرد 


گزارش
1
رواييسازهبهبررسيرواييتشخیصي ،رواييهمگرا،پاياييورواييواگرانیز پرداخته شده
استکهنتايجدرجدول،5مشاهدهميشود .
جدول. 5نتايجرواييتشخیصي،رواييهمگرا،رواييواگراوپايايي 
میانگین واریانس
متغیر (سازه)
استخراجشده
)(AVE
 0/75
زنجیرهتأمینناب) (LSC
 0/74
زنجیرهتأمینچابک) (ASC
 0/77
مشارکتاستراتژيکتأمینکنندگان )(SSP

 0/72
بهتعويقانداختن) (POS
 0/74
پاسخگوييزنجیرهتأمین )(SCR
 0/70
عملکردشرکتها 


پایایی
ترکیبی
)(CR
 0/92
 0/93
 0/90
 0/85
 0/87
 0/91

ضریب

روایی واگرا

آلفای
کرونباخ
0/8033
0/7875
0/8158
0/8905
 0/7296
0/8905

MSV

ASV

 0/55
 0/36
 0/41
 0/69
 0/70
 0/49

 0/61
 0/38
 0/48
 0/65
 0/72
 0/54

1. Discriminant Validity
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 روايي تشخیصي در صورتي برقرار خواهد بود که مقدار میانگین واريانس استخراجشده
بزرگترازمقداربحراني0/5باشد؛ همچنینسهشرطالزمبرایتحققرواييهمگراوجوددارد

مقدارپاياييترکیبيبزرگتر از 0/7باشد؛ .2مقدار میانگینواريانس

کهبدينشرحاست .1:
استخراجشده بزرگتر از  0/5باشد و  .3مقدار پايايي ترکیبي بزرگتر از میانگین واريانس

استخراجشده باشد .در صورتي که مقدار پايايي ترکیبي برای هر سازه باالتر از  0/7باشد،

نشاندهنده پايداری دروني مناسب برای مدلهای اندازهگیری است و مقدار  0/6نیز بر نبود

پاياييداللتدارد.صاحب نظرانمقداراستانداردبرایضريبآلفایکرونباخرابرابربا 0/7در

هایموردنظرميتوان


ومقاديراستانداردبرایشاخص
نظرگرفتهاند؛ بنابراينباتوجهبهجدول5

نتیجهگرفتکهرواييهمگراازطريقبرآوردمیانگینواريانستبیینشدهبرقراراست.مقادير
برایعاملهایاينپژوهشبین0/70تا0/77درنوساناستوچونشاخصAVE1از

AVE
 0/5باالتر است ،اين پرسشنامه ،همگرايي مطلوبي دارد  .برای بررسي واگرايي پرسشنامه
اندازهگیری شد .ازآنجاکه مقادير  MSVو ASVاز  AVEکمتر
متغیرهای  MSV2و  ASV3
است،رواييواگراپرسشنامهتأيیدميشود.

تخمین مدل مفهومی .شکلهای  2و  ،3مدل پژوهش را همراه با متغیرهای مکنون و
هایاندازهگیریانعکاسي همراهباضرايبمسیربین


شدهموجوددرآندرقالبمدل

مشاهده
استیودنتنشانميدهد.

متغیرهاوهمچنینمقاديرضريبتعیینوآمارهتي

شکل.2ضرايبمسیرومقاديرضريبتعیین 



1. Average Variance Extracted
2. Maximum Shared Squared Variance
3. Average Shared Squared Variance
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شکل.3مقاديرآمارهتياستیودنت


يکيازمهمترينمعیارهابرایبررسيبرازشمدلساختاریعبارتآمارهتياستیودنتاست.


چنانچه مقدار آن بزرگتر از قدر مطلق عدد  1/96باشد ،پارامترهای مدل معنادار هستند .سه
بهعنوان مقدار مالک برای تأيید مقادير در سطوح  95 ،90و 99
مقدار  1/96 ،1/64و  2/58
درصددرنظرگرفتهميشون د.نتايجضرايبمسیرهمراهبامقاديرآمارهتياستیودنتوسطح

معناداریدرجدول،6نشاندادهشدهاست .

.نتايجآزمونفرضیههایاولتاسوم 

جدول6
متغیر مستقل

متغیر وابسته

ضریب
مسیر

آماره
تیاستیودنت

سطح معناداری

استراتژیزنجیرهتأمینناب 

پاسخگوييزنجیره
تأمین 

 0/00

 0/01

بیشتراز 0/05

 H2

پاسخگوييزنجیره
استراتژیزنجیرهتأمینچابک 
تأمین 

 0/62

 4/09

کمتراز 0/05

 H3

عملکردشرکت 

 0/31

 9/94

کمتراز 0/05

فرضیه
H1

پاسخگوييزنجیرهتأمین 

نتايج نشان ميدهد  که استراتژی زنجیره تأمین ناب تأثیر مثبت و معنادار بر پاسخگويي
زنجیره تأمین ندارد؛ بنابراين فرضیه نخست مورد تأيید قرار نگرفت .استراتژی زنجیره تأمین
چابکتأثیرمثبتومعنادارباضريباستاندارد 0/62برپاسخگوييزنجیرهتأمیندارد؛ بنابراين
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فرضیهدومتأيیدشد.پاسخگوييزنجیرهتأمین،تأثیرمثبتومعنادارباضريباستاندارد0/31بر
عملکردشرکتدارد؛بنابراينفرضیهسومنیزتأيیدشد .
به منظورآزموننقشمیانجيمتغیرهاالزماستتاعالوهبراثراتمستقیم،بهبررسياثرات
 
غیرمستقیممتغیرها بريکديگرنیزپرداختهشود.بدينمنظورروابطمتغیرهادرمدلپژوهشبا
اضافهشدن مسیر مستقیم بهتعويقانداختن بین متغیرهای استراتژی زنجیره تأمین چابک و
پاسخگوييزنجیرهتأمینوهمچنینمشارکتاستراتژيکبینمتغیرهایاستراتژیزنجیرهتأمین
ناب و پاسخگويي زنجیره تأمین مجدد موردآزمون قرار گرفت .نتايج ضرايب مسیر همراه با
مقاديرآمارهتياستیودنتوسطحمعناداریمربوطبهاثراتغیرمستقیمدرجدول ،6نشانداده
شدهاست .

.نتايجآزمونفرضیههایچهارموپنجم 

جدول7
فرضیه
H4

H5

متغیر مستقل

متغیر
میانجی

متغیر وابسته

پاسخگويي
استراتژیزنجیرهتأمین بهتعويق
انداختن  زنجیرهتأمین 
چابک 
پاسخگويي
استراتژیزنجیرهتأمین مشارکت
استراتژيک  زنجیرهتأمین 
ناب 

ضریب
مسیر

آماره تی
استیودنت

 0/113

 12/56

 0/770

 11/48

سطح
معناداری
کمتراز
 0/05
کمتراز
 0/05


 متغیراستراتژیزنجیرهتأمینچابکاثرغیرمستقیمباضريباستاندارد(0/113حاصلضرب
 0/14در  )0/81بر پاسخگويي زنجیره تأمین دارد؛ بنابراين ميتوان نتیجه گرفت که متغیر
بهتعويقانداختن  ،میانجي رابطه بین متغیرهای استراتژی زنجیره تأمین چابک و پاسخگويي

زنجیرهتأمیناستوازآنجاکهاستراتژیزنجیرهتأمینبرپاسخگوييزنجیرهتأمیناثرمستقیم
ندارد،اينمیانجيگریکامل است؛ بنابراينفرضیهچهارمتأيیدميشود.متغیراستراتژیزنجیره
تأمینناباثرغیرمستقیمباضريباستاندارد(0/770حاصلضرب0/82در)0/94برپاسخگويي
زنجیرهتأمیندارد؛ بنابراين ميتوان  نتیجهگرفتکهمتغیرمشارکتاستراتژيک ،میانجيرابطه
بین متغیرهای استراتژی زنجیره تأمین ناب و پاسخگويي زنجیره تأمین است و ازآنجاکه
استراتژیزنجیرهتأمینناببرپاسخگوييزنجیرهتأمیناثرمستقیمباضريبمسیر 0/62دارد،
اينمیانجيگریجزئياست؛بنابراينفرضیهپنجمتأيیدميشود .

ترينمراحلتحلیلمدلسازیمعادالتساختاریاست.اين


هایبرازشمدلازمهم

شاخص

شاخصها برای پاسخ بدين پرسش است که آيا مدل بازنماييشده با دادهها ،مدل مفهومي

قابلمشاهدهاست.
پژوهشراتأيیدميکندياخیر؟نتايجمربوطبهبرازشپژوهشدرجدول ،8
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.مقايسهشاخصهایبرازشمدلبامقدارمجاز 

جدول8
شاخص
خيدونسبي 
شاخصمیانگینمجذورپسماندها 

شاخصتعديلبرازندگي 
شاخصبرازندگي 
شاخصبرازندگينسبي 
شاخصبرازندگيفزاينده 
شاخصبرازندگيتطبیقي 
شاخصنرمالنشدهبرازندگي 
شاخصنرمالشدهبرازندگي 
ريشهدومواريانسخطایتقريب 

مقدار
2

(  )x
( )RMR
( )AGFI
( )GFI
( )RFI
( )IFI
( )CFI
( )NNFI
( )NFI
( )RMSEA

 3/86
 0/04
 0/94
 0/96
 0/94
 0/95
 0/96
 0/95
 0/96
 0/06

مقدار مطلوب
کمتراز 5
کمتراز 0/05
بیشتراز 0/9
بیشتراز 0/9
بیشتراز 0/9
بیشتراز 0/9
بیشتراز 0/9
بیشتراز 0/9
بیشتراز 0/9
کمتراز 0/1

وضعیت
مطلوب 
مطلوب 
مطلوب 
قابلقبول 

مطلوب 
مطلوب 
مطلوب 
مطلوب 
مطلوب 
مطلوب 

با توجه به مقدار شاخ ص و مقدار مطلوب در جدول  ،8شاخص خيدو نسبي برابر با
( ،)3/86>5شاخص میانگین مجذور پسماندها ( ،)0/04>0/05شاخص تعديل برازندگي
( ،)0/94<0/9شاخص برازندگي ( ،)0/96<0/9شاخص برازندگي نسبي ( ،)0/96<0/9شاخص
برازندگي فزاينده ( ،)0/95<0/9شاخص برازندگي تطبیقي ( ،)0/96<0/9شاخص نرمالنشده
برازندگي(،)0/95<0/9شاخصنرمالشدهبرازندگي()0/96<0/9ونهايتاًريشهدومواريانس
خطای تقريب ( )0/1>0/06است که اين بدينمعني است مدل پژوهش حاضر دارای برازش
ديگردادههای

به 
عبارت
برایآنقابلقبولاست؛ 

وساختارعامليدرنظرگرفتهشده

مطلوبيبوده
یدميکند.
حاصلازپژوهش،مدلنظریراحمايتوتأي 
 .5نتیجهگیری و پیشنهادها

در اين پژوهش تالش شد تا تأثیر استراتژیهای ناب و چابک زنجیره تأمین بر پاسخگويي
زنجیره تأمین و عملکرد شرکت با نقش میانجي بهتعويقانداختن و مشارکت استراتژيک

تأمینکنندگاندرصنعتخودروبررسيشود.دربررسيفرضیهاول ،مشخصشد کهاستراتژی

تأمینناببرپاسخگوييزنجیرهتأمینتأثیرمعنادارنداردواينفرضیهردميشود.نتايج

زنجیره

اينفرضیهبا نتايجپژوهشهای صوفیانومونهیدا (،)2014چي و همکاران ( ،)2009صفائي
قاديکالييوهمکاران( )1390وگومزلوچیانو وهمکاران(،)2018مطابقتدارد [،44،10،39
.]6دربررسيفرضیهدوممشخصشد که زنجیره تأمین چابکبرپاسخگوييزنجیره تأمین
تأثیرمعنادارداردو اين فرضیهتأيیدميشود.نتايجاينفرضیهبانتايجپژوهشهای صوفیانو
مونهیدا()2014ومارکوس(،)2014مطابقتدارد[.]31،39دربررسيفرضیهسوممشخصشد
که  به مشارکت استراتژيک نقش میانجي بین متغیرهای استراتژی زنجیره تأمین ناب و
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پاسخگوييزنجیرهتأمینداردواينفرضیهتأيیدميشود.نتايجاينفرضیهبانتايجپژوهشهای

صوفیانومونهیدا ( ،)2014صفاييوهمکاران( )1389وکرميو همکاران( ،)1394مطابقت
دارد[.]26،44،39دربررسيفرضیهچهارممشخصشدکهبهتعويقانداختن،نقشمیانجيبین
متغیرهای استراتژی زنجیره تأمین ناب و پاسخگويي زنجیره تأمین دارد و اين فرضیه تأيید
ميشود.نتايجاينفرضیهبانتايجپژوهشهای  صفاييقاديکانيوهمکاران()1389وکرميو

همکاران(،)1394مطابقتدارد .]26،44دربررسيفرضیهپنجممشخصشد کهپاسخگويي
زنجیرهتأمینبرعملکردشرکتتأثیرمعنادارداردواينفرضیهتأيیدميشود.نتايجاينفرضیهبا



نتايجپژوهشهای راجشکتیار وهمکاران( ،)2018وانتاويو وهمکاران( ،]48[ )2018کوزارويچ
وپووشکا (،]41[)2018رادفروهمکاران( )1391وسوفوردوهمکاران( ،)2006مطابقتدارد
[ .]40،37،25
پیشنهادميشود که خودروسازانبرایتقويتزنجیره تأمینچابک

باتوجهبهنتايجپژوهش 
بهمنظور بهبود پاسخگويي ،سیستمي را ايجاد کنند که به سرعت از تغییرات عمده در سلیقه
مصرفکنندگانآگاهشوندوهموارهازفناوریهایروزدنیابهرهگیرندوخودروهاييباکیفیتو
هزينه تمامشده کمتر تولید کنند .برای تقويت مشارکت استراتژيک بهمنظور بهبود پاسخگويي
زنجیرهی تأمین پیشنهاد ميشود خودروسازان ايراني از تجربهها و موفقیتهای خودروسازان

اروپايياستفادهکنندوبهفکرانتقالدانشوياتولیددانشباشندوصرفاًمونتاژکردنقطعاتدر
يزنجیره تأمینپیشنهاد

دستورکارنباشد.برایتقويتبهتعويقانداختنبهمنظوربهبودپاسخگوي
ميشود که مديران خودروساز سفارش خود را طبق موجودی انبار دريافت کنند و از

بهتأخیرانداختنسفارشمشتريانخودداریکنند.برایتقويتعملکردبهمنظوربهبودپاسخگويي

زنجیره تأمینپیشنهادميشودکهمديرانخودروسازانبرایبرقراریارتباطبهجایارتباطات

مقطعيوکوتاهمدتبامجموعهاجزایزنجیرهتأمینبهتدوينبرنامههایبلندمدتباآناناقدام
اجزایمديريتزنجیره تأمینبهمنظوربهبوددربرنامههاوفعالیتهاوتماس

کنند وازنظرهای 
باکاربرانومشترياننهاييبرایگرفتنبازخوردازطريقروشهایمتداولاستفادهنمايند .اين
يکيازصنايعايرانانجامشدهاستوبهايندلیلويژگيهایخاصحاکمبرصنعت

مطالعهدر
خودروسازی ممکن است از ساير صنايع خدماتي و تولیدی متفاوت باشد؛ بنابراين تکرار اين
ويژگيهای بینبخشي درنهايت درک

پژوهش در ساير صنايع ميتواند بهدلیل لحاظنکردن 
بهتریازسازوکارتأثیرزنجیرهتأمیننابوچابکبرعملکردشرکتايجادکند .پژوهش حاضر
شهرتهراننميتواند


وکالن
ازنظرمکانيصرفاًمحدودبهمنطقهجغرافیاييخاصيازايراناست
ميطلبدکهاينپژوهش باانجام
نمايندهکامليازرفتارمشترياندرکلکشورباشد؛ بنابراين  
ایبتواندتماميصنعتخودروسازیدرکشوررابهعنوان


ایوياطبقه

گیریخوشه

يکنمونه
جامعهآماریدرنظربگیردواينمحدوديتمکانيراازبینببرد.بهپژوهشگران آتيپیشنهاد
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ميشودکهبر عواملمهمديگرمانندواضحنبودنتقاضاويانوعشرکتمتمرکزشوند.درنهايت

پیشنهادمي شودکهچگونگيتأثیربعضيازعواملمحیطيبرمفهومچابکي

بهپژوهشگرانآتي
ورابطهچابکيـعملکردسازمانيرابهاينمدلاضافهکنند .
پس از ارائه پیشنهادهای اجرايي و کاربردی درنهايت به محدوديتهای پژوهش اشاره
مقطعياستوازآنجاکهدستیابيبهنتايجقطعيمستلزمپیگیریطوالني

ميشود.اينپژوهش

است ،اثربخشي نتايج پژوهش حاضر در بلندمدت با محدوديت مواجه است .بر اساس مدل
پژوهش صرفاً يکي از مدلهای زنجیره تأمین ناب و چابک بهصورت تجربي موردآزمون قرار
تامدلارائه شدهدراين پژوهشنیازمندگسترشبیشتر

گرفت؛ بنابرايناين امکانوجوددارد
باشدتاعالوهبرنتايجحاصلاززنجیرهتأمیننابوچابکبتوانبابررسيپیشنیازهاياعوامل

مؤثربر آن،دامنهدانش مربوطبه اينحوزهعلميرا افزايشداد .درنهايت آخرين محدوديت
ماننددقتناکافيپاسخدهندگاندرتکمیل

پژوهشبهويژگيهایذاتي مربوطبه پرسشنامه ،

جوابسؤالهامربوطاست  .
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Effect of Lean and Agile Supply Chain Strategies
on Supply Chain Responsiveness and Firm
Performance: The Mediating role of Postponing
Order and Strategic Partnership of Suppliers
(Case Study: Automotive Industry)
Bagher Asgarnezhad Nouri*, Somayeh Saebnia**,
Elham Foladi***
Abstract1
The aim of this research is to investigate the effect of lean and agile
supply chain strategies on supply chain responsiveness and firm
performance with the mediating role of postponing the order and
strategic partnership of suppliers in the automotive industry in Iran.
The population of this study consists of the main automotive firms in
Tehran. Morgan table was used to select firms as sample. The research
questionnaire was distributed and collected among and from the senior
managers of the selected firms based on the convenience sampling
method. A standard questionnaire was used to measure variables. The
research model was tested based on structural equation modeling and
LISREL software. The results showed that lean supply chain strategy
has no positive effect on supply chain responsiveness. Agile supply
chain strategy has a significant positive effect on supply chain
responsiveness. Supply chain response has a significant positive effect
on firm performance. The strategy of postponing a customer order has
a mediating role in the relationship between agile supply chain
strategy and supply chain responsiveness. Finally, the positive effect
of lean supply chain strategy on the supply chain responsiveness was
confirmed through the mediating role of strategic partnership.
Keywords: Lean Supply Chain Strategy; Agile Supply Chain
Strategy; Supply Chain Responsiveness; Firm Performance;
Automotive Industry.
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