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Abstract
Today, supply chain management must adopt solutions to meet the
changing needs of customers. Using business intelligence, along with
integraiton and agility, creates a competitive advantage in the supply
chain, and as a result, the supply chain can achive a better position in the
business. This paper aims to explore how business intelligence influences
integration, agility, and supply chain performance. Meanwhile, the effect
of supply chain integration and agility on supply chain performance will
be examined. In this research, literature review was performed and a
conceptual model was presented. Then the survey method was done. Data
were collected through a survey of 369 companies from different
industries and different cities in Iran during December 2020 and January
2021. The research analysis unit was manufacturing companies.
Structural equation modeling was used to test hypotheses. The results
show that business intelligence, integration, and agility play an important
role in achieving better supply chain performance. In the meantime, BI
has the greatest impact on supply chain performance. Additionally,
business intelligence has a positive and significant effect on the
integration and agility of the supply chain. It was also found that
integration has a direct effect on supply chain agility.
Keywords: Business Intelligence; Integration; Agility; Supply
Chain Performance.

Received: Agu. 23, 2021; Accepted: Nov. 29, 2021.
* Ph.D, Semnan University.
** Associate Professor, Semnan University (Corresponding Author).
Email: a_zarei@semnan.ac.ir
*** Professor, Tarbiat Modares University.
**** Assistant Professor, Semnan University.

چشمانداز مديريت صنعتي
شاپای چاپی ،2251-9874 :شاپای الکترونیکی2645-4165 :
سال دوازدهم ،شماره  ،47پاییز  ،1401صص ( 315 – 279نوع مقاله :پژوهشي)
DOI: 10.52547/JIMP.12.3.279

طراحي مدل تأثیر هوشمندی کسبوکار بر عملکرد زنجیره تأمین
با تأکید بر يکپارچگي و چابکي
طه جعفری* ،عظیم زارعي** ،عادل آذر*** ،علیرضا مقدم

**** 1

چکیده
امروزه مدیریت زنجیره تأمین باید راهکارهایی را اتخاذ کند تا بتواند پاسخگوی نیازهای متغیر مشتریان
باشد .استفاده از هوشمندی کسبوکار به همراه تقویت یکپارچگی و قابلیت چابکی ،موجب ایجاد مزیت
رقابتی در زنجیره تأمین میشود و درنتیجه زنجیره تأمین میتواند موقعیت بهتری در کسبوکار داشته
باشد .هدف این پژوهش ،بررسی چگونگی تأثیر هوشمندی کسبوکار بر یکپارچگی ،چابکی و عملکرد
زنجیره تأمین است .درضمن اثر یکپارچگی و چابکی بر عملکرد زنجیره تأمین موردبررسی قرار میگیرد.
در این پژووهش ابتدا با مرور پیشینه موضوع ،یک مدل مفهومی ارائه شده است؛ سپس روش پیمایش
برای جمعآوری دادهها بهکار رفته است .دادهها از  369شرکت از صنایع مختلف و شهرهای متفاوت در
ایران طی آذر و دیماه سال  1399جمعآوری شد .واحد تحلیل پژوهش ،شرکتهای تولیدی بودند .برای
آزمون فرضیهها از مدلسازی معادالت ساختاری استفاده شد .نتایج نشان میدهد که هوشمندی کسب
وکار ،یکپارچگی و چابکی نقش مهمی در دستیابی به عملکرد بهتر زنجیره تأمین دارند؛ البته در این
میان ،هوشمندی کسبوکار بیشترین تأثیر را بر عملکرد زنجیره تأمین دارد .هوشمندی کسبوکار بر
یکپارچگی و چابکی زنجیره تأمین نیز تأثیر مثبت و معناداری دارد؛ همچنین مشخص شد که یکپارچگی
تأثیر مستقیمی بر چابکی زنجیره تأمین دارد.
کلیدواژهها :هوشمندی کسبوکار؛ يکپارچگي؛ چابکي؛ عملکرد زنجیره تأمین.
تاریخ دریافت مقاله ،1400/06/01 :تاریخ پذیرش مقاله.1400/08/07 :
* دانشآموخته دکتری ،دانشگاه سمنان.
** دانشیار ،دانشگاه سمنان (نویسنده مسئول).
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 .1مقدمه

امروزه رقابت بینسازمانی جای خود را به رقابت بین زنجیرههای تأمین داده است [ .]74مدیریت
زنجیره تأمین شامل مجموعهای از رویکردها و شیوههایی است که بهطور مؤثر با تأمینکنندگان،
تولیدکنندگان ،توزیعکنندگان و مشتریان برای بهبود عملکرد بلندمدت کسبوکار یکپارچه می
شوند [ .]12یکی از اهداف هر زنجیره تأمین ،بهبود عملکرد و بیشینه کردن ارزش کل زنجیره
تأمین است [.]34
سازمانهایی که توانایی استفاده از اطالعات درون شرکت ،تأمینکنندگان ،مشتریان و بازار را
دارند ،بهتر میتوانند از فرصتها بهرهمند شوند و به مزیت رقابتی پایدار دست یابند [ .]53در یک
زنجیره تأمین مقادیر زیادی داده مربوط به گذشته و حال وجود دارد که برای مدیریت مناسب این
دادهها و افزایش عملکرد کلی زنجیره تأمین میتوان از هوشمندی کسبوکار کمک گرفت [.]62
هوشمندی کسبوکار به مجموعه فعالیتها ،تکنیکها و ابزارهایی گفته میشود که هدف آنها
درک الگوهای دادههای گذشته و پیشبینی آینده است؛ بهعبارتدیگر هوشمندی کسبوکار جزء
ضروری برای تصمیمگیری بهتر در کسبوکار از طریق بینش دادهمحور است [.]46
امروزه سازمان های تولیدی در تمام دنیا برای حفظ توان رقابتی خود به اهمیت یکپارچهشدن
با تأمینکنندگان و مشتریان پی بردهاند .هدف نهایی یکپارچگی زنجیره تأمین ،برآوردن نیازهای
مشتریان است [ .]56یکپارچگی زنجیره تأمین یعنی همکاری راهبردی یک شرکت با شرکای
زنجیره تأمین خود و مدیریت مشارکتی فرآیندهای درون و بین سازمانی تا بتوانند جریان کارا و
اثربخش محصوالت ،اطالعات و پول را بهمنظور حداکثرکردن ارزش برای مشتری نهایی ،با
هزینه کم و سرعت باال فراهم کند [ .]84فناوری اطالعات با قابلیت جمعآوری و پردازش دادهها
و انتقال اطالعات برای تسهیل ارتباطات ،هماهنگی ،همکاری و درنتیجه یکپارچگی بین شرکای
زنجیره تأمین مورداستفاده قرار میگیرد [.]32
زنجیرههای تأمین برای بقا در بازارهای رقابتی باید چابک بوده و تولید بر اساس نیازهای
متغیر مشتریان باشد .چابکی توانایی همسوسازی سریع اعضای زنجیره تأمین  ،شبکه و عملیات با
نیازهای پویا و متالطم مشتری است .چابکی بهعنوان یک راهبرد برای زنجیره تأمین ،بهمعنای
استفاده از دانش بازار است که از فرصتهای سودآور در بازار بیثبات استفاده میکند [.]14
استفاده از سیستمهای اطالعاتی یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر چابکی زنجیره تأمین است
[ .]23شرکتها باید در راستای کارآمدی عملیات خود با تأمینکنندگان و مشتریان هماهنگ
شوند و برای کسب سطح قابلقبولی از چابکی با اعضای زنجیره تأمین مشارکت و همکاری
کنند .در چنین حالتی است که زنجیره تأمین چابک شکل میگیرد [.]3
ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین ،مجموعهای از معیارها برای تعیین اثربخشی و کارایی فرآیندها
و روابط زنجیره تأمین است که کارکردهای مختلف شرکت و شرکای زنجیره تأمین را شامل
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میشود [ .]51معیارهای مورداستفاده در ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین باید با اهداف کسبوکار
در سطوح راهبردی ،تاکتیکی و عملیاتی همسو باشد [ .]18هوشمندی کسبوکار بهعنوان ابزاری
قدرتمند برای بهبود عملکرد زنجیره تأمین در نظر گرفته میشود .این سیستمها از داراییهای
اطالعاتی برای تصمیمگیری بهتر و سریعتر استفاده میکنند و به میزان زیادی اثربخشی و
کارایی زنجیره تأمین را افزایش میدهند [.]62
با توجه وضعیت رقابتی کسبوکارهای امروزی و اهمیتِ داشتن عملکرد باالی زنجیره
تأمین  ،شناسایی عوامل تأثیرگذار بر عملکرد زنجیره تأمین امری حیاتی به نظر میرسد .در پاسخ
به این ضرورت و پرکردن خأل نظری موجود در این حوزه که همان کاربرد هوشمندی کسبوکار
در زنجیره تأمین است ،پژوهشگران این مطالعه معتقدند که هوشمندی کسبوکار موجب بهبود
یکپارچگی و چابکی زنجیره تأمین میشود و هر سه این عوامل ،عملکرد زنجیره تأمین را افزایش
میدهند؛ البته نحوه تأثیرگذاری هر یک از این عوامل بر عملکرد زنجیره تأمین نیز مهم است.
برای نیل به این هدف ،در ادامه این مقاله ،پس از ارائه تعریفی از هر یک از متغیرها ،بر اساس
مرور مبانی نظری پژوهش ،یک مدل مفهومی ارائه میشود؛ سپس مدل مفهومی و فرضیههای
پژوهش ،با استفاده از پیمایش بررسی خواهد شد و در انتها با توجه به نتایج ،راهکارهایی برای
افزایش عملکرد زنجیره تأمین با توجه به متغیرهای تأثیرگذار بر آن ارائه میشود.
 .2مباني نظری و پیشینه پژوهش

هوشمندی کسبوکار .دسترسی به حجم انبوهی از دادههای ساختیافته و ساختنیافته و
متنوع که ناشی از عملیات مختلف در سراسر زنجیره تأمین است ،اهمیت هوشمندی کسبوکار را
برای اعضای زنجیره تأمین ،بهمنظور درک محیط کسبوکار و کسب مزیت رقابتی برجسته
میسازد .این سیستم قابلیتهای مناسبی برای زنجیره تأمین فراهم میکند [ .]8هوشمندی
کسب وکار چارچوبی است یکپارچه متشکل از فرآیند ،ابزار و فناوری ،برای جمعآوری و تجزیه
وتحلیل داده ،تبدیل داده به اطالعات و سپس دانش که به تصمیمات بهتر و سریعتر منجر می-
شود و اهداف سازمان تحقق مییابد [ .]70هوشمندی کسبوکار ابزاری مدیریتی شامل
مجموعهای از نرمافزارها ،فناوریها و فرآیندهای مستقر در شرکتها برای کمک به کاربران
بهمنظور بررسی چالشها و فرصتها و تصمیمگیری بهتر است .این مفهوم از طریق جمعآوری،
تجزیهوتحلیل دادههای منابع داخلی و خارجی از تصمیمگیرندگان پشتیبانی میکند [.]72
مگیونی و ریسیآردی ،)2012( 1پژوهشی با هدف درک بهتر نقش احتمالی هوشمندی کسبوکار
در مسائل مدیریت زنجیره تأمین انجام دادند .آنها دریافتند که نقش راهحلهای هوشمندی
1. Maggioni & Ricciardi

282

چشمانداز مديريت صنعتي ،سال دوازدهم ،شماره  ،47پايیز 1401

کسبوکار در مدیریت زنجیره تأمین عبارتاند از :پیکربندی راهبردی زنجیره تأمین؛ بهینهسازی
تدارکات و عملیات؛ مدیریت ریسک؛ مدیریت و پیشبینی تقاضا [ .]52هوشمندی کسبوکار از
طریق روشهای شبیهسازی ،به پیشبینی در زنجیره تأمین و پشتیبانی از تصمیمات میپردازد.
روشهای شبیهسازی برای ارزیابی به هنگام عملکرد سیستمهای تولیدی و پیشبینی تقاضا بر
اساس تجزیهوتحلیل سری زمانی دادههای فروش صورت میگیرد [ .]37مندل ،)2018( 1به این
نتیجه رسید که برای مدیریت مناسب زنجیره تأمین و تصمیمگیری بهتر به هوشمندی کسبوکار
نیاز است تا بتوان به جمعآوری ،ذخیره ،تجزیهوتحلیل دادهها و بهاشتراکگذاری اطالعات در
باالدست و پاییندست زنجیره تأمین اقدام کرد؛ بنابراین اعضای زنجیره تأمین باید به سرعت و
در زمان مناسب به اطالعات صحیح دسترسی داشته باشند تا بتوانند به هماهنگی و همافزایی
دست یابند و ترجیحات مشتریان را برآورده سازند [ .]54پاپوویچ 2و همکاران ( ،)2018کاربرد
هوشمندی کسبوکار در مسائلی مانند برنامهریزی ،ساخت و تضمین کیفیت ،بهبود دسترسی به
تجهیزات برای فرآیندهای تولید و لجستیک ،شناسایی محصوالت معیوب و کاهش ضایعات
ساخت و حرکت به سمت تولید ناب را بررسی کردند [ .]61گاتجی 3و همکاران ( ،)2020در مورد
همکاری با تأمینکنندگان و مشتریان بر بستر هوشمندی کسبوکار و مواردی از قبیل هماهنگی
و روابط راهبردی با تأمینکنندگان و مشتریان ،مشورت برای طراحی و همچنین نحوه انتخاب
تأمینکنندگان مطالعه کردند [ .]36ناکایاما 4و همکاران ( ،)2020دریافتند که هوشمندی کسب-
وکار میتواند بهطور منظم برای تجزیهوتحلیل دادههای مشتریان ،میزان فروش و نحوه ارائه
خدمات ،نظارت بر فعالیتهای رقبا و شرایط و روندهای بازار بهکار رود [.]57
يکپارچگي زنجیره تأمین .برای بهبود مزیت رقابتی همواره بر یکپارچهسازی فعالیتهای
زنجیره تأمین و همچنین جریانهای اطالعاتی مرتبط با آنها از طریق بهبود روابط شرکای
زنجیره تأمین برای دستیابی به مزیت رقابتی قابلاتکا و مستدام تأکید شده است [ .]29یکپارچگی
زنجیره تأمین به همکاری راهبردی شرکت با شرکای زنجیره تأمین اشاره دارد؛ بهطوریکه آنها
به شرکت در مدیریت فرآیندهای داخلی و خارجی کمک میکنند و درنتیجه جریانهای
اطالعات ،مواد و مالی مؤثرتر و کارآمدتر میشود [ .]44یکپارچگی زنجیره تأمین ،تمام فعالیتها،
اطالعات و منابعی که از طرف تأمین کنندگان تا مشتریان درگیر هستند را برای ارائه محصول
مناسب به مشتری موردنظر در زمان مناسب ،با کیفیت مناسب برای بهحداکثررساندن ارزش کلی

1. Mandal
2. Popovič
3. Gottge
4. Nakayama
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ایجادشده دربرمیگیرد [ .]43ژو 1و همکاران ( ،)2018بر اساس پژوهش اتری 2و همکاران
( ،)2014خالصهای از تعامل در زنجیره تأمین را در سطوح مختلف عملیاتی ،تاکتیکی و راهبردی
بیان کردند که عبارتاند از .1 :هماهنگی در سطح عملیاتی (فعالیتهایی برای حمایت از برنامه -
ریزی ،تبادل اطالعات و یکپارچگی سیستم)؛  .2همکاری در سطح تاکتیکی (شناخت و دستیابی
به فعالیتهای سودمند دوجانبه)؛  .3مشارکت و یکپارچگی در سطح راهبردی (ایجاد و حفظ
روابط مشترک)؛ بنابراین هماهنگی عملیاتی ،همکاری تاکتیکی و مشارکت راهبردی ،پایه و
اساس یکپارچگی هستند [.]87 ،7
کائو 3و همکاران ( ،)2015چهار عامل تأثیرگذار بر یکپارچگی زنجیره تأمین را معرفی کردند:
 .1عوامل محیطی (عدمقطعیت محیط ،فناوری و تقاضا)؛  .2عوامل درونسازمانی (اعتماد ،قدرت
و تعهد)؛  .3عوامل سطح شرکت (راهبرد ،فناوری اطالعات)؛  .4عوامل فرهنگی (فرهنگ توسعه،
فرهنگ گروهی ،فرهنگ عقالنی و فرهنگ سلسلهمراتبی) [ .]15یوئن 4و همکاران (،)2019
عوامل اصلی موفقیت یکپارچگی زنجیره تأمین را در پنج محور طبقهبندی کردند که عبارتاند از:
 .1مدیریت روابط :این مفهوم به تقویت وابستگی متقابل ،اعتماد و تعهد بین شرکا در یک زنجیره
تأمین اشاره دارد؛  .2مدیریت اطالعات :مدیریت اطالعات مربوط به اشتراک اطالعات بین
اعضای زنجیره تأمین از طریق یک مجرای یکپارچه یا فناوری است؛  .3تعهد سازمانی :به توجه
در سرتاسر شرکت برای اجرای یکپارچگی اشاره دارد .چنین کاری اغلب از مدیریت عالی به
سمت کارمندان هدایت میشود؛  .4همراستایی راهبردی :شرکت بهطور مستمر راهبرد خود را با
الزامات زنجیره تأمین بررسی و بازنگری میکند؛  .5ارزیابی عملکرد :ارزیابی عملکرد به استفاده
از شاخصها برای ارزیابی نتایج همکاری داخلسازمانی و بین سازمانهای شرکای زنجیره تأمین
اشاره دارد .در ادامه ،پژوهشگران تأثیر این عوامل بر یکپارچگی و عملکرد زنجیره تأمین را
بررسی کردند [.]84
یافتههای لی 5و همکاران ( ،)2007نشان داد که یکپارچگی داخلی مهمترین تسهیلکننده
مهار هزینه است؛ درحالیکه یکپارچگی با تأمینکننده بهترین راهبرد برای دستیابی به عملکرد
قابلاعتماد در زنجیره تأمین است .تحویل مطمئن با همکاری تأمینکننده در مدیریت عملیات
گسترده زنجیره تأمین بهترین روش برای یکپارچگی با تأمینکنندگان است [ .]47هو،)2012( 6
تأثیر سه نوع یکپارچگی زنجیره تأمین بر عملکرد شرکت را بهطور همزمان بررسی کرد و به این
نتیجه رسید که یکپارچگی داخلی ،یکپارچگی خارجی را بهبود میبخشد و یکپارچگی داخلی و
1. Zhu
2. Autry
3. Cao
4. Yuen
5-. Lee
6. Huo
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خارجی بهطور مستقیم و غیرمستقیم باعث افزایش عملکرد شرکت میشود [ .]39یافتهها آتاسون
و نعیر ،)2017( 1نشان داد که یکپارچگی داخلی ،تأمینکننده و مشتری تأثیر زیادی بر عملکرد
مالی شرکت دارد [ .]6یکپارچگی داخلی ،تأمین کننده و مشتری بر عملکرد عملیاتی شرکت تأثیر
دارد .ژانگ 2و همکاران ( ،)2018یک مدل از اثرات یکپارچگی داخلی و اعتماد بر یکپارچگی
تأمینکننده بر عملکرد شرکت ارائه کردند [ .]86نتایج نشان داد که هر سه نوع یکپارچگی
تأمینکننده با عملکرد شرکت رابطه مثبت دارد .چاهال 3و همکاران ( ،)2020از فراتحلیل و
دیدگاه مبتنی بر منبع استفاده کردند .آنها سه عامل انعطافپذیری ،یکپارچگی و توانایی سازمانی
را بر عملکرد زنجیره تأمین مؤثر دانستند [.]17
چابکي زنجیره تأمین .چابکی بهعنوان توانایی یک زنجیره تأمین برای واکنش سریع به
تغییرات موجود در بازار و نیازهای مشتریان تعریف شده است .در این تعریف بر نقش حساسیت و
پاسخگویی به روندهای موجود در بازار تأکید شده است [ .]9چابکی توانایی سازمان در تنظیم
تاکتیکها و عملیات زنجیره تأمین خود برای پاسخگویی سریع در برابر تغییرات محیط کسبوکار
مانند نوسانات تقاضا بهشمار میرود [ .]69چابکی با انعطافپذیری همراه است و ساختارهای
سازمانی ،فرآیندها و ذهنیتهای مدیریتی را دربرمیگیرد؛ بنابراین فراتر از مرزهای شرکت است
و نیاز به همسویی با تأمینکنندگان و مشتریان دارد [.]5
بر اساس پژوهش روسکو 4و همکاران ( ،)2019عوامل تأثیرگذار بر چابکی زنجیره تأمین
عبارتاند .1 :اتصال فرآیندهای داخلی :این مفهوم میتواند مبادله بهموقع و سریع اطالعات را
فراهم کن د و با تغییر در طراحی و تولید محصول میتواند موجب پاسخ سریع و انعطافپذیری
شود؛  .2اتصال فرآیندهای خارجی :درک متقابل از فرآیندها ،اعضای زنجیره تأمین را قادر می
سازد تا دادههای مربوط به تقاضای مشتری را بهاشتراک بگذارند و درنتیجه توانایی برای
پاسخگویی انعطافپذیر به تغییرات بازار ایجاد شود؛  3و  .4پیچیدگی محصول و تأمین :پیچیدگی
زنجیره تأمین از دو قسمت اصلی تشکیل شده است .پیچیدگی محصول و تأمین هر دو چالش
های زیادی برای مدیران در هنگام مقابله با تغییر ایجاد میکنند؛ درحالیکه اولی ناشی از
سفارشیسازی ،پیچیدگی و تنوع محصوالت یک شرکت و دومی ناشی از بازارهای تأمین پویا،
تأمینکنندگان غیرقابلاعتماد و تعداد باالی تأمینکننده است [ .]63عرفان 5و همکاران (،)2019
عوامل تأثیرگذار بر چابکی زنجیره تأمین را معرفی کردند که عبارتاند از :زیرساخت فناوری
1. Ataseven & Nair
2. Zhang
3. Chahal
4. Roscoe
5. Irfan
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اطالعات؛ جذب فناوری اطالعات؛ یکپارچگی اطالعات؛ هماهنگی عملیاتی [ .]41سنگری 1و
همکاران ( ،)2015یک چارچوب ارزیابی عملی را برای شناسایی عوامل مهم برای دستیابی به
چابکی زنجیره تأمین ارائه کردند .بر اساس تجزیهوتحلیل نظاممند مبانی نظری مرتبط عوامل
شناسایی شدند؛ سپس با استفاده از منطق فازی DEMATEL ،و  ،ANPابعاد اصلی و شاخص
ها و همچنین وزن هر یک از شاخصها مشخص شد .1 :تعهد راهبردی؛  .2زیرساختها و
سازوکارها؛  .3شایستگی انسانی /فرهنگی [.]65
ویکریا 2و همکاران ( ،)2010نقش فناوری اطالعات در ایجاد چابکی و تأثیر بر عملکرد
شرکتهای تولیدی را بررسی کردند [ .]81یوم ،)2016( 3تأثیر چابکی زنجیره تأمین بر خدمات
به مشتری ،تمایز و عملکرد کسبوکار را بررسی کرد .نتایج نشان داد که چابکی زنجیره تأمین
تأثیر مثبت بر خدمات به مشتری و تمایز میگذارد و از طریق بهبود خدمات به مشتری و تمایز به
عملکرد بهتر منجر میشود .تمایز از طریق خدمات به مشتری مؤثرترین روش برای بهبود
عملکرد کسبوکار است و چابکی زنجیره تأمین میتواند به ارائه خدمات مشتری مناسب کمک
کند [ .]79پژوهش اوه 4و همکاران ( ،)2018نقش خصوصیات فناوری اطالعات را در رابطه بین
قابلیتهای زنجیره تأمین (چابکی و انعطافپذیری) و عملکرد شرکت تأیید کرد [ .]58کاگالر
کلکان و آیدین )2020( 5رابطه بین چابکی زنجیره تأمین و عملکرد را بررسی کردند و به این
نتیجه رسیدند که چابکی زنجیره تأمین بهصورت غیرمستقیم (از طریق قابلیتهای تدارکات
شخص ثالث) و مستقیم بر عملکرد تأثیرگذار است [.]14
عملکرد زنجیره تأمین .با توجه به وجود حجم انبوه دادهها و نیاز به تصمیمگیری درست و
سریع ،اندازهگیری عملکرد زنجیره تأمین برای کسب مزیت رقابتی و موفقیت ،حیاتی است [.]43
عملکرد زنجیره تأمین به تولید محصول با هزینه کمتر و تحویل بهموقع آن و افزایش رضایت
مشتری اشاره دارد .روشهای متنوعی برای ارزیابی عملکرد وجود دارد [ .]73اندازهگیری عملکرد
زنجیره تأمین بررسی اجرای مؤثر و کارآمد وظایف زنجیره تأمین تعریف شده است [ .]31در مورد
کانون تمرکز عملکرد زنجیره تأمین  ،مطالعات مختلفی صورت گرفته است .برخی بر عملکرد
سازمان مرکزی تأکید داشتهاند [ ،]20برخی بر عملکرد کلیه شرکتها (عملکرد جداگانه همه
شرکتهای موجود در زنجیره تأمین) تمرکز داشتهاند [ ]66و درنهایت برخی از پژوهشها عملکرد
کل زنجیره تأمین (عملکرد زنجیره تأمین بهعنوان یک کل) را بررسی کردهاند [ .]25در این
پژوهش ،تأکید بر عملکرد سازمان مرکزی است؛ زیرا هدف بیشتر پژوهشها ارزیابی عملکرد
1.Sangari
2. Vickerya
3. Um
4. Oh
5. Çağlar Kalkan & Aydın
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شرکت مرکزی است؛ ضمن اینکه ارزیابی عملکرد سایر شرکای زنجیره تأمین توسط افراد شرکت
مرکزی میتواند دارای انحراف و خطا باشد.
یافتههای پژوهش الئو 1و همکاران ( ،)2008نشان داد که برای بهبود عملکرد زنجیره تأمین
باید اعضای زنجیره تأمین تشویق شوند تا اطالعات را بهاشتراک بگذارند و سفارشها را با
یکدیگر هماهنگ کنند .هماهنگی تصمیمات لجستیک و موجودی کاال در یک زنجیره تأمین
تأثیر بسزایی در عملکرد زنجیره تأمین دارد [ .]45اولگو و وانگ ،)2012( 2برای ارزیابی عملکرد
زنجیره تأمین دو دسته معیار تعریف کردند .1 :معیارهای ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین روبهجلو
شامل هزینه سبز ،تعهد مدیریت ،ویژگیهای محصول ،تعهد تأمینکننده ،دیدگاه مشتری ،کیفیت،
پاسخگویی ،انعطافپذیری ،هزینه سنتی زنجیره تأمین؛  .2معیارهای ارزیابی عملکرد زنجیره
تأمین معکوس شامل بازده بازیافت ،هزینه بازیافت ،تعهد مدیریت ،ویژگیهای مواد ،مشارکت
مشتری ،تعهد تأمینکننده [ .]59بر اساس پژوهش گی 3و همکاران ( ،)2019شیوههای پایدار و
چابکی بر عملکرد زنجیره تأمین شامل عملکرد مالی ،عملکرد عملیاتی و عملکرد زیستمحیطی
و عملکرد اجتماعی مؤثر است [ .]33صوفیان 4و همکاران ( ،)2019عملکرد زنجیره تأمین را با
استفاده از معیارهای مختلف اندازهگیری کردند .این معیارها شامل چابکی ،پایداری ،کیفیت،
خدمات به مشتری ،هماهنگی و همکاری و کارایی زنجیره تأمین است [ .]71یو 5و همکاران
( ،)2020نشان دادند که فناوری اطالعات بر عملکرد زنجیره تأمین تأثیر مثبت دارد [ .]83مطالعه
لیو 6و همکاران ( ،)2020مشخص کرد که همکاری راهبردی زنجیره تأمین به بهبود عملکرد
کمک میکند [.]50
تبیین فرضیهها و تدوين مدل مفهومي پژوهش .پس از تعریف مفاهیم اصلی مطالعه و
مروری بر پیشینه موضوع ،بهمنظور بررسی و درکِ دقیق و کشف مفاهیم پنهان و شناسایی
سازهها و مؤلفههای مدل مفهومی پژوهش ،مبانی نظری منتخب پژوهش به شرح زیر مرور شد:
با توجه به موضوع و هدف مطالعه ،به جستوجو در پایگاههای ،Emerald ،Science Direct
 IEEE ،Willey ،Springerو  Taylor & Francisدر بازه ژانویه  2000تا دسامبر  2020با
کلمات کلیدی مشخص (هوشمندی کسبوکار ،یکپارچگی ،چابکی و عملکرد زنجیره تأمین)
7
پرداخته شد .بهمنظور ارزیابی و تعیین مقالههای نهایی از برنامه مهارتهای ارزیابی انتقادی
استفاده شد و مطابق شکل  32 ،1مقاله انتخاب شد [.]30
1. Lau
2. Olugu & Wong
3. Gey
4. Sufiyan
5. Yu
6. Liu
)7. Critical Appraisal Skills Program (CASP
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منابع یافت شده
 4573مورد
منابع ردش شده (عنوان)
 3094مورد
منابع برای بررسی چکیده
 1479مورد
منابع رد شده (چکیده)
 1042مورد
منابع برای بررسی محتوا
 437مورد
منابع رد شده (محتوا)
 290مورد

منابع برای بررسی ارزیابی کیفی
 147مورد
منابع رد شده (ارزیابی کیفی)
 115مورد
منابع نهایی
 32مورد

شکل  .1الگوریتم انتخاب مقالههای نهایی (بر اساس روش گروه )PRISMA

در ادامه مقاالت منتخب به شرح جدول  ،1کُدبندی و کُدهای مربوط به مفاهیم و مقوالت
طبقهبندی شدند .مقوالت بهدستآمده ،سازههای مدل مفهومی پژوهش هستند.
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جدول  .1مقولهها ،مفاهیم و کُدهای استخراج
مقوله

مفهوم
جمعآوری و
یکپارچهسازی
داده

تجزیهوتحلیل
داده

کیفیت
اطالعات

هوشمندی کسبوکار

به
اشتراکگذاری
اطالعات

استفاده از
اطالعات

فرهنگ
تصمیمگیری

یکپارچگی

تأمینکننده

کُد
جمعآوری نظاممند و بهنگام دادهها؛ جمعآوری خودکار دادهها (برای مثال ،استفاده از حسگر،
 ، RFIDاینترنت)GPS ،؛ جمعآوری دادهها از بخشهای مختلف زنجیره تأمین ،ادغام؛ همگام
سازی و سازگاری دادهها از چندین منبع در یک انبار بهخوبی طراحیشده داده؛ انبارههای
یکپارچه داده (برای مثال ،انباره عملیاتی داده ،انبار داده ،انبارک داده) ؛ جمعآوری انواع مختلف
دادهها (بهعنوان مثال اعداد ،متن ،صدا و فیلم) ؛ ادغام خودکار دادهها؛ رفع گلوگاههای ارتباطی
برای بهاشتراکگذاشتن دادههای قسمتهای مختلف زنجیره تأمین.
رویکردهای مختلف تجزیهوتحلیل (توصیفی ،پیشبینی کننده ،تجویزی) ؛ تجزیهوتحلیل داده
بهنگام؛ استفاده از تکنیک ،ابزار؛ نرمافزار و اپلیکیشنهای مختلف (برای مثال ،بهینهسازی،
رگرسیون؛ شبیهسازی؛ جستوجو و گزارشOLAP ،؛ دادهکاوی؛ نمایش داده ،مدلسازی و
پیشبینی) برای تجزیهوتحلیل دادهها؛ نظارت بر عملکرد تجزیهوتحلیل و بهبود مستمر برای
وفق با شرایط متغیر؛ ابزارهای تحلیلی مدوالر با قابلیت بهروزرسانی ماژولها با حداقل زمان و
هزینه؛ تجزیهوتحلیل دادههای ساختیافته و بدون ساختار.
اطالعات بهروز؛ دقت و صحت باالی اطالعات؛ کافیبودن اطالعات؛ قابلفهمبودن اطالعات؛
ارائه وضعیت جامع زنجیره تأمین؛ توانایی پاسخگویی به نیازهای شرکای زنجیره تأمین.
بهاشتراکگذاری بدون تأخیر اطالعات بین شرکای زنجیره تأمین؛ دسترسی سریع به اطالعات
در صورت لزوم؛ نظارت بر دسترسی به اطالعات؛ دسترسی به اطالعات بهصورت جداگانه و
گروهی؛ دسترسی به ابزارهای کاربرپسند؛ نرمافزار و اپلیکیشنها و غیره؛ اتصال همه دفاتر راه
دور؛ ثابت و متحرک به یکدیگر؛ مکانیسم شبکه سیستم باز برای تقویت ارتباطات.
ارزیابی و اصالح راهبردها؛ ساختارها؛ برنامهها؛ فرآیندهای کسبوکار و شاخصهای کلیدی
عملکرد؛ استفاده از اطالعات در سطوح مختلف فرآیندهای زنجیره تأمین؛ الگوهای توصیفی و
پیشبینی کننده درباره اینکه چه اتفاقی خواهد افتاد و دالیل این امر؛ اطالعات میتواند به
کاربران کمک کند تا در انجام وظایف خود مؤثر و کارآمد باشند؛ اطالعات باعث تحریک
نوآوری در فرآیندهای کسبوکار داخلی و ارائه خدمات خارجی میشود؛ اطالعات برای ارائه
خدمات با کیفیت؛ ارزش و عالی به مشتریان استفاده میشود؛ نظارت بر تغییر محیط و کاهش
عدماطمینان و خطرها در کسبوکار؛ افزایش سرعت در واکنش به حوادث و برنامهریزی برای
اقدامات پیشگیرانه؛ ارزیابی مستمر و بهبود قوانین کسبوکار در پاسخ به بینش استخراج شده
از اطالعات.
تصمیمگیری بر اساس اطالعات است تا مبتنی بر شهود؛ وقتی اطالعات با دیدگاههای
تصمیمگیرندگان مغایرت داشته باشد؛ آنها مایلاند که شهود خود را نادیده بگیرند؛ فرآیند
تصمیمگیری برای ذینفعان آن شناخته شده است (شفافیت فرآیند تصمیمگیری) ؛ ارزیابی
مداوم و اصالح فرآیندهای تصمیمگیری؛ اعتقاد به تصمیمگیری سریعتر و بهتر بر اساس
اطالعات؛ توجه به اطالعات ارائهشده بدون درنظرگرفتن نوع تصمیم؛ سیستمهای پشتیبانی
تصمیمگیری رایانهای؛ زنجیره تأمین را قادر میسازد تا مؤثرتر و کارآمدتر تصمیم بگیرد.
مشارکت راهبردی شرکت مرکزی با تأمینکنندگان؛ فرهنگسازمانی سازگار شرکت مرکزی و
تأمینکنندگان؛ فرآیندهای یکپارچه شرکت مرکزی و تأمینکنندگان؛ ابزارهای ارتباطی
استاندارد بین شرکت مرکزی و تأمینکنندگان؛ همکاری و تصمیمگیری مشترک بین شرکت
مرکزی و تأمینکنندگان؛ مدیریت مشترک موجودی زنجیره تأمین توسط شرکت مرکزی؛
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تأمینکنندگان و شرکای تدارکات؛ تحویل بهموقع محصوالت و مواد توسط تأمینکنندگان و
شرکای تدارکات؛ جریان اطالعات بهنگام بین شرکت مرکزی و تأمینکنندگان از طریق شبکه
اطالعات یکپارچه؛ فرآیند پرداخت خودکار توسط شرکت مرکزی هنگام دریافت مواد از تأمین-
کنندگان؛ مشارکت شرکت مرکزی و تأمینکنندگان در بهبود کیفیت محصوالت و عملکرد
زنجیره تأمین؛ مشارکت شرکت مرکزی و تأمینکنندگان در مراحل طراحی؛ تهیه و تولید ،به-
اشتراکگذاری تقاضا؛ ظرفیت تولید؛ برنامه تولید و زمانبندی تولید توسط شرکت مرکزی و
تأمینکنندگان؛ سیستم سفارش و خرید بین شرکت مرکزی و تأمینکنندگان؛ برنامه مشترک
برای معرفی محصول جدید؛ پیکربندی بهینه شبکه تأمین برای تحویل بهموقع مواد اولیه به
شرکت مرکزی و بهحداقلرساندن هزینه توزیع و موجودی کاال؛ وجود برنامهها و دستورالعمل-
های روشن برای توسعه؛ نگهداری و نظارت بر زنجیره تأمین؛ تقسیم سود با تأمینکنندگان
فعال توسط شرکت مرکزی؛ برنامه مشترک در مورد پشتیبانی خدمات توسط شرکت مرکزی و
تأمینکنندگان؛ بهاشتراکگذاری و بهبود معیارهای عملکرد توسط شرکت مرکزی و
تأمینکنندگان.
همکاری بخشهای شرکت بهمنظور تدوین برنامههای راهبردی؛ ادغام برنامه در بین بخش-
های شرکت؛ جریان بهنگام اطالعات بین بخشهای شرکت از طریق سیستم اطالعاتی
یکپارچه؛ جلسه های بینبخشی دورهای و تصمیمگیری مشترک؛ ادغام و اتصال بهنگام بین
کلیه بخش های شرکت از مدیریت مواد اولیه تا تولید ،توزیع و فروش ،ادغام فرآیند در بین
بخشهای شرکت و رویکرد فرآیندی در شرکت؛ بخشهای مختلف شرکت میتوانند بهخوبی
با هم کار کنند؛ مدیریت موجودی یکپارچه و بهنگام و بهحداقلرساندن هزینههای کل
موجودی؛ بخشهای شرکت یکدیگر را در مورد وقایع یا تغییراتی که ممکن است بر طرف
مقابل تأثیر بگذارند ،مطلع میکنند؛ استفاده از گروههای بینبخشی در بهبود فرآیندها؛ استفاده
از گروههای بینبخشی در توسعه محصول جدید؛ استفاده از گروههای بینبخشی در اعالم نیاز
موجودی و مقدار بهینه سفارش.
مشارکت شرکت مرکزی و مشتریان در تدوین راهبردها؛ روابط طوالنیمدت بین شرکت
مرکزی و مشتریان؛ بهاشتراکگذاشتن اطالعات بهنگام از طریق شبکههای اطالعاتی؛ تماس-
های دورهای بین شرکت مرکزی و مشتریان؛ پیگیری بازخورد توسط شرکت مرکزی از
مشتریان؛ اشتراک سطح موجودی با مشتریان توسط شرکت مرکزی؛ بهاشتراکگذاری برنامه
تولید با مشتریان توسط شرکت مرکزی؛ وجود سیستمهای سفارش سریع برای مشتریان؛ وجود
سیستمهای سفارش رایانهای برای مشتریان و امکان پیگیری در مورد سفارشها؛ اشتراک
اطالعات بازار با شرکت مرکزی توسط مشتریان؛ اشتراک اطالعات فروش ( )POSبا شرکت
مرکزی توسط مشتریان؛ بهاشتراکگذاری پیشبینی تقاضا با شرکت مرکزی توسط مشتریان،
به اشتراکگذاری اطالعات راهبردی مانند توسعه فناوری با شرکت مرکزی توسط مشتریان؛
تقسیم سود با مشتریان دائمی توسط شرکت مرکزی؛ بهاشتراکگذاری معیارهای عملکرد در
سراسر زنجیره تأمین؛ برنامه مشترک برای معرفی محصول جدید؛ فرآیند خودکار پرداخت
توسط مشتریان پس از دریافت محصوالت؛ پیکربندی بهینه شبکه توزیع برای بهحداقل-
رساندن کل هزینههای موجودی؛ داشتن فرهنگ سازمانی سازگار بین شرکت مرکزی و
مشتریان.
تشخیص فرصتها و چالشهای راهبردی (برای مثال رقبای جدید ،گرایش جدید اقتصادی،
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فناوری جدید و بازار جدید)؛ تشخیص تغییرات در عرضه و تقاضا؛ تشخیص تغییرات در اجرای
روزانه زنجیره تأمین؛ احساس؛ درک و پیشبینی تغییرات؛ تشخیص تغییرات سریعتر از رقبا؛
تشخیص تغییرات در پاسخ به تغییر نیازهای بازار؛ تشخیص تغییرات در نوآوری مشتریمدار؛
تشخیص تغییرات رضایت مشتری؛ تشخیص تغییرات در رقابت (برای مثال ،نوسانات قیمت
محصوالت رقبا)؛ استفاده از کانالهای فراوان برای آگاهی از فرصتها و چالشهای راهبردی؛
تغییرات در عرضه و تقاضا و تغییرات در عملکرد روزانه زنجیره تأمین.
پیکربندی مجدد منابع زنجیره تأمین برای پاسخگویی به فرصتها و چالشهای راهبردی؛
پیکربندی مجدد منابع زنجیره تأمین برای پاسخگویی به تغییرات در عرضه و تقاضا بدون
اضافه موجودی یا ازدستدادن فروش؛ پیکربندی مجدد منابع زنجیره تأمین برای پاسخ به
تغییرات در اجرای روزانه زنجیره تأمین؛ یادگیری از تغییرات ،پاسخگویی به خواستههای بازار با
استفاده از صالحیت شرکای زنجیره تأمین؛ مدیریت مبتنی بر تقاضا؛ استواربودن زنجیره تأمین
بر سفارش بهجای پیشبینی؛ محصوالت سفارشی بهجای محصوالت استاندارد؛ اولویت باال
برای بهبود سطح خدمات به مشتری؛ اولویت باال برای بهبود قابلیت اطمینان تحویل؛ معرفی
محصوالت جدید.
تصمیمگیری قاطعانه برای استفاده از فرصتهای محیط؛ تصمیمگیری قاطعانه برای
پاسخگویی به تهدیدهای محیط؛ تصمیمگیری قاطعانه برای مقابله با تغییرات در محیط؛
تصمیمگیری توسط مدیران توانمند در حیطه تخصص خود؛ داشتن فرآیندهایی برای تسهیل
تصمیمگیری؛ تصمیمگیری مصممتر در مورد عملیات زنجیره تأمین در مقایسه با رقبا؛
تصمیمگیری غیرمتمرکز.
توانایی تغییر حجم محصول؛ توانایی تغییر نوع /مدل /پیکربندی محصول؛ توانایی تغییر
عملیات زنجیره تأمین و فرآیندهای تولید؛ انعطافپذیری سازمانی؛ سیستم تولید انعطافپذیر؛
نیروی کار چندمهارته؛ حملونقل انعطافپذیر؛ امکان تنظیم گردش موجودی کاال؛ اتخاذ
راهبردهای تأمین منابع برای امکان تغییر تأمینکنندگان.
سرعت در استفاده از فرصتهای محیط؛ سرعت در واکنش به تهدیدهای محیط؛ پاسخ سریع
به تغییرات در محیط کسبوکار؛ تصمیمگیری سریع؛ سرعت در معرفی محصوالت جدید به
بازار؛ سرعت در عملیات (زمان کوتاه تولید) ؛ اجرای همزمان فعالیتها؛ دریافت سریع اطالعات
تقاضا.
تحویل بهموقع مواد اولیه به شرکت مرکزی؛ تحویل مطمئن مواد اولیه به شرکت مرکزی؛
تحویل مقدار صحیح با نوع مناسب محصوالت به مشتریان؛ تحویل بهموقع محصوالت به
مشتریان؛ تحویل مطمئن محصوالت به مشتریان؛ تحویل محصوالت به مشتریان بدون
آسیب؛ تحویل محصوالت در محل موردنظر مشتریان؛ گردش موجودی کاال؛ محصوالت با
عملکرد باال که نیازهای مشتری را برآورده میکنند؛ محصوالت با قابلیت اطمینان باال که نیاز
مشتری را برآورده میکنند؛ محصوالت بادوام باال که نیازهای مشتری را برآورده میکنند؛
تولید محصوالت با کیفیت ثابت با نقص کم؛ میزان ردشدن پایین و دوبارهکاری؛ تولید با هزینه
خرید کم؛ سفارش با هزینه کم؛ تولید با هزینه ساخت کم؛ تولید با هزینه توزیع کم؛ هزینه کم
کاالی فروختهشده؛ تولید با هزینه کم موجودی؛ تولید با هزینه سربار کم؛ زمان کوتاه تأمین؛
زمان کوتاه تولید کوتاه؛ زمان کوتاه تحویل؛ چرخه کوتاه توسعه محصول جدید؛ زمان کوتاه
سفارشها مشتری.
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ارائه محصوالت جدید؛ توسعه محصوالت موجود؛ سفارشیسازی محصوالت؛ نوآوری در
فرآیندهای تولید؛ دستیابی به فناوری جدید.
شناسایی نیازهای مشتریان؛ پیشبینی نیازهای مشتریان؛ نیازها و انتظارات مشتریان برآورده
میشود یا حتی فراتر میرود؛ ارزیابی رضایت مشتریان از کیفیت محصول؛ بهبود رضایت
مشتریان از محصوالت؛ میزان انجامدادن سفارشهای مشتریان؛ سطح ارزش ادراکشده
توسط مشتریان؛ ارزیابی میزان رضایت مشتریان از پشتیبانی و خدمات پسازفروش؛ رضایت
مشتریان از پاسخگویی به مشکالت آنها؛ مدیریت خوب شکایات مشتریان؛ کاهش شکایات
مشتری ،زمان پرسوجو از مشتریان؛ بهبود محصوالت بر اساس بازخورد مشتریان؛ افزایش
میزان حفظ مشتریان.
سهم بازار؛ رشد سهم بازار؛ رشد فروش.
سود متوسط؛ رشد سود؛ بازده سرمایه؛ رشد بازده سرمایه؛ بازده فروش؛ ،رشد بازده فروش؛
بازده دارایی؛ رشد بازده دارایی.

فرضیههای پژوهش .با توجه به مرور مبانی نظری موضوع ،فرضیهها و مدل مفهومی پژوهش
بهصورت زیر ارائه میشود:
فرضیه نخست :گانبولد 1و همکاران ( )2020فناوری اطالعات را یکی از عوامل تأثیرگذار بر
یکپارچگی زنجیره تأمین معرفی کردند .فناوری اطالعات برای جمعآوری و پردازش داده و انتقال
اطالعات بهمنظور پشتیبانی از تصمیمگیری سازمانی و تسهیل ارتباطات ،هماهنگی و همکاری
بین شرکای زنجیره تأمین بهکار میرود [ .]32شرکای زنجیره تأمین اطالعات را با یکدیگر به -
اشتراک میگذارند تا بتوانند برنامهریزی الزم برای پاسخگویی بهتر به تقاضا ،جریان محصوالت
فیزیکی و سادهسازی فرآیندهای پیچیده مالی را ممکن سازند [ .]55هوشمندی کسبوکار موجب
تسهیل در بهاشتراکگذاری اطالعات و همکاری از طریق تصمیمگیری مشترک بین واحدهای
مختلف درونسازمانی و بین شرکای زنجیره تأمین شده و درنتیجه موجب بهبود یکپارچگی می-
شود [ .]49بنابراین فرضیه نخست به این شکل تعریف میشود« :هوشمندی کسبوکار بر
یکپارچگی زنجیره تأمین تأثیر مثبت و معناداری دارد».
فرضیه دوم :هوشمندی کسبوکار می تواند به مدیران کمک کند تا محیط را بررسی و تهدیدها
و فرصتهای بازار را شناسایی کنند .درواقع سازمان با استفاده از ابزارهای این سیستم میتواند
نسبت به تغییرات بازار واکنش بهتری نشان دهد و درنتیجه چابکی بیشتری داشته باشد [.]48
نتایج پژوهش اشرفی 2و همکاران ( )2019نشان داد که هوشمندی کسبوکار توانایی نوآوری را
بهبود میبخشد .شرکتهایی که دارای ظرفیت باالتری برای نوآوری هستند ،اقبال بیشتری برای
1- Ganbold
2- Ashrafi
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توسعه مداوم محصوالت خود و پاسخ به تغییرات موردنظر مشتریان دارند و درنتیجه قادر هستند
سریعتر به شرایط در حال تغییر واکنش نشان دهند [ .]4زنجیرههای تأمین برای اجرای سریع و
کارآمد تصمیمات ،بهخصوص تصمیماتی که با بخشهای مختلف آن سروکار دارند ،نیازمند
انعطافپذیری هستند .استفاده از بینش ناشی از پردازش دادههای منابع مختلف ،موجب سطح
باالیی از انعطافپذیری میشود .زنجیره تأمین انعطافپذیر ،توانایی بهتری در مقابله با عدم
قطعیت در عرضه و تقاضا دارد [ .]26مطابق مطالب ذکرشده ،فرضیه دوم به این شکل تعریف
میشود« :هوشمندی کسبوکار بر چابکی زنجیره تأمین تأثیر مثبت و معناداری دارد».
فرضیه سوم :مزیت مهم هوشمندی کسبوکار ،توانایی آن در جمعآوری و پردازش دادهها و
ارائه اطالعات صحیح و بهنگام به تصمیمگیرندگان در سراسر زنجیره تأمین است تا بتوانند
تصمیمات سریعتر و بهتری بگیرند .این قابلیت به عملکرد بهتر زنجیره تأمین منجر میشود [.]1
هوشمندی کسبوکار اطالعاتی را فراهم میکند که به شرکتها کمک میکند رفتار
تأمینکنندگان ،مشتریان ،رقبا ،محصوالت و خدمات ،بازارها و فضای عمومی کسبوکار خود را
با درجهای از قابلیت اطمینان ،پیشبینی کنند و عملکرد خود را بهبود بخشند [ .]13هوشمندی
کسبوکار با تحلیل دادههای حاصل از عملکرد تأمینکنندگان مختلف بر اساس معیارهای کیفیت
مواد اولیه ،قیمت ،تحویل در زمان و مکان موردنیاز  ،امکان انتخاب تأمینکنندگان برتر را از بین
سایرین فراهم میکند .هوشمندی کسبوکار با توجه به پیشبینی روند بازار ،محصول موردنیاز
مشتریان را در زمان و مقدار ازپیشتعیینشده عرضه میکند و سطح موجودی را به حداقل ممکن
میرساند [ .]78بر این اساس فرضیه سوم ،به این شکل تعریف میشود« :هوشمندی کسبوکار
بر عملکرد زنجیره تأمین تأثیر مثبت و معناداری دارد».
فرضیه چهارم :یکپارچگی از عوامل مؤثر بر چابکی زنجیره تأمین است که به کسب مزیت
رقابتی و موفقیت در کسبوکار منجر خواهد شد [ .]68یکپارچگی با تأمینکنندگان (برای مثال
تبادل اطالعات) برای توسعه موفق محصول جدید و اصالح محصول فعلی ضروری است .این
مفهوم شرکت مرکزی را قادر میسازد تا زمان تحویل را تنظیم کند و دوبارهکاری و موجودی را
کاهش دهد؛ بنابراین انعطافپذیری زنجیره تأمین افزایش مییابد و درنتیجه چابکی بهبود مییابد
[ .]63یکپارچگی با مشتریان موجب شناسایی سریعتر نیازهای آنها میشود که این بهنوبه خود
موجب کاهش زمان تولید میشود و درنهایت سرعت پاسخگویی به مشتریان افزایش مییابد
[ .]78شرکتها از طریق یکپارچگی فرآیند میتوانند از تواناییهای داخلی و خارجی استفاده کنند،
طراحی ،تولید و عرضه محصوالت را بهبود بخشند و بهتر بتوانند نیازهای متنوع مشتریان را
برآورده سازند []41؛ بنابراین فرضیه چهارم به این شکل تعریف میشود« :یکپارچگی بر چابکی
زنجیره تأمین تأثیر مثبت و معناداری دارد».
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فرضیه پنجم :یکپارچگی زنجیره تأمین هزینههای تولید هر واحد محصول را کاهش میدهد،
ن تحویل را
عملکرد محصول ،انطباق محصول با نیازهای مشتریان ،سرعت و قابلیت اطمینا ِ
بهبود میبخشد و درنتیجه عملکرد عملیاتی زنجیره تأمین افزایش مییابد [ .]28یکپارچگی بر
عملکرد زنجیره تأمین  ،در سطوح راهبردی و تاکتیکی تأثیر دارد .در سطح راهبردی ،یکپارچگی
شامل همکاری کلیه اعضای زنجیره تأمین برای ساختاردادن به فرآیندهای خود برای دستیابی به
سطح مطلوب کارایی و پاسخگویی است که توسط مشتریان نهایی تعیین میشود .پیکربندی
مناسب عوامل زنجیره تأمین بیشینه ارزش را برای مشتریان فراهم میکند و ازاینرو سود را
افزایش میدهد .در سطح تاکتیک ،اقدامات لجستیکی مانند تأمین موجودی کافی ،نیاز به تالش
مشترک همه اعضای زنجیره تأمین دارد .این کار معموالً با بهبود جریان محصول و افزایش
کارایی ارتباط [ .]75از دیدگاه عملکرد عملیاتی ،یکپارچگی موجب بهبود اقدامات سازمانی ازجمله
کاهش هزینه لجستیک ،تحویل بهموقع  ،گردش مناسب موجودی و کاهش زمان چرخه تولید
است .بهبود عملکرد عملیاتی باعث بهبود عملکرد خدمات مشتریان ازجمله افزایش رضایت
مشتری ،وفاداری و حفظ مشتری میشود .یکپارچگی با افزایش فروش و سهم بازار بر عملکرد
بازاریابی تأثیر می گذارد .یکپارچگی سودآوری ،بازگشت سرمایه و بازده فروش را افزایش میدهد؛
بنابراین عملکرد مالی بهبود مییابد [ .]20بر اساس مرور مبانی نظری ،فرضیه پنجم به این شکل
تعریف میشود« :یکپارچگی بر عملکرد زنجیره تأمین تأثیر مثبت و معناداری دارد».
فرضیه ششم :چابکی زنجیره تأمین باعث میشود شرکتها بهسرعت به درخواستها واکنش
نشان دهند و موعد تحویل را رعایت کنند و درنتیجه عملکرد عملیاتی بهبود یابد [ .]40در یک
بازار رقابتی ،چابکی زنجیره تأمین از طریق افزایش خدمات به مشتریان و تمایز در محصول،
عملکرد مشتریان و بازاریابی را بهبود میبخشد [ .]79چابکی زنجیره تأمین بهدلیل افرایش
سرعت در شناخت و پاسخ به نیازهای مشتریان ،داشتن قابلیتهای رقابتی مانند انعطافپذیری در
نوع و حجم محصول ارائهشده ،موجب افزایش فروش ،افزایش سهم بازار و نرخ بازگشت سرمایه
می شود و عملکرد بازاریابی و مالی افزایش مییابد [ .]22تأثیر چابکی بر عملکرد باالدستی
زنجیره تأمین شامل افزایش پاسخگویی تأمینکننده ،انعطافپذیری در طراحی ،حجم و ترکیب
سفارش است که به کاهش زمان پاسخ به بازار و افزایش سرعت منجر میشود .درعینحال ،این
مزیت موجب انعطافپذیری بیشتر و کاهش هزینههای خرید میشود .رویکرد چابک در
پاییندست زنجیره تأمین  ،پاسخگویی به تغییرات تقاضا را افزایش داده و زمان پاسخ را کاهش
میدهد؛ همچنین انعطافپذیری در تحویل و همکاری با مشتریان افزایش مییابد .چابکی
زنجیره تأمین از طریق ایجاد انعطافپذیر باالدستی و پاییندستی به شرکتها کمک میکند
عواقب واقعی اختالالت زنجیره تأمین را پیشبینی ،درک و مدیریت کنند [ .]16بر این اساس
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فرضیه ششم به این شکل تعریف میشود« :چابکی بر عملکرد زنجیره تأمین تأثیر مثبت و
معناداری دارد».
بر اساس مرور پیشینه ،سازهها و مؤلفههای مدل پژوهش که همان مقولهها و مفاهیم جدول 1
هستند ،بهدست آمدهاند و ارتباط بین سازههای مدل ،طبق فرضیههای ذکرشده برقرار شدهاند؛
بنابراین مدل مفهومی پژوهش به شرح شکل  ،2ارائه میشود.
مشتری

داخلی

تأمینکننده

یکپارچگی

عملکرد عملیاتی
H5

زنجیره
تأمین

H1

عملکرد نوآوری

جمعآوری و
یکپارچهسازی داده

تجزیهوتحلیل داده
H4

عملکرد خدمات
مشتریان

عملکرد

H3

زنجیره

هوشمند
ی کسب-

تأمین

وکار

عملکرد بازاریابی
H6
عملکرد مالی

چابکی
زنجیره

هوشیاری

بهاشتراکگذاری
اطالعات

استفاده از اطالعات
H2

تأمین

پاسخگویی

کیفیت اطالعات

قاطعیت در
تصمیمگیری

شکل  .2مدل مفهومی پژوهش

فرهنگ تصمیمگیری

انعطاف-
پذیری

سرعت
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 .3روششناسي پژوهش

نظر به اینکه هدف این پژوهش ،بررسی تأثیر هوشمندی کسبوکار بر عملکرد زنجیره تأمین با
تأکید بر یکپارچگی و چابکی است و یک مدل مفهومی ارائه شده است که قابلیت کاربرد در
زنجیره تأمینهای مختلف را دارد ،می توان این پژوهش را از نظر هدف ،کاربردی دانست .مطالعه
حاضر از نظر روش جمعآوری دادهها از نوع توصیفی ـ پیمایشی بهشمار میرود.
جامعه و نمونه آماری .جامعه آماری این پژوهش ،شرکتهای برتر ایران در سال  1398و
شرکتهای شهرک های صنعتی پنج شهر ایران (تهران ،اراک ،اصفهان ،تبریز ،اهواز) هستند.
فهرست این شرکتها از سازمان مدیریت صنعتی و سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی
ایران اخذ شد .دلیل انتخاب جامعه آماری ذکرشده ،تنوع وضعیت اقتصادی ،فرهنگی ،فناوری و
ساختار سازمانی آنها بود که تعمیمپذیری مدل اکتشافشده را امکانپذیر میسازد.
نمونهگیری این مطالعه در دو مرحله صورت گرفت :در مرحله نخست بر اساس نمونهگیری
هدفمند به خبرگان دانشگاهی و صنعتی حوزه زنجیره تأمین ،برای تأیید مدل اکتشافشده و به
دست آوردن پرسشنامه نهایی رجوع شد و یازده نفر از خبرگان انتخاب شدند .در مرحله دوم
نمونهگیری ،از فهرستهای پانصد شرکت برتر ایران و شرکتهای شهرکهای صنعتی پنج شهر،
 1800شرکت به صورت تصادفی انتخاب شدند .از طریق پست الکترونیک با شرکتها مکاتبه
صورت گرفت و اهداف مطالعه توضیح داده شد و از آنها در خصوص تمایل به مشارکت در
پژوهش سؤال شد .درنهایت  1086شرکت اعالم آمادگی کردند .پرسشنامه آمادهشده از طریق
پست ا لکترونیک ارسال و درخواست شد توسط شخصی که با مباحث زنجیره تأمین آشنا است،
تکمیل شود .پرسشنامهها در فاصله زمانی اول آذرماه تا پانزده دیماه  1399ارسال و دریافت شد
و از طریق پست الکترونیک دو نوبت یادآوری شد که هر بار یادآوری به فاصله  10روز صورت
گرفت .درنهایت  369پرسشنامه قابلاستفاده بهدست آمد.
ويژگيهای جمعیتشناختي پاسخدهندگان .مشخصات و تجزیهوتحلیل ویژگیهای
جمعیتشناختی پاسخدهندگان در جدول  ،2ارائه شده است.
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جدول  .2مشخصات پاسخدهندگان
تعداد
(درصد)

نیروی
انساني

تعداد
(درصد)

فلزی و ماشین
آالت
کانی غیرفلزی
پتروشیمی و
شیمیایی
برق ،الکترونیک
و مخابرات
نساجی

پانصد شرکت برتر
سال 1398
تهران

)%33/33(123

تا 100

)%10/57( 39

)%16/80( 62

 101تا 250

)%46/88(173

)%30/08(111

اراک

)%15/48( 57

 251تا 500

)%12/74( 47

)%09/21( 34

اصفهان

)%10/30( 38

 501تا 1000

)%11/38( 42

)%03/52( 13

تبریز

)%11/10( 41

بیشتر از 1000

)%18/43( 68

سلولزی

)%04/06( 15

اهواز

)%13/00( 48

سابقه کاری

تعداد
(درصد)

غذایی و
نوشیدنی

)%06/23( 23

موقعیت سازماني

تعداد
(درصد)

کمتر از 5

)%02/01( 7

)%06/50( 24

مدیر ارشد

)%36/85(137

 6تا 10

)%16/39( 61

)%100( 369

مدیر میانی
کارشناس مسئول
کارشناس

 11تا 15
)%52/36(193
16تا20
)%8.67( 32
بیشتراز20
)%1.84( 7

)%30/57(113
)%41/76( 154
)%09/27( 34

نوع صنعت

دارویی و
بهداشتی
مجموع

تعداد
(درصد)
)%26/01( 96
)%14/36( 53

نام فهرست

ابزار گردآوری دادهها .در این پژوهش برای گردآوری دادهها از ابزار پرسشنامه و طیف لیکرت
پنجگزینه ای استفاده شده است .در ابتدا برای هر سازه از چند پرسشنامه استاندارد استفاده شد؛
سپس یازده نفر از خبرگان دانشگاهی و صنعتی بهعنوان اعضای کارگروه دلفی انتخاب شدند.
رجوع به این افراد به روش نمونهگیری هدفمند بود .معیارهای نمونهگیری هدفمند برای انتخاب
خبرگان عبارتاز:
ـ داشتن تحصیالت دانشگاهی مرتبط با زمینه پژوهش یا داشتن کتاب ،پایاننامه یا حداقل دو
مقاله علمی معتبر؛
ـ داشتن حداقل  15سال تجربه کاری در صنعت.
در دور اول ،پرسشنامه تنظیمشده برای اعضا ارسال شد .در این مرحله ابهامات استنباطی رفع
شد و چارچوب کلی شکل گرفت .بعد از جمعبندی پیشنهادهای دور اول و انجام بازنگریهای
توصیهشده ،برای بار دوم پرسشنامه برای اعضای کارگروه فرستاده شد و سپس جمعآوری و بر
اساس اجماع حاصلشده ،پرسشنامه نهایی بهدست آمد .بهدلیل اینکه پرسشنامه نهایی به تأیید
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خبرگان رسیده است ،دارای روایی محتوی است .برای بررسی روایی سازه از تحلیل عاملی
تأییدی استفاده شد و برای تعیین میزان پایایی پرسشنامه ،آلفای کرونباخ بهکار رفت.
روشهای تجزيهوتحلیل .در پژوهش حاضر ابتدا با مرور پیشینه موضوع ،مدل مفهومی
پژوهش و فرضیهها ارائه شد .در ادامه برای اطمینان از تعمیمپذیری یافتههای پژوهش ،روش
پیمایش مورداستفاده قرار گرفت [.]11
برای تجزیهوتحلیل دادهها ،بررسی فرضیههای پژوهش و آزمون مدل مفهومی از روش مدل
سازی معادالت ساختاری و تحلیل عاملی تأییدی طی یک فرآیند دومرحلهای استفاده شده است.
نخستین گام ارزیابی مدل اندازهگیری است که طی آن متغیرهای مکنون مشخص میشوند و
روایی و پایایی مدل اندازهگیری بررسی میشود .گام دوم ،ارزیابی مدل ساختاری است که ضمن
آن روابط بین متغیرهای مکنون و معناداری و قدرت ضرایب مسیر بین سازههای مدل مفهومی
بررسی میشود [.]42
 .4تحلیل دادهها و يافتههای پژوهش
پیمايش

ارزيابي مدل اندازهگیری .نتایج تحلیل عاملی تأییدی در جدول  ،3ارائه شده است.
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جدول  .3مشخصات بارعاملی ،پایایی مرکب و میانگین واریانس مدل اندازهگیری
متغیر

شماره
سؤال

بار
عاملي

سازه هوشمندی کسبوکار
0/881
سؤال 1
جمعآوری
0/913
سؤال 2
ویکپارچهسازی
0/789
سؤال 3
داده ()BI1
0/854
سؤال 4
0/807
سؤال 5
0/794
سؤال 6
تجزیهوتحلیل
0/884
سؤال 7
داده ()BI2
0/802
سؤال 8
0/820
سؤال 9
0/827
سؤال 10
0/826
سؤال 11
کیفیت اطالعات
0/802
سؤال 12
()BI3
0/760
سؤال 13
0/868
سؤال 14
0/752
سؤال 15
0/854
سؤال 16
بهاشتراکگذاری
اطالعات ()BI4
0/807
سؤال 17

استفاده از
اطالعات ()BI5

فرهنگ تصمیم-
گیری ()BI6

سؤال 18
سؤال 19
سؤال 20
سؤال 21
سؤال 22
سؤال 23
سؤال 24
سؤال 25
سؤال 26
سؤال 27
سؤال 28

0/914
0/798
0/661
0/822
0/804
0/845
0/801
0/759
0/870
0/867
0/853

سازه يکپارچگي زنجیره تأمین
0/821
سؤال 29
0/804
سؤال 30
تأمینکننده
0/844
سؤال 31
()IN1
0/749
سؤال 32
0/767
سؤال 33

میانگین
واريانس ()AVE

پايايي
ترکیبي ()CR

آلفای کرونباخ
()Cronbach's α

0/787

0/957

0/945

0/805

0/892

0/759

0/643

0/915

0/887

0/661

0/932

0/914

0/696

0/901

0/852

0/639

0/941

0/928

0/695

0/872

0/779

0/842

0/841

0/906

0/628

0/944

0/934
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متغیر

داخلی ()IN2

مشتری ()IN3

شماره
سؤال

بار
عاملي

سؤال 34
سؤال 35
سؤال 36
سؤال 37
سؤال 38
سؤال 39
سؤال 40
سؤال 41
سؤال 42
سؤال 43
سؤال 44
سؤال 45
سؤال 46
سؤال 47
سؤال 48
سؤال 49
سؤال 50
سؤال 51

0/823
0/816
0/812
0/721
0/794
0/840
0/835
0/794
0/822
0/846
0/866
0/859
0/896
0/882
0/825
0/806
0/842
0/841

سازه چابکي زنجیره تأمین
هوشیاری ( )AG1
پاسخگویی
( )AG2
قاطعیت در
تصمیمگیری
( )AG3
انعطافپذیری
( )AG4
سرعت ()AG5

سؤال 52
سؤال 53
سؤال 54
سؤال 55

0/895
0/935
0/869
0/941

سؤال 56

0/884

سؤال 57

0/918

سؤال 58
سؤال 59
سؤال 60
سؤال 61

0/824
0/879
/920
0/964

سازه عملکرد زنجیره تأمین
0/802
سؤال 62
0/894
سؤال 63
عملکرد عملیاتی
0/798
سؤال 64
( )PER1
0/841
سؤال 65
0/839
سؤال 66

میانگین
واريانس ()AVE
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پايايي
ترکیبي ()CR

آلفای کرونباخ
()Cronbach's α

0/686

0/939

0/924

0/697

0/948

0/937

0/773

0/944

0/926

0/843

0/942

0/907

0/811

0/928

0/883

0/768

0/908

0/848

0/742

0/920

0/883

0/888

0/960

0/937

0/795

0/951

0/935

0/632

0/945

0/934
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متغیر

عملکرد نوآوری
()PER2

عملکرد خدمات
مشتریان ( )PER3

عملکرد بازاریابی
( )PER4
عملکرد مالی
( )PER5

شماره

بار

میانگین

پايايي

آلفای کرونباخ

سؤال

عاملي

واريانس ()AVE

ترکیبي ()CR

()Cronbach's α

سؤال 67
سؤال 68
سؤال 69
سؤال 70
سؤال 71
سؤال 72
سؤال 73
سؤال 74
سؤال 75
سؤال 76
سؤال 77
سؤال 78
سؤال 79
سؤال 80
سؤال 81
سؤال 82
سؤال 83
سؤال 84
سؤال 85
سؤال 86
سؤال 87
سؤال 88
سؤال 89
سؤال 90

0/800
0/755
0/788
0/700
0/714
0/804
0/796
0/834
0/781
0/887
0/885
0/880
0/914
0/817
0/835
0/826
0/803
0/814
0/673
0/838
0/685
0/756
0/818
0/871

0/795

0/939

0/914

0/683

0/811

0/736

0/645

0/843

0/716

0/642

0/914

0/887

بار عاملی برای تمامی سؤالها بزرگتر از  0/3بهدست آمد .مقادیر آلفای کرونباخ در تمامی
سازهها بزرگتر از مقدار  0/7است؛ بنابراین پایایی پرسشنامه پژوهش تأیید میشود .ازآنجاکه
پایایی ترکیبی تمامی سازهها از  0/7باالتر و میانگین واریانس استخراجشده همه سازهها از 0/5
بزرگتر است و همچنین پایایی ترکیبی همه سازهها از میانگین واریانس استخراجشده بزرگتر
است ،روایی همگرا وجود دارد.
روایی واگرا با استفاده از ماتریس فورنل و الرکر که در جدول  4نشان داده شده است ،بررسی
شد.
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جدول  .4نتایج بهدستآمده برای بررسی روایی واگرا (فورنل الرکر)
PER5

PER4

PER3

PER2

PER1

AG5

AG4

AG3

AG2

AG1

IN3

IN2

IN1

BI6

BI5

BI4

BI3

BI2

BI1

فورنل الرکر

0/90

BI1

0/80

0/90

BI2

0/81

0/52

0/33

BI3

0/83

0/43

0/73

0/68

BI4

0/80

0/59

0/41

0/54

0/52

BI5

0
/72
0
/83
0

/63
0
/63
0
/66
0
/73

BI6

0/79

0/50

0/36

0/55

0/41

0/56

0/51

IN1

0/83

0/65

0/60

0/70

0/51

0/72

0/44

0/64

IN2

0/83

0/61

0/40

0/61

0/74

0/66

0/66

0/53

0/42

IN3

0/92

0/71

0/65

0/49

0/71

0/44

0/51

0/41

0/70

0/67

AG1

0/90

0/68

0/57

0/52

0/68

0/50

0/70

0/67

0/72

0/51

0/66

AG2

0/88

0/58

0/40

0/69

0/51

0/66

0/62

0/46

0/43

0/66

0/41

0/66

AG3

0/86

0/41

0/68

0/58

0/71

0/45

0/52

0/70

0/34

0/51

0/58

0/45

0/70

AG4

0/94

0/53

0/52

0/66

0/64

0/54

0/62

0/69

0/65

0/69

0/65

0/66

0/65

0/68

AG5

0/59

0/67

0/53

0/73

0/61

0/51

0/61

0/61

0/50

0/70

0/68

0/55

0/67

0/63

0/63

0/89

0/79

0/66

0/61

0/59

0/58

0/43

0/47

0/52

0/53

0/69

0/54

0/62

0/62

0/56

0/54

PER1

PER2
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PER5

PER4

PER3

PER2

PER1

AG5

AG4

AG3

AG2

AG1

IN3

IN2

IN1

BI6

BI5

BI4

BI3

BI2

BI1

فورنل الرکر

0/83

0/72

0/56

0/72

0/68

0/45

0/68

0/67

0/68

0/62

0/77

0/67

0/70

0/52

0/40

0/52

0/51

PER3

0/64

0/67

0/73

0/65

0/55

0/51

0/58

0/56

0/37

0/60

0/61

0/47

0/72

0/80

0/80

0/64

0/69

0/57

0/60

0/44

0/63

0/62

0/63

0/66

0/58

0/61

0/47

0/67

0/69

0/53

0/41

0/53

0/61

0/67

0/51

0/70

0/65

PER4
PER5

ازآنجاکه مقادیر روی قطر اصلی ماتریس از مقادیر زیرین خود بیشتر است ،روایی واگرا تأیید
میشود [.]38
ارزيابي مدل ساختاری .برای انجام تجزیهوتحلیل مسیر و آزمایش فرضیههای مدل از نرمافزار
 SmartPLS3استفاده شد (اشکال  3و .)4

شکل  .3ضرایب تخمین استاندارد مدل ساختاری پژوهش ()β
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شکل  .4اعداد معناداری مدل ساختاری پژوهش ()t-value

برای بررسی کفایت مدل ،معیارهای  GOF ،Q2 R2و اندازه اثر ( ( )f2مطابق جدول  )5بررسی شد.
مقدار معیار  R2برای متغیر درونزای یکپارچگی  ،0/514چابکی  0/634و عملکرد زنجیره تأمین
 0/742محاسبه شده است .مقدار معیار  Q2برای متغیرهای درونزای یکپارچگی  ،0/647چابکی
 0/603و عملکرد زنجیره تأمین  0/701بهدست آمده است .مقدار  GOFمدل پژوهش معادل
 0/630محاسبه شد.
جدول  .5مقادیر اندازه اثر (  )𝑓 2مسیرهای مدل
اندازه اثر (𝟐 𝐟)

نتیجه

یکپارچگی زنجیره تأمین

0/368

قوی

2


هوشمندی کسبوکار 

چابکی زنجیره تأمین

0/298

متوسط

3


هوشمندی کسبوکار 

عملکرد زنجیره تأمین

0/422

قوی

4


یکپارچگی زنجیره تأمین 

چابکی زنجیره تأمین

0/196

متوسط

5


یکپارچگی زنجیره تأمین 

عملکرد زنجیره تأمین

0/361

قوی

6


چابکی زنجیره تأمین 

0/411

قوی

شماره فرضیه
1

مسیر


هوشمندی کسبوکار 

عملکرد زنجیره تأمین
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مقادیر بهدستآمده برای معیارهای یادشده ،مناسببودن برازش مدل ساختاری را تأیید می
کند [.]38
بررسي فرضیههای پژوهش .برای آزمون فرضیههای پژوهش از عدد معناداری استفاده شد.
در صورتی که مقدار این عدد از  1/96بیشتر باشد ،نشاندهنده تأیید فرضیههای پژوهش در
سطح اطمینان  95درصد است .بهمنظور تعیین شدت رابطههای بین سازهها از ضریب مسیر
استفاده شد [ .]38نتایج حاصل از آزمون فرضیههای پژوهش در جدول  ،6ارائه شده است.
جدول  .6جدول نتایج آزمون فرضیههای پژوهش
ضريب

عدد معناداری

نتیجه

شماره

مسیر()β

( )T-Value

آزمون

0/302

7/237

تأیید فرضیه

2


هوشمندی کسبوکار 

چابکی زنجیره تأمین

0/517

9/043

تأیید فرضیه

3


هوشمندی کسبوکار 

عملکرد زنجیره تأمین

0/504

15/504

تأیید فرضیه

4


یکپارچگی زنجیره تأمین 

چابکی زنجیره تأمین

0/419

7/169

تأیید فرضیه

5

یکپارچگی زنجیره تأمین 

عملکرد زنجیره تأمین

0/153

5/134

تأیید فرضیه

6


چابکی زنجیره تأمین 

0/345

10/703

تأیید فرضیه

فرضیه
1

مسیر

هوشمندی کسبوکار 
 یکپارچگی زنجیره تأمین

عملکرد زنجیره تأمین

مطابق با جدول  ،6عدد معناداری بین هوشمندی کسبوکار و یکپارچگی برابر  7/237است
که نشان میدهد ارتباط بین این دو متغیر در سطح اطمینان  95درصد معنادار است؛ همچنین
ضریب مسیر بین این دو متغیر برابر  0/302است که میزان تأثیر مثبت هوشمندی کسبوکار را
بر یکپارچگی زنجیره تأمین نشان میدهد؛ بهعبارتیدیگر یک واحد تغییر در هوشمندی کسب
وکار موجب افزایش  0/302واحدی در یکپارچگی میشود و هوشمندی کسبوکار بر یکپارچگی
تأثی ر مثبت و مستقیم دارد .عدد معناداری بین هوشمندی کسبوکار و چابکی زنجیره تأمین برابر
 9/043و ضریب مسیر  0/517است که نشان میدهد ارتباط بین هوشمندی کسبوکار و چابکی
معنادار ،مثبت و مستقیم است .عدد معناداری بین هوشمندی کسبوکار و عملکرد زنجیره تأمین
برابر 15/504و ضریب مسیر  0/504بهدست آمد که نشان میدهد ارتباط بین هوشمندی کسب -
وکار و عملکرد زنجیره تأمین معنادار ،مثبت و مستقیم است .عدد معناداری بین یکپارچگی
زنجیره تأمین و چابکی زنجیره تأمین برابر  7/169و ضریب مسیر  0/419است که نشان میدهد
ارتباط بین یکپارچگی و چابکی معنادار ،مثبت و مستقیم است .عدد معنا داری بین یکپارچگی
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زنجیره تأمین و عملکرد زنجیره تأمین برابر  5/134و ضریب مسیر  0/153بهدست آمد که نشان
میدهد ارتباط بین یکپارچگی و عملکرد زنجیره تأمین معنادار ،مثبت و مستقیم است .عدد معنا -
داری بین چابکی زنجیره تأمین و عملکرد زنجیره تأمین برابر  10/073و ضریب مسیر 0/345
است که نشان میدهد ارتباط بین چابکی و عملکرد زنجیره تأمین معنادار ،مثبت و مستقیم است.
بحث .یافتههای حاصل از آزمون فرضیه نخست نشان داد که هوشمندی کسبوکار بر
یکپارچگی زنجیره تأمین تأثیر مثبت و معناداری دارد .استفاده از سیستم هوشمندی کسبوکار
مبادله اطالعات بین تأمینکنندگان و سازمان مرکزی را تسهیل میکند ،فرآیندهای انتخاب
تأمینکنندگان و انجام سفارش در باالدست زنجیره تأمین بهراحتی صورت میگیرد و درنتیجه
یکپارچگی با تأمینکنندگان بهدست میآید .اعضای زنجیره تأمین از طریق هوشمندی کسبوکار
و با استفاده از یکپارچگی جریان اطالعات میتوانند به دادههای آنی تقاضای مشتریان دسترسی
پیدا کنند .زنجیره تأمین می تواند با استفاده از یکپارچگی جریان فیزیکی و فرآیندهای پاییندستی
مانند توزیع و فروش ،تولیدات خود را با تغییرات تقاضا منطبق کند و به نیازهای واقعی مشتریان
پاسخ دهد و درنتیجه یکپارچگی با مشتریان بهوجود آید .این یافتهها با نتایج پژوهشهای ون
پوکه 1و همکاران ( ،)2017مطابقت دارد [.]80
نتایج مربوط به آزمون فرضیه دوم نشان داد که هوشمندی کسبوکار بر چابکی زنجیره
تأمین تأثیر مثبت و معناداری دارد .هوشمندی کسبوکار ،قابلیت های احساس و پاسخگویی
شرکتهای زنجیره تأمین را افزایش میدهد .قابلیت احساس توانایی شناسایی فرصتها ،تهدیدها
و تغییرات محیط را فراهم میکند و میتوان نیازهای مشتریان را پیشبینی کرد .این قابلیت
منجر به پاسخگویی میشود .هوشمندی کسبوکار میتواند با بهبود یکپارچگی فرآیندها و
افزایش هماهنگی بین بخشهای مختلف زنجیره تأمین ،فرآیند پاسخدهی را بهبود بخشد .این
نتایج در راستای پژوهش بارلتی و بایلتی )2020( 2است [ .]10هوشمندی کسبوکار باعث
افزایش ظرفیت جمعآوری و پردازش دادهها میشود؛ درنتیجه امکان ارائه محصوالت در حجم و
ویژگیهای مختلف برای زنجیره تأمین فراهم شده و انعطافپذیری افزایش مییابد و بهتبع آن
امکان مدیریت کردن اختالالت زنجیره تأمین فراهم میشود .این نتایج با یافتههای پژوهش
فوسو ومبا و آکتر ،)2019( 3همراستا است [ .]31هوشمندی کسبوکار فرآیند تصمیمگیری را
بهتر و سریعتر میکند؛ بنابراین امکان اخذ تصمیمات قاطعانه برای مقابله با تغییرات فراهم می-
شود و چابکی افزایش مییابد.
1- Vanpoucke
2- Barlette & Baillette
3- Fosso Wamba & Akter
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یافتههای حاصل از آزمون فرضیه سوم نشان داد که هوشمندی کسبوکار بر عملکرد زنجیره
تأمین تأثیر مثبت و معناداری دارد .استفاده از هوشمندی کسبوکار امکان شناسایی محصوالت
معیوب را افزایش میدهد ،از دوبارهکاری جلوگیری میکند و ضایعات تولید کاهش مییابد؛
درنتیجه زنجیره تأمین میتواند هزینهها را کاهش دهد و سود بیشتری کسب کند .همه اینها
عملکرد عملیاتی و مالی زنجیره تأمین را بهبود میبخشد [ .]61این سیستم کمک میکند تا
روندهای آینده و نیازهای بازار پیشبینی شود؛ بنابراین زنجیره تأمین میتواند فناوری جدیدی را
بهکار گیرد ،محصوالت جدیدی را معرفی کند و درنهایت عملکرد نوآوری افزایش یابد [.]1
زنجیره تأمین با استفاده از هوشمندی کسبوکار میتواند وضعیت بهنگام خود (موجودی ،تولید،
کانالهای توزیع ،فروش و غیره ) را زیر نظر داشته باشد و الگوهای پنهان را در میان حجم انبوه و
متنوع دادهها کشف کند؛ بنابراین امکان پیشبینی تقاضا فراهم میشود و محصول در زمان
مناسب به کاربر نهایی تحویل داده میشود؛ درنتیجه عملکرد خدمات مشتریان و بازاریابی
افزایش مییابد [.]76
نتایج مربوط به آزمون فرضیه چهارم نشان داد که یکپارچگی بر چابکی زنجیره تأمین تأثیر
مثبت و معناداری دارد .یکپارچگی داخلی ،ارتباط بین واحدهای عملکردی درون شرکت مرکزی
را افزایش می دهد .اقدامات یکپارچه باعث کاهش زمان تولید و تنوع بیشتر محصوالت میشود.
با مشارکت مؤثر بخشهای مختلف سازمان ،فرصت یادگیری فراهم میشود و موجب مهیاشدن
راهبرد پاسخگویی سریع به مشتریان و محیط می شود .اشتراک اطالعات و مشارکت در فرآیند
تصمیمگیری ،سرعت واکنش به تغییرات را افزایش میدهد و پاسخ سازمان به نیازهای مشتریان
را تسریع میکند .یافتههای بهدستآمده با نتایج پژوهش صدیقجاجا 1و همکاران (،)2018
مطابقت دارد [ .]64یکپارچگی با تأمینکننده با اقداماتی از قبیل تصمیمگیری مشترک ،استفاده
بیشتر از سرمایهگذاری ،نوآوری و منابع انسانی متخصص تأمینکنندگان ،ارائه محصول جدید و
توسعه محصول فعلی را تسهیل میکند و درنتیجه پاسخگویی به نیازهای بازار سریعتر و بهتر
میشود [ .]2بهاشتراکگذاری اطالعات و مشارکت سازمان مرکزی و مشتریان میتواند توسعه
محصول را تسریع کند .یکپارچگی با مشتریان میتواند زمان پاسخگویی به درخواستهای
سفارشی مشتریان را کوتاه کند .درضمن درخواست مشتریان برای تغییر در حجم و نوع محصول
نیز برآورده میشود و درنهایت چابکی زنجیره تأمین افزایش مییابد که با نتایج مطالعه شارما 2و
همکاران ( ،)2017همراستا است [.]67
یافته های حاصل از آزمون فرضیه پنجم نشان داد که یکپارچگی بر عملکرد زنجیره تأمین
تأثیر مثبت و معناداری دارد .یکپارچگی داخلی زنجیره تأمین باعث میشود که بخشهای مختلف
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یک شرکت بهعنوان بخشی از یک فرآیند یکپارچه عمل کنند .بهاشتراکگذاری اطالعات،
برنامهریزی و تصمیمگیری مشترک و همکاری گروههای بینبخشی موانع کارکردی را از بین
میبرد و باعث میشود اثربخشی و کارایی زنجیره تأمین افزایش یابد .میتوان این یافتهها را با
پژوهش دانسی 1و همکاران ( ،)2020همراستا دانست [ .]21در یک زنجیره تأمین یکپارچه،
توسعه همکاری راهبردی با تأمینکنندگان ،درک و پیشبینی آنها از نیازهای شرکت مرکزی را
تسهیل میکند .تبادل اطالعات متقابل در مورد برنامهها ،قابلیتها ،فرآیندها و محصوالت ،به
شرکت مرکزی کمک میکند تا برنامههای تولید خود را توسعه دهد و تحویل محصول را بهبود
بخشد؛ درنتیجه عملکرد عملیاتی افزایش مییابد .تأمینکنندگان با داشتن درک مناسب از
سازمان مرکزی ،به سطح باالیی از خدمات دست مییابند که بهنوبه خود به شرکت مرکزی
کمک می کند تا خدمات به مشتریان را بهبود بخشند .رابطه نزدیک و بهاشتراکگذاری اطالعات
توسط مشتریان با سازمان مرکزی ،موجب بهبود دقت پیشبینی و کاهش عدماطمینان در تقاضا
شده و باعث میشود طراحی ،برنامه ریزی و تولید محصول بهتر انجام گیرد ،کمبود موجودی یا
موجودی اضافی کاهش یابد ،قابلیت اطمینانِ تحویل افزایش یابد و سازمان بهتر پاسخگوی
نیازهای متغیر مشتریان باشد .این یکپارچگی به سازمان امکان میدهد هزینهها را کاهش دهد،
ارزشافزوده بیشتری ایجاد شود و درنهایت عملکرد خدمات مشتریان و بازاریابی زنجیره تأمین
بهبود یابد .این نکات با نتایج مطالعه دلیک 2و همکاران ( ،)2019مطابقت دارد [ .]24یکپارچگی
زنجیره تأمین از طریق بهبود تعامل شرکت با تأمینکنندگان ،توانایی یادگیری و کارایی عملیاتی
را افزایش میدهد و با بهبود قابلیت نوآوری ،عملکرد نوآوری افزایش مییابد [.]60
نتایج مربوط به آزمون فرضیه ششم نشان داد که چابکی بر عملکرد زنجیره تأمین تأثیر مثبت
و معناداری دارد .خرید بهموقع مواد اولیه بهدلیل چابکی میتواند به کاهش هزینه موجودی و
حملونقل منجر شود .کوتاه شدن زمان جایگزینی مواد و خدمات و تنظیم سریع فرآیندهای تولید،
شرکتها را قادر می سازد محصوالت را در زمان کوتاه و با صرفه اقتصادی ،بهصورت سفارشی
تولید کنند .چابکی از طریق بهبود شرایط تحویل ،کاهش هزینهها و کوتاهکردن زمان عملیات
مختلف ،عملکرد عملیاتی را بهبود میبخشد .این یافتهها با نتایج پژوهش یوسف 3و همکاران
( ،)2014همراستا است [ .]85چابکی زنجیره تأمین شرکت را قادر میسازد تا با عدمقطعیت در
عرضه و تقاضا کنار بیاید و بهنوبه خود ریسکهای عملیاتی را کاهش دهد؛ درنتیجه بر عملکرد
عملیاتی تأثیر مثبت میگذارد [ .]27چابکی زنجیره تأمین شرکت را قادر میسازد تا نسبت به بازار
و رقبا حساس باشد ،در مدتزمان کوتاهی در فرآیندها و محصوالت نوآوری ایجاد کند و عملکرد
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نوآوری زنجیره تأمین بهبود یابد .چابکی از طریق افزایش توانایی زنجیره تأمین در درک و
برآورده سازی انتظارات مشتریان ،عملکرد خدمات مشتریان و بازاریابی را بهبود میبخشد .این
نتایج در پژوهش کومار 1و همکاران ( )2020نیز تأیید شده است [.]44
 .5نتیجهگیری و پیشنهادها

مرور پژوهشهای مختلف عوامل مؤثر بر عملکرد مدیریت زنجیره تأمین را مشخص کرد؛ اما خأل
تأثیر بهکارگیری هوشمندی کسبوکار بهعنوان یکی از سیستمهای نوین پشتیبانی از تصمیم و
یکپارچگی و چابکی در این حیطه مشهود بود.
در این پژوهش ،ابتدا پیشینه موضوع بهمنظور بررسی و درک دقیق موضوع مرور شد و یک
مدل مفهومی که ترکیبی از تأثیر همزمان سازههای هوشمندی کسبوکار ،یکپارچگی و چابکی
بر عملکرد مدیریت زنجیره تأمین است ،ارائه شد و به تأیید خبرگان دانشگاهی و صنعتی رسید؛
درضمن هر یک از سازهها بهخوبی بررسی شدند ،ابعاد مختلف آنها مشخص شده و شاخص
هایی برای ارزیابی آنها ارائه شد که نوآوری نظری این پژوهش است.
در ادامه از روش پیمایش استفاده شد و مدل مفهومی ارائهشده در یک جامعه آماری گسترده
و با اندازه نمونه مناسب بهصورت تجربی موردبررسی قرار گرفت .یافتهها نشان داد که سازههای
مدل این مطالعه از روایی و پایایی مناسبی برخوردارند و فرضیههای پژوهش با سطوح قابلقبولی
از واریانس پشتیبانی میشوند؛ درنتیجه تعمیمپذیری یافتهها امکانپذیر شد (نوآوری عملی)؛
بنابراین میتوان گفت هوشمندی کسبوکار موجب بهبود یکپارچگی و چابکی زنجیره تأمین
می شود و هرسه این عوامل ،عملکرد زنجیره تأمین را افزایش میدهند؛ درضمن در میان این
عوامل ،هوشمندی کسبوکار بیشترین تأثیر را بر عملکرد دارد .خروجی این مطالعه میتواند
دانش موجود را توسعه دهد و افقهای تازه و بینش جدیدی برای متخصصان دانشگاهی و
صنعتی در زمینه زنجیره تأمین فراهم آورد؛ بهخصوص برای آن دسته از افرادی که در تالش
هستند با استفاده از سیستمهای پشتیبان از تصمیمگیری ،عملکرد زنجیره تأمین و مؤلفههای
تأثیرگذار بر آن را بهبود بخشند.
با توجه به یافتههای پژوهش پیشنهاد میشود برای بهبود کاربرد هوشمندی کسبوکار،
اهداف و راهبردهایی شفاف تعیین شود و این راهبردها با سایر راهبردها همراستا شود .مدیریت
ارشد از کاربرد این سیستم حمایت کند و منابع کافی تخصیص دهد .زیرساخت (سختافزاری و
نرمافزاری) مناسب هوشمندی کسبوکار در سراسر زنجیره تأمین آماده و این سیستم با دیگر
سیستمهای زنجیره یکپارچه شود .کارکنان آموزش کافی برای کاربرد مؤثر و کارآمد این سیستم
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ببینند و مشارکت میان کارکنان بخش فناوری اطالعات و سایر کارکنان تشویق شود.
کاربرپسندبودن ابزارهای هوشمندی کسبوکار در نظر گرفته شود .توصیه میشود فرهنگ به
اشتراکگذاری اطالعات و تصمیمگیری مشترک در زنجیره تأمین ترویج شود و راهکارهای
مربوطه تدوین شوند .تأمینکنندگان ،سازمان مرکزی و مشتریان برنامه و ظرفیت تولید و میزان
تقاضای خود را با یکدیگر بهاشتراک بگذارند .الزم است از تأمینکنندگان و مشتریان برای
مشارکت در فرآیندهای طراحی ،تأمین ،تولید و عرضه محصول دعوت شود .فرهنگ سازمانی
پذیرای تغییر ،به چابکی زنجیره تأمین کمک میکند .آمادگی برای پذیرش تغییرات با توجه به
پویایی عوامل محیطی مانند تغییرات فناوری ،فشارهای قانونی /سیاسی و غیره وجود داشته باشد
که همگی تابع یکپارچگی بین فرآیندهای زنجیره تأمین است تا هر عضو بتواند نقش خود را در
زمینههای ذکرشده ایفا کند.
یکی از محدودیتهای اصلی این پژوهش جمعآوری دادهها بود .دسترسی به افرادی که
نسبت به جنبههای مختلف زنجیره تأمین بینش داشته باشند و در جمعآوری دادهها مشارکت
کنند ،دشوار بود .به نظر میرسد استفاده از روشهای دیگر پژوهش میتواند ارزشمند باشد.
مطالعه موردی یکی از روشهای ممکن در این زمینه است .مطالعات آینده را میتوان بر اساس
دادههای جمعآوریشده طبق پژوهشهای مقایسهای انجام داد .برای مثال ،بررسی تفاوت در
شرکتهای بزرگ و متوسط یا زنجیره تأمین تولیدی و خدماتی .برای تعمیم نتیجهگیری میتوان
مدل را در سایر کشورها و با حجم نمونه بزرگتر بررسی کرد .این مطالعه بر شرکتهایی که در
موقعیت میانی زنجیره تأمین قرار دارند ،تمرکز دارد .پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی ،این
مدل با تمرکز بر شرکتهایی که در باالدست یا پاییندست زنجیره تأمین واقع شدهاند،
موردبررسی قرار گیرند .مطالعه حاضر بر اساس یک افق زمانی مقطعی است؛ بنابراین توصیه می
شود از افق طولی برای مطالعه روابط مدل استفاده شود .درحالیکه این پژوهش رابطه بین
هوشمندی کسبوکار ،یکپارچگی ،چابکی و عملکرد زنجیره تأمین را بررسی میکند ،مطالعات
آینده می تواند عوامل احتمالی تأثیرگذار مانند رقابت و عدمقطعیت محیطی ،پیچیدگی ،نوع
محصول و شرایط بازار را که ممکن است بر کارکرد هوشمندی کسبوکار تأثیر بگذارد ،ارزیابی
کنند.
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