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 چکیده

های  در شرکت عملکرد سازمانیو تأمین بر یکپارچگی خارجی زنجیره  مداریو مشتری تأمین مشارکت زنجیرهتأثیر بررسی  حاضر با هدف پژوهش
  واحد دهد. تشکیل میتولیدی بزرگ استان خوزستان  شرکت 1۸۰پژوهش کاربردی را این جامعه آماری  است. تولیدی بزرگ استان خوزستان انجام شده

امع محدود،  رای جوکوکران بشرکت با استفاده از فرمول  123برای دستیابی به این هدف که  باشندمی  هاعملیات آن شرکت عرضه/آماری جامعه، مدیران 
ها، پرسشنامه است که روایی محتوای  آوری داده ابزار جمع  ها قرار گرفت.عملیات شرکت  ای در اختیار مدیر عرضه/ انتخاب شد و پرسشنامهبه عنوان نمونه 

ها با  ها و آزمون فرضیههآن را خبرگان و استادان دانشگاهی تأیید کردند و روایی سازه آن از طریق تحلیل عاملی تأییدی بررسی شد. تحلیل داد
  ، ددا نتایج نشان  سازی معادالت ساختاری صورت پذیرفت.روش مدل با استفاده از  1۸نسخه  AMOSو  22نسخه  SPSSر افزاگرفتن از نرم بهره

 مثبت و معناداری بر  تأثیری نیز مداردارد و مشتری ی مثبت و معنادار تأثیرکنندگان و یکپارچگی مشتریان تأمینیکپارچگی  بر تأمین  زنجیره مشارکت 
  مثبت و معناداری دارند.  تأثیرعملکرد سازمانی  ریکپارچگی مشتریان ب کنندگان و تأمینیکپارچگی همچنین کنندگان و مشتریان دارد، تأمینیکپارچگی 

  شده  تأییدنیز  کنندگانتأمین  یکپارچگی و  ریانمشت یکپارچگی  از طریق سازمانی عملکرد رب مداریمشتری و  تأمین  زنجیره  مشارکت غیرمستقیم تأثیر
 .است

 
 .عملکرد سازمانی ،کنندگانتأمینداخلی یکپارچگی  ،مداری مشتری  تأمین، : مشارکت زنجیرهکلیدی  های هژوا
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 قدمهم -1
است. ازار پاسخ به تقاضای باز طریق جذب مشتریان و  بازارها رسیدن به سهم بیشتر های سازمانترین دغدغه یکی از مهم

به آن  توانند تنهایی نمیکه به ندهست یدر محیط رقابتی پایدار ءبرای ابقاها به دنبال حفظ خود در برابر تغییرات محیطی سازمان
، و همکاران 3)هیلبرانت ضرورت یافته است و مشتریان  2کنندگانتأمینهمکاری ، 1تأمین مشارکت زنجیره  ،نبنابرای .دست یابند

 ،4)کاراکادیاالر و هیکس بوده مزیت رقابتی  کسببرای  انههمکار راهبرددنبال یک های تولیدی بهشرکت ی ازبسیار (.2۰11
)المبرت و  کنندپاسخ به محیط رقابتی استفاده میتمایز از رقبا و برای خود تأمین از شرکای زنجیره  ایطور فزایندههب و( 2۰1۵

عملیات کسب و کار  دربه ضرورت همکاری  کننده منجرتأمین -وابط خریدار، رینتأماز دیدگاه زنجیره  .(2۰12، ۵اسچویترمن
با تقاضای مشتریان و میزان موجودی در زمان   خود رانقل،  حمل و برای برآورد سفارشات آینده و مجبورند هاشرکتشود. می

، کننددریافت میسفارشات بزرگ ها تطور سریع به نیازهای مشتریان پاسخ دهند. هنگامی که شرکهواقعی منطبق کرده و ب
کننده بزرگ انتخاب کنند، عملکرد عملیاتی ها یک عرضه. اگر شرکترا پاسخ دهند هانموقع نیازهای آتوانند بهکنندگان میتأمین
  هبودی براب روشی 7ندگانکنتأمین، یکپارچگی کنندهتأمین  -در روابط خریدار (2۰1۵، و همکاران 6)کو یابدمیها بهبود آن

. است شرکت ترتر و کارآمدثباتتولید با برایکنندگان مواد اولیه تأمینکنندگان و رابطه میان تولید ارتقا از طریق تأمینزنجیره
افزایی منابع و رسیدن به هم ءنه تنها موجب افزایش مهارت تولید که موجب ارتقا یراهبردکنندگان تأمینداشتن روابط خوب با 

کنند. تولید ها یک مقدار ثابت از تقاضا را حفظ میکنندگان آن تأمین ها و شرکت ؛(2۰11، و همکاران ۸)وونگ شودیعملیاتی م
ثر موجودی، تعهد تواند موجب مدیریت مؤکننده، میتأمینیکپارچگی  .(2۰14، و همکاران 9)کراتو دهدرا افزایش میها مازاد هزینه 

. دهدرا ارتقاء عملکرد عملیاتی و کارایی شرکت  و در نهایتثر در برابر عدم اطمینان باشد ؤ امل مها و یک عد در روابط آنو اعتما
  ، 1۰یکپارچگی مشتریان به نیازها وها شرکتتوجه بیشتر رقابت و کاهش وفاداری مشتریان باعث  روند در حال افزایشِ ،عالوههب

روابط با  یمدیریت اثربخش و کارا. شده است های از سازمانبسیاردرآمد  و افزایش توان رقابتی های عملیاتی،کاهش هزینه
انواع   ا و ترجیحات مشتریاننیازهبا در نظر گرفتن ها باید شرکت .شودافزایش وفاداری و نرخ بازگشت مشتریان می سببمشتریان 

باشد، نفوذ های نوآورانه حلزمند راهو نیاز مشتری بسیار خاص وقتی نیا .(2۰1۵، )کو و همکاران دهندها ارائه ها را به آنگزینه
کسب توسط مشتری را هایی شرکت ایده که عالوه هنگامیهتواند نقش مشاور داشته باشد. بو می رفتهمشتری بسیار فراتر 

ر  ثر بؤدر این میان دو عامل م (. 2۰14، )کراتو و همکاران تواند محصوالت را مطابق با نیازهای مشتری توسعه دهد، میکندمی
یک اتحاد   تأمین ست. مشارکت زنجیرها هامداری سازمانو مشتریتأمین  زنجیره های مشارکتراهبرد  تأمین، یکپارچگی زنجیره

، )کو و همکاران موفقیت سازمان استفرد بهاهداف منحصر  برای رسیدن به مزیت رقابتی کسب و کار و دستیابی به یراهبرد
های گذشته به اثبات رسیده، اعضای  بینی بر مبنای تقاضای دوره های پیشرفه نبودن روش ص به از زمانی که مقرون .(2۰1۵
 ،11)راماتان اندبینی تقاضا دریافتهپیشکمک همدیگر را برای بهاهمیت تبادل اطالعات مرتبط و افزایش دقت  تأمین زنجیره
 باشدمیوظایف خود  انجام مؤثرن برای عات همکارااطال گذاری سیستماتیکاشتراک ثر مستلزم بهدر عمل مشارکت مؤ .(2۰13

شود  بهبود عملکرد می وموجب حذف عدم اطمینان  تأمین  یک رابطه خوب میان زنجیره بنابراین  .(2۰۰۸، و همکاران 12)جایاواردانا
موفقیت یا  موجب  دتوانست و میا هاشرکتتأمین  زنجیره مؤثر بر یکی از عوامل های مشتریان خواسته .(2۰1۰ ،13)سو و سان 

مشتریان کلیدی اند که بخوبی دریافته ی کنونیهاسازمان .(2۰1۵، )کو و همکاران شودشکست شرکت در بازار رقابتی امروزی 
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ها را برآورده و  های آننیازها و خواسته 1مداریباید بتوانند با یک رویکرد مشتری رواز این ،هستندآنان اهداف  حصولبرای منبعی 
نیازمند تمرکز بر نیازهای  وشرکت برای بقا کلیدی  راهبردیک  مداریمشتری .(2۰11، )هیلبرانت و همکاران ویت قرار دهندر اولد

دادن به صدای مشتریان و پاسخ دادن   قابلیت گوش ، های مشتریانایده براساس  محصوالت مداری، توسعهمشتری. استمشتریان 
 .(2۰1۵ ،)کو و همکاران شودمیشرکت سود بلندمدت  زیحداکثرسابهبود عملکرد و ب موج ،به نیازهای آنان را افزایش داده

،  2)سیگاال مداری استسازی رویکرد مشتریو پیاده (کنندهتأمین شامل سهم مشتری و ) همکاری ای برایشیوه ،یکپارچگی
و یکپارچگی  تأمین  زنجیره رکتمشا هکاز آنجایی، ستا هاهدف تمامی شرکت دستیابی به سطح باالی عملکرد، .(2۰13
بنابراین، مسئله   .(2۰1۵، )کو و همکاران شود نیازهای مشتریان بهتواند منجر به پاسخگویی سریع می و مشتریان کنندگانتأمین

  کنندگان و تأمینمداری بر یکپارچگی مشتریان و و مشتریتأمین مشارکت زنجیرهتأثیر اصلی پژوهش حاضر، نامشخص بودن 
 وجود آورده است: باشد. این مسئله اصلی سواالت فرعی زیر را بهخوزستان می استان تولیدی هایشرکترد سازمانی عملک

های تولیدی استان شرکتکنندگان و یکپارچگی مشتریان در تأمینبر یکپارچگی  تأمینآیا مشارکت زنجیره  .1
 مثبت و معناداری دارد؟ تأثیرخوزستان 

های تولیدی استان خوزستان شرکتکنندگان و یکپارچگی مشتریان در تأمینارچگی ر یکپمداری بآیا مشتری .2
 مثبت و معناداری دارد؟  تأثیر

های تولیدی استان کنندگان و یکپارچگی مشتریان بر عملکرد سازمانی در شرکتتأمینآیا یکپارچگی  .3
 مثبت و معناداری دارد؟تأثیر خوزستان 

کنندگان و یکپارچگی مشتریان بر عملکرد سازمانی تأمینیکپارچگی  ریقط ازتأمین آیا مشارکت زنجیره  .4
 مثبت و معناداری دارد؟ تأثیر های تولیدی استان خوزستان شرکت

کنندگان و یکپارچگی مشتریان بر عملکرد سازمانی در تأمینمداری از طریق یکپارچگی آیا مشتری .5
 ی دارد؟ نادارمثبت و معتأثیر های تولیدی استان خوزستان شرکت

 

 پژوهشمبانی نظری  -2
  تأمین  مشارکت زنجیره -1-2

به  ژهیو موجب اهمیت و دنبال داشته هرا بتأمین  یهارهیزنجپیچیدگی  ،ریاخ یهاکسب و کار در سال طیمحتوسعه شدید 
 دازهدامنه و ان .است دهش نهیکاهش هز بیشتر و تیفیکدستیابی به از  نانیدر حصول اطمتأمین  رهیزنج هایمفهوم مشارکت

 نییتع ،است یاتیو عمل کی که شامل تبادل در دو سطح استراتژ یو سازمان علمی یهاتالش  قیاز طرتأمین  رهیزنج یهامشارکت
یک اتحاد راهبردی جهت دستیابی به  تأمین مشارکت زنجیره (. 2۰19، 4؛ موفوکینگ و چینومونا 2۰13همکاران،  و 3ن اویشود )یم

همکاری از طریق کننده تأمینمیان خریدار و راهبردی هدفمند رابطه نوعی و به (2۰1۵ ،)کو و همکاران ی سازمانمزیت رقابت
 راهبردینیاز به منابع  زمان،برای جلوگیری از خطر . این رویکرد باشدمیکسب منافع دوطرفه  جای رقابت برایبهمیان زنجیره 

کننده یک تأمیناز دیدگاه خریدار و  .(2۰12، و همکاران ۵)گالیر باشدمفید می ال تقابل بابا وابستگی م و در بازار عرضه محدود دارد
ان  برآورد میزتأمین  . مشارکت زنجیره(2۰۰4، 6)بیکمن و رابینسون ستگیری و مدیریت مشترک کاال تصمیم مستلزمهمکاری 

 .(2۰۰9، و همکاران 7)کروس ع مشتریان استهای سریها برای انطباق با واکنشنیاز شرکتهای موردنده و محمولهسفارشات آی
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تبادل  کنندگان،تأمین با  یهمکار کنندگان،تأمین سود با  یگذاراشتراکبه ؛با معیارهای تأمین ره یمشارکت زنجدر این پژوهش 
  .ر گرفتراق سنجشمورد ، (2۰12و همکاران،  ری)گال کنندگانتأمینتعهد بلندمدت با و  کنندگانتأمیناطالعات با 

 
 مداریمشتری -2-2

هستند.  دشوارسخت و  یهارقابت با وجود ،هاسازمان اتیادامه ح ییرشد و توانا یبرا حیاتمنبع و  مانند هوای تازه انیمشتر
محسوب مکمل  یزودشد، بهیقلمداد م یآنچه در گذشته ضرور ،نیبنابرا یابد.می رییتغ شهیهم یانمشتر یهاتقاضاو  ازهاین

نظارت داشته  یو قانون ی، فناوری، اجتماعی، اقتصادیاسیس راتییتغ ؛مانند یخارج طیبر مح دیها با، سازمانرونیااز .اهد شدخو
و  1)حمید دنباشداشته رقبا یان برای برتری نسبت به مشتر یازهاینپاسخگویی به در  یواکنش و نه رانهیشگیرفتار پ تا بتوانند باشند

مانند ) ها را در جایگاه اول بدون حذف دیگرانکه عالیق مشتریست ا باورها یک مجموعه از "مدارییمشتر(. 2۰19همکاران، 

 .(1993و همکاران،  2)دشپانده "دهدقرار می با هدف سودآور ساختن سازمان در بلندمدت (مالکان، مدیران و کارکنان
در نهایت  که استبر عملکرد و روابط مشتری  مثبت ثرؤمکیفیت اطالعات  گیری بازار وک عامل اصلی در جهتیمداری مشتری

 کارکنان به نیازهای مشتری است  پاسخگیری اندازه روش یک  و ،(2۰1۵)کو و همکاران،  شودموجب بهبود عملکرد شرکت می
ت مددط بلنرواب برای نده و مشتریتعامل میان فروش نتیجه که استرضایت مشتریان ، مداریمشتری .(2۰16، و همکاران 3)ماس

و   گیری خرید مشتریان کمک به تصمیم ،مفهوم بازاریابی در سطح فردی فروشندهو  (2۰16 ،4)لی و هوانگ باشدمی با مشتریان
  مشتریان اطالعات از کسب ایدرجه مداریمشتریطورکلی، به .(2۰1۵، و همکاران ۵)ترهو است مدتبلندمندی رضایتایجاد 

 .(2۰16، 6و هنسلر س )زیگر دباشمی هاآنهای گویی به نیازپاسخ راهبرد یکازی سپیاده وبرای توسعه  ،یک شرکت توسط
 تیفیک و ی مشتر یازهایدرک ن یاستراتژ ،یتبادل اطالعات با مشتر ،یمشتر تیرضا معیارهای؛با در این تحقیق  یمداریمشتر

 .(2۰۰9 ،همکاران و 7)گراوشد  سنجیده، یخدمات به مشتر
 
  تأمین  نجیرهخارجی ز یکپارچگی -3-2

کنندگان با تأمینو  انی خود مانند مشتر یتجار یشرکت با شرکا ایسازمان  کیشبکه  یوندهایپ تأمین، رهیزنج یسازکپارچهی
از  نانیاطم یبراتأمین  رهیزنج یکپارچگی (.2۰21و همکاران،  ۸باشد )اسنوردینمیها آن یندهایادغام روابط، عملکردها و فرا

ثر و  ؤم میتصم کی جاد یو ا یمشخص، سودآور یاطالعات ان یاز عملکرد خدمات، داشتن جر ینیسطح مع شرکت به یابیدست
 .(2۰2۰و همکاران،  9)رودیانتو است ازینکنندگان، موردتامینو  انیحداکثر منافع ارزش افزوده به مشترتأمین کارآمد به منظور 
و  1۰)فالین است مشتریان یکپارچگیو  کنندگانتأمین کپارچگیی، داخلییکپارچگی  شامل سه بعدتأمین  یکپارچگی زنجیره

(. 2۰16 ،11هوانگلی و خارجی هستند )یکپارچگی یکپارچگی داخلی و  تأمین، زنجیره یکپارچگی دو نوع اصلی  (.2۰1۰، همکاران
در این اشد که ب(، می22۰1و همکاران،  12)دروگو یکپارچگی مشتریان  کنندگانتامینیکپارچگی خارجی شامل یکپارچگی 

 استفاده شده است.تأمین  عنوان معیارهای سنجش متغیر یکپارچگی خارجی زنجیرهپژوهش به
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 مرتبط اتیوقفه منابع و جزئیب انیبه جر ازی، نتمرکز دارندخود  ندیافر یکه اغلب بر رو یمتقابل کارکرد یهاگسترش گروه
دارند )اسنوردین و  هامهارتص ایغلبه بر نق یبرا دیمف یمرزها ن یحداقل رساندن موانع ببه ا ی حذفو تأمین  یهارهیدر زنج

 ریپذمکانا شرکتآن مختلف  یهابخش نیاطالعات را در ب گردش سکیر ،شرکت کی وندر یکپارچگی(. 2۰21همکاران، 
ها کمک و به آن شدهتأمین  رهیزنج یشرکا انیات در مدل اطالعباعث بهبود تبا ،هاشرکت نیب یکپارچگیکه یدرحال سازد،یم
، 1یو ل ویبه اختالالت پاسخ دهند )ل سریعاًباشند و  اریهوش ،هماهنگ اتیاطالعات و عمل یگذاراشتراکبه قیکند تا از طریم

)کراتو  دهدرا افزایش میکت شر کردملع ،زیاد با منابع و تجربه یراهبردکنندگان تأمینانتخاب  و ریسازی، همکایکپارچه. (2۰1۸
کنندگان تأمینهای کلیدی عنوان ترکیبی از منابع داخلی شرکت با منابع و قابلیتکنندگان بهتأمینیکپارچگی  .(2۰14، و همکاران

ات میان گذاری اطالعبه اشتراک .(2۰11، 2)کاچنزیه است شدتعریف  ها در یک فرایند کسب و کارآن مشارکتدیگر از طریق 
یک رابطه  در جهتسازی جریان کار و حرکت در مورد هزینه، مقدار، زمان تحویل و سادهتا سازد ها را قادر میآن ،کنندگانتأمین

محصوالت جدید، اهمیت  سریعتغییر وضعیت اضطراری بازارهای جهانی، چرخه عمر کوتاه محصوالت و  .مشترک تالش کنند
های میزان هماهنگی روش ،کنندگانتأمینیکپارچگی  .(2۰1۰، 3انگ و باتاچاریاژ) هددشان میکنندگان را نتأمین یکپارچگی
  ستی کنندگان و خریداران بایتأمین . با افزایش رقابت شدید، است کنندگانتأمین های ساختاری راهبرد ها وتولیدکنندههمکاری 

و   4)هوو برای ارائه محصوالت به بازار وجود دارد  تأمین  رهزنجیدر  کافیروابط مشترک را حفظ و اطمینان حاصل کنند که منابع 
 ،کنندگانمینتأبا  یهمکار ،کنندگانتأمین اطالعات به معیارهای؛با در این پژوهش  کنندگانتأمین یگکپارچی .(2۰13، همکاران
 .(2۰11 همکاران،)وونگ  و  سنجیده شد،  در توسعه محصول کنندگانتأمین با مشارکت ومشترک  یزریبرنامه
 
 یکپارچگی مشتریان -5-2

کاالها و  دیتول یبرا انیو استفاده از مشتر تسریع، ییشناسا یسازمان برا کی اقداماتعنوان تواند بهیم یمشتر یکپارچگی
 است،مطالعه استدالل کرده  کی (.2۰1۸، ۵توصیف شود )چوی و سونگآنها  تیرضاو افزایش برآوردن انتظارات  جهتخدمات 
 کی(. 2۰1۸، 6سیکنند )اسالم و ان یخود را بررس ید تا موجودنکنیها کمک مبه سازمان ،دهندیکه بازخورد ارائه م یانیمشتر

یکپارچگی  .(2۰2۰و همکاران،  7)مونور  کندیرا فراهم متأمین  رهیزنج یهااز برنامه نهیاستفاده به امکان  با مشتریان ارتباط خوب 
در مداری سازی مشتریپیادهبرای  هامشتری نیازهای مشتری توسط خود جدیدها و تعریف کتوری شرآوروند توسعه ن ،مشتریان

ها آنات ی کلیدی مشتریان و مالحظازهایکپارچگی مشتری درک بهتری از نی .(2۰1۵، )کو و همکاران ضروری است سازمانکل 
  در زمینه عنوان یک همکار مشتریان بهاز است که در آن مشتریان شکلی از تعامل میان و  (2۰13، ۸)سیگاالدر فرآیند کسب و کار 

ها در بر عملکرد رقابتی سازمانو  بوده تأمین  ترین نوع یکپارچگی در زنجیرهمهم این نوع از یکپارچگی .شودتولید استفاده می
موجب   ووسعه محصوالت ی برای تیکپارچگی مشتری، یک منبع خارج .(2۰۰۸، و همکاران 9وواژ) است گذارتأثیرمحیط رقابتی 
سازی شخصی یسفارش را قادر به داشتن صدای مشتری سازمان، عالوهبد. شودر پاسخگویی به نیاز مشتریان می هاآمادگی سازمان
مشکالت محصوالت  مؤثر حل نهایت در مورد کیفیت محصوالتشان و در  ،ه تولیدکنندگانبمشتریان بازخورد  ، برای مشتریان

  ،با مشتریان اطالعات یگذاراشتراکبه ؛بادر این تحقیق  انیمشتر یکپارچگی .(2۰14، و همکاران 1۰)هی شودمیسازمان 
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  ، سنجیده شددر توسعه محصوالت ان یمشتر مشارکت و توسط مشتریان فراهم کردن اطالعات ،با مشتریان مشترک یزیربرنامه 
 .(2۰11 ،همکاران )وونگ و
 
 عملکرد سازمانی -6-2

بحث  ادبیات مورداست که در  یمدت طوالناگر چه  و باشدمیمهم  اریبس حرفه ای کسب و کارهر نوع  یبرا سازمانی عملکرد
 یبردارشرکت در بهره ییبر توانا سازمانعملکرد  (.2۰19و همکاران،  1خان) داغ است اریموضوع بس کی همچناناست، اما 

 سازمان عملکرد (.2۰19، 2)تائوب و ایسور  متمرکز است ،سازمانتوسط  شده نییعبه اهداف ت یاب یدست یکارآمد از منابع موجود برا
 باشدمیآن  یهاتیشرکت و فعال کی یرقابت تیو مز یتیری، مدیاتیمفهوم گسترده است که شامل ابعاد مختلف عمل کی

 به هدف تعریف شده استدستیابی عملکرد سازمانی به عنوان میزان کارایی شرکت و متفاوت از (. 2۰1۸و همکاران،  3)تاریگان
انجام تمام   ،عملکرد سازمانی عبارت است از دستیابی به اهداف سازمانی و اجتماعی و حتی فراتر از آن (.2۰17 و همکاران، 4کیو)

بی و (. عملکرد سازمانی چگونگی دستیابی یک سازمان به اهداف بازاریا2۰۰۸، ۵عهده دارد )ویلیامزهایی که سازمان بهمسئولیت
میزان دستیابی یک سازمان به اهداف مالی و بازاریابی اشاره دارد. معیارهای بهعملکرد کسب و کار باشد. اف مالی خود میاهد

عملکرد بازار با   معمواًلاند. عملیاتی، عملکرد بازار و عملکرد مالی تعریف شده -عنوان عملکرد رقابتی به اًعملکرد کسب و کار اساس
گذاری، بازده دارایی و بازده فروش( برای بازده سرمایه)های؛ و سهم بازار( و عملکرد مالی با شاخص شد فروش های؛ )رشاخص

عملکرد  برای سنجش عملکرد سازمانی،پژوهش  نیدر ا (.2۰1۵، 6اند )بایوکوزکانسنجش عملکرد کسب و کار استفاده شده
 ،7نگاو و ی)ل یدیتول عاتیضا کاهش و تیفیبهبود ک معیارهای؛ با یاتیعمل عملکرددر نظر گرفته شد.  یابیو بازار یمال ،یاتیعمل

عملکرد و برای سنجش متوسط رشد سهم بازار، متوسط رشد حجم فروش از معیارهای؛  یابیعملکرد بازارسنجش  یبرا، (2۰12
 استفاده شد.( 32۰1و همکاران،  ۸)نوانیر رشد سود  و بازده فروش  از معیارهای؛ یمال

 

 پژوهشتجربی نه شیپی -3
 یکپررارچگیاطالعررات و  تیرر فیک قیرر بررر عملکرررد شرررکت از طر ریزی منابع سازمانبرنامهتأثیر ( 2۰21و همکاران ) 9پیرمانتا

و تررأمین  رهیرر زنج یکپررارچگی شرکت تولیدی اندونزی مطالعه کردند. نتایج نشان داد که 2۸۵را در  19کوید در دوره تأمین رهیزنج
 یکپررارچگی ،نیررز منررابع سررازمان یزریرر برنامررهشوند. می مورد بررسیهای تولیدی کرد شرکتیش عملافزا باعث اطالعات تیفیک

 بخشد.را بهبود می تأمین رهیزنج
مررواد وری آشرررکت فررر 162یمحصول و عملکرررد مررال تیفیبر کتأمین  رهیزنج یکپارچگی تأثیر( 2۰21و همکاران ) 1۰ژائو    

محصررول و  تیرر فیک موجب افررزایشتأمین  رهیزنج یکپارچگ. نتایج نشان داد که یقرار دادند در کشور چین را مورد بررسی ییغذا
  های مورد مطالعه شده است.ی در شرکتعملکرد مالافزایش 
را از  تررأمین رهیزنج یکپارچگی و تیفیک قیاز طر یبر عملکرد سازمان یستگیشا تیریمد تأثیر( 2۰21تاریگان و همکاران )    
 تررأثیر یسررتگیشا تیریمررداندونزی بررسی کردند و دریافتند کرره  در بزرگ و متوسط تولیدی هایشرکتکارکنان از نفر  1۵2نظر 
 تیرر فیک تررأمین، رهیرر زنج یکپررارچگی و دارد یاتیرر عمل تیرر و قابل تررأمین رهیرر زنج تیرر فیک تررأمین، رهیرر زنج یکپارچگیبر  یمیمستق
 .ددهیمایش را افز یو عملکرد سازمان یاتیعمل تیقابل تأمین،رهیزنج
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 1۵3را از نظررر  نوآورانرره تیرر قابل یانقش واسررطهی با و عملکرد مال یمداریشتررابطه بین م (2۰2۰و همکاران ) 1سنتوس     
 تیرر قابلی بطررور مسررتقیم و از طریررق مررداریمشترهای متوسط برزیلی بررسی کردند. نتایج نشان داد که مدیر عمومی در شرکت

  دهد.می شیافزانیز عملکرد مالی را  نوآورانه تیقابلود. شد مالی میموجب افزایش عملکر نوآورانه
و  ینرروآورمررداری از طریررق مشتری میرمستقیغ تأثیربر عملکرد و  یمداریمشتر میمستق تأثیر( 2۰2۰و همکاران ) 2دومی    

شررده از  یآورجمررع یفرر یک اطالعرراتاز  اسررتفادهبا را ، ییایآلبان گردشگری شرکت کوچک و متوسط 211رفتار نوآورانه بر عملکرد 
ارتقررا  را هررای مررورد مطالعررهطور مستقیم عملکرررد شرررکتهمداری ببررسی کرده و نشان دادند که مشتری ،یشخص یهامصاحبه

  های مذکور رد شد.ی بر عملکرد شرکتمداریمشترغیرمستقیم  تأثیربخشد. اما می
نفررر از کارکنرران  262از نظررر  بر عملکرررد شرررکتتأمین  رهیزنج یکپارچگی هایامدشیپتأثیر ( 2۰2۰رودیانتو و همکاران )    

عملکرررد و یکپررارچگی مشررتری، تررأمین  رهیزنج یکپارچگینشان داد که  جینتاآژانس مسافرتی الکارتای شمالی را بررسی نمودند. 
   بخشند.می ءرا ارتقاشرکت 
 34۰گر کنترل داخلی را از نظررر شرکت با نقش تعدیل و عملکردین تأمرابطه یکپارچگی زنجیره  (2۰2۰و همکاران ) 3منور    

بررا عملکرررد تررأمین  رهیرر زنج یکپررارچگنفر از مدیران بخش بانکداری کشور اندونزی مورد مطالعه قرار دادند. نتایج نشان داد که ی
مثبت ی مشتریان رابطه گکپارچکه ییکند. در حالشرکت رابطه مثبت قابل توجهی دارد و کنترل داخلی نیز این رابطه را تعدیل می

 . کندنمیی با عملکرد شرکت نشان نداد و کنترل داخلی نیز این رابطه را تعدیل قابل توجه
را  شرررکت خرررد، کوچررک و متوسررط در هنررد 2۵۰بر عملکرد تأمین  رهیزنج یکپارچگی تأثیر (2۰2۰و همکاران ) 4اسابوراج    

  های مورد بررسی را نشان داد.شرکتبر عملکرد  تأمین هریزنج یچگارکپمثبت ی تأثیرنتایج مطالعه کردند. 
نفررر از کارکنرران  249را از نظر  یبر عملکرد مال یو کنترل داخلتأمین  رهیزنج یکپارچگی تأثیر( 2۰19و همکاران ) ۵پاکورار    

ی را در بخررش عملکرررد مررال بررر یخلرل داو کنتتأمین  رهیزنج یکپارچگتوجه یقابلتأثیر  وبررسی  اردنکشور  داریدر بخش بانک
  د.دنتأیید کررا بانکداری کشور اردن 

مدیر عملیرراتی و  6۰4( تأثیر راهبردهای زنجیره تأمین و عملیات بر یکپارچگی و عملکرد را از نظر 2۰17و همکاران ) 6چی    
ه یکپررارچگی خررارجی بررر اخلرری نسرربت برر دادند که یکپررارچگی دنشان و نتایج  کردند های تولیدی چین بررسیعمومی در شرکت

 عملکرد مالی تأثیر بیشتری دارد.
المللرری را از نظررر شرکت تابعرره بررین 47۰یکپارچگی خارجی و داخلی بر عملکرد عملیاتی تأثیر ( 2۰16) همکارانو  7دیمیتر    
هررای داخلرری فقررط در رکتبین شبکه شرر  تولید دانش درنتایج نشان داد، مدیر با استفاده از معادالت ساختاری مطالعه کردند.  931

برره تررأمین کننرردگان خررارجی زنجیررره های تابعه انتقال یابد که بررا مشررارکتتواند به عملکرد عملیاتی در سطح شرکتصورتی می
در ایررن فراینررد حررداکثر منررافع کسررب  کنندگانتامینها و ترکیب شود. در صورت همکاری مشتری اًاشتراک گذاشته شده و مجدد

  د.شومی
کننررده و تأمین یکپررارچگی ،یمشررتر یکپررارچگی)تأمین  رهیزنج یکپارچگینوآورانه،  شیگرا یبی( اثر ترک2۰16) ۸ویو ک یل    

معررادالت  یسررازبا استفاده از مرردل را وانیتا کیصنعت الکترون یهابر عملکرد شرکت یبیترک یرقابت تی( و قابلیداخل یکپارچگی
 یکپارچگیدارد.  مثبتتأثیر و عملکرد شرکت  تأمین رهیزنج یکپارچگینوآورانه بر  شیاگر ،ن دادشان جینتا کردند. یبررس یساختار

 
1. Santos 
2. Domi 
3. Munawara 
4. Subburaja 
5. Pakurár 
6. Qi 
7. Demeter 
8. Lii & Kuo 



 ۸____________________________________________ین... م زنجیره تأ رکتثیر مشابررسی تأ

عملکرد کسررب و  برنوآورانه  شیگرا ریتأثدر  یگریانجیم نقش( یداخل یکپارچگیکننده و تأمین یکپارچگی ژهیو)بهتأمین  رهیزنج
  داشت.تأثیر شرکت  ملکردو عتأمین  هریزنج یکپارچگیبر نیز  یبیرقابت ترک تیقابل .کار داشت
مرردیر خریررد  176گیری عرضه پایه بر عملکرد شرکت را از نظر مداری و جهت( تأثیر تقویت مشتری2۰16)1زیگر و هنسلر    

 شود. موجب بهبود عملکرد شرکت می گیری عرضهمداری شرکت و جهتدر هلند بررسی کردند. نتایج نشان داد مشتری
کرراهش قیمررت تولیررد پررذیری، موقررع، انعطرراف)تحویل به یکپارچگی مشتری و عملکرد عملیاتی (۰1۵2) مکارانه و 2چاوز    

بررین یکپررارچگی که  ندنشان داد ورا مطالعه شرکت تولیدی جمهوری ایرلند  22۸ در توسعه محصوالت( کار ومحصوالت و نیروی
  وجود دارد. مثبترابطه تری و عملکرد عملیاتی مش

گررر مررداری و عملکرررد عملیرراتی بررا نقررش تعرردیلمشررتری تررأمین،( رابطه بررین مشررارکت زنجیررره 2۰1۵مکاران )و هکو     
و  کننرردگانتامینهایی که برره نظرررات نتایج نشان داد شرکت های خدمات غذایی تایوان را بررسی کردند.پذیری در شرکتانعطاف
دهنررد. همچنررین هش و عملکرد کسب و کار خود را بهبود میا کاوجودی رشوند، میکپارچه می کنندگانتامینتوجه و با  انمشتری

کننده نیز تأمینبا یکپارچگی تأمین یابد. مشارکت زنجیره ها با مدیریت ظرفیت و موجودی افزایش میعملکرد عملیاتی این شرکت
 ه مثبت دارد. ها رابطتریکننده و یکپارچگی مشتأمینگرایی با یکپارچگی رابطه مثبت دارد. از طرف دیگر مشتری

شرررکت  176و عملکرررد کسررب و کررار  تأمین( رابطه بین منابع درون سازمانی، یکپارچگی زنجیره 2۰14و همکاران ) 3شو     
 تأثیرو یکپارچگی مشتری تأمین یکپارچگی زنجیره  ،تولیدی چین را با استفاده از معادالت ساختاری مطالعه کردند. نتایج نشان داد

 کرد کسب و کار دارند. عمل وجهی برقابل ت
 726در را  پررذیریواسطه انعطاف به ،بر عملکرد کنندهتامینیکپارچگی مشتری و یکپارچگی تأثیر ( 2۰13) و همکاران 4هو    

رچگی پررایکمثبررت  ریتررأثنتررایج . را بررسرری کردنرردکشور اروپا، آسیا و آمریکا  2۰المللی تولیدی در های بیننمونه معتبر از سازمان
 بررر یکپررارچگی مشررتریانمثبررت  ریتررأث کنندهتامین یکپارچگی ،عالوههب را نشان داد.بر عملکرد  کنندهتامین ی و یکپارچگیمشتر
 . را تأیید کردپذیری واسطه انعطافبه

فاده ستی را با اشرکت چین 617 های سازمانیبر عملکرد شرکت از دیدگاه قابلیت تأمینیکپارچگی زنجیره  تأثیر( 2۰12هو )    
طررور یکپارچگی داخلی موجب بهبود یکپارچگی خارجی و یکپارچگی داخلی و خارجی برره ،نشان داد واز معادالت ساختاری بررسی 

 دهند.  می ءرا ارتقا (، عملکرد شرکتتأمینمستقیم و غیرمستقیم )از طریق یکپارچگی زنجیره 
( و هرراوهیشرر  نیبهتررر گررذاریاشررتراکنظررارت و برره ،یدرونرر  یت )آگاهرکش تیمسئول نی( رابطه ب2۰12) و همکاران ریگال    

و عملکرررد  نیتأم رهیو نشان دادند که مشارکت زنج یرا بررس ییایتانیشرکت بر 1۵2و عملکرد شرکت در  نیتأم رهیمشارکت زنج
 نیبهتررر گررذاریراکبرره اشررت یول .دارند نیتأم رهیبر مشارکت زنج یمثبت ریتأث ،و نظارت یدرون یآگاهدهد. را افزایش میشرکت 

  دارد. نیتأم رهیبر مشارکت زنج یمنف ریتأث هاوهیش
جملرره  از تررأمین گیری زنجیرررهبررا جهررت تررأمینارتباط میان یکپارچگی داخلی و خارجی زنجیررره  (2۰11)۵و ساکاتی حمید    
قوی یکپارچگی مثبت و تأثیر  ،ژوهشند. نتایج پمداری را در صنعت مواد غذایی در سوماترای جنوبی و اندونزی بررسی کردمشتری

 مداری را نشان داد. جمله مشتری ازتأمین گیری زنجیره عوامل جهت بر کنندگانتامینمشتریان و 
تولیررد کننررده در  2۵1کننده بر نرروآوری محصرروالت و عملکرررد تأمینیکپارچگی مشتری و  تأثیر( 2۰1۰) و همکاران6الئو     

  .را نشان دادعملکرد  کننده برتأمین یکپارچگی یکپارچگی مشتری و مثبت تأثیرتایج ن. دعه کردنرا مطالهنگ کنگ 
عملکرررد عملکرررد عملیرراتی و  ،احتمررالی ،از نظر شکلیتأمین ( رابطه بین ابعاد یکپارچگی زنجیره 2۰1۰ین و همکاران )فال    

تایج از هر دو نقطه نظر احتمالی و شکلی رابطه مثبت عه کردند. نهای تولیدی چین مطالمدیر شرکت 617 دیدگاهکسب و کار را از 
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همچنررین یکپررارچگی داخلرری و یکپررارچگی کسب و کار را نشرران داد. عملکرد و عملکرد عملیاتی و تأمین بین یکپارچگی زنجیره 
 نشان داد.را در بهبود عملکرد  تأمینتری نسبت به رابطه یکپارچگی زنجیره قوی تأثیر ،مشتری
 شوند:های زیر مطرح میبخش پیشینه نظری و تجربی بیان شد، فرضیهچه در وجه به آنت با

های تولیدی استان خوزستان شرکت کنندگانتامینمعناداری بر یکپارچگی مثبت و  تأثیر تأمین فرضیه اول: مشارکت زنجیره
 دارد.

 دارد.های تولیدی استان خوزستان شرکت چگی مشتریانمعناداری بر یکپارمثبت و   تأثیر تأمین فرضیه دوم: مشارکت زنجیره
 دارد. های تولیدی استان خوزستان شرکتکنندگان تأمینمعناداری بر یکپارچگی مثبت و  تأثیرمداری فرضیه سوم: مشتری 

 د.دارهای تولیدی استان خوزستان شرکتمعناداری بر یکپارچگی مشتریان مثبت و  تأثیرمداری فرضیه چهارم: مشتری
 دارد.های تولیدی استان خوزستان شرکتمعناداری بر عملکرد سازمانی  مثبت وتأثیر کنندگان تأمینجم: یکپارچگی فرضیه پن

 دارد.های تولیدی استان خوزستان شرکتمعناداری بر عملکرد سازمانی مثبت و تأثیر فرضیه ششم: یکپارچگی مشتریان 
های تولیدی شرکت معناداری برعملکرد سازمانی تأثیرکنندگان أمینتارچگی یکپ طریقاز تأمینفرضیه هفتم: مشارکت زنجیره 

 دارد. استان خوزستان
های تولیدی شرکتمعناداری بر عملکرد سازمانی  تأثیرطریق یکپارچگی مشتریان ازتأمین فرضیه هشتم: مشارکت زنجیره 

 دارد.استان خوزستان 
های تولیدی استان شرکتمعناداری بر عملکرد سازمانی  تأثیرگان کنندتأمین مداری از طریق یکپارچگیفرضیه نهم: مشتری

 دارد.خوزستان 
های تولیدی استان شرکتمعناداری بر عملکرد سازمانی تأثیر مداری از طریق یکپارچگی مشتریان فرضیه دهم: مشتری

 دارد.خوزستان 
یکپارچگی خارجی  برمداری و مشتریین تأم زنجیره مشارکت تأثیر حاضرهای ارائه شده، پژوهش با توجه به فرضیه

های تولیدی استان خوزستان را کنندگان و یکپارچگی مشتریان( و عملکرد سازمانی در شرکتتأمین)یکپارچگی تأمین زنجیره
 (.1کند )شکل بررسی می

 

 
 (2۰15) . مدل مفهومی برگرفته از مدل کو و همکاران1 شکل
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 پژوهششناسی روش -4
 همبستگی - های توصیفیاز جمله پژوهش ها،با توجه به نحوه گردآوری داده وکاربردی  ،لحاظ هدف حاضر از هشپژو

  ، AMOS18و SPSS22 ی افزارهانرمو آمار استنباطی در قالب  ها، از آمار توصیفیبرای تجزیه و تحلیل داده .رودمیشمار به

دهد و آمار استنباطی، آزمون روایی و مدل شناختی را نشان مییتغیرهای جمعصد فراوانی متآمار توصیفی در استفاده شده است.
 گیرد. ها را در بر میبرای آزمون فرضیه 1معادالت ساختاری

ها شرکت تولیدی بزرگ و فعال استان خوزستان است. تعداد این پشتیبانی شرکت جامعه آماری پژوهش شامل مدیران عرضه/
برای  شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. 123ل کوکران برای جوامع محدود، ده از فرموشرکت بود که با استفا 1۸۰

پشتیبانی هر شرکت قرار گرفت که از این تعداد،  /در اختیار مدیر عرضه ایشرکت بررسی شد و پرسشنامه 1۵۰اطمینان بیشتر 
برای تدوین مبانی نظری پژوهش، منابع  بود.تفاده ل اسقاب ،طور کامل پرسشنامه را پاسخ دادند و برای بررسیشرکت به 13۰

های  ها پاسخ دادند. دادهنظران به پرسشها و منابع اینترنتی مطالعه شد، سپس استادان و صاحبها و مقالهای شامل کتابکتابخانه
ران در اختیار جامعه نظو صاحب آوری شد، به این ترتیب که پس از تدوین پرسشنامه و تأیید استادان پژوهش به روش میدانی جمع

 همکاران و گراو ،مداری(، مشتری2۰12) گالیر و همکاران تأمین،به مشارکت زنجیره پرسشنامه پژوهش مربوط  .آماری قرار گرفت
 باشدمی( 2۰13) نوانیرعملکرد سازمانی،  ( و2۰11) همکاران و نگاو ارچگی مشتریان،یکپ کنندگان وتأمینیکپارچگی  (،2۰۰9)

 باشد. می SPSS ،0/820این متغیرها با استفاده از نرم افزار  کلی لفایکه ضریب آ
 

 هانرمال بودن داده -1-4

دهد ضریب که نشان می 1جدول  به توجه ها از ضریب کشیدگی و چولگی استفاده شد، بابه منظور بررسی نرمال بودن داده 
 . ل استها نرمادهداپس توزیع  ،باشدمی -2+ و 2چولگی و کشیدگی بین 

 
 نتایج آزمون چولگی و کشیدگی. 1 جدول

 اختصار 

 کشیدگی چولگی

خطای 

 استاندارد

آماره 

 آزمون
 آماره آزمون خطای استاندارد

 CO 1۸۵/۰- 212/۰ ۵79/۰- 422/۰ مداریمشتری

 SCP ۰79/1- 212/۰ 62۵/1 422/۰ تأمینمشارکت زنجیره 

 SI 61۸/۰- 212/۰ 94۸/۰ 422/۰ کننده تأمینیکپارچگی 

 CI 494/۰- 212/۰ ۰92/۰- 422/۰ یکپارچگی مشتری

 OP 924/۰- 212/۰ 9۰3/۰ 422/۰ عملکرد سازمانی

 
 آزمون همبستگی -2-4

 ارائه شده است. برای متغیرهای تحقیقنتایج آزمون همبستگی پیرسون  2در جدول 
 

 های تحقیق. نتایج آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه2جدول 

مشارکت زنجیره  مداریمشتری تعداد گویه تحقیقمتغیرهای 

 تأمین

یکپارچگی 

 کنندهتأمین

یکپارچگی 

 مشتری

عملکرد 

 سازمانی

     1 4 مداریمشتری

    1 347/۰**  3 تأمینمشارکت زنجیره 

   1 39۸/۰**  ۵۵3/۰**  4 کنندهتأمینیکپارچگی 

  1 3۸3/۰**  379/۰**  374/۰**  4 یکپارچگی مشتری

 
1. Structural Equation Model (SEM) 
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 1 396/۰**  4۰9/۰**  34۰/۰**  439/۰**  6 زمانیعملکرد سا

 درصد معنادار است. 1. همبستگی در سطح خطای **           

 
 های پژوهشآزمون فرضیه -3-4

 هاهای مربوط به روابط مستقیم فرضیهیافته -1-3-4

 و +96/1بررازه  نرری خررار  ازبحرا قررادیردهد منشان می AMOSها با روش مدل معادالت ساختاری با نرم افزار آزمون فرضیه
هررای مربرروط برره روابررط مسررتقیم تأییررد فرضرریه ،باشد. بنابراینمیدرصد  ۵گیرند و سطح معناداری کمتر از میقرار  -96/1منفی 
 شوند:می

 
 . نتایج آزمون روابط مستقیم با استفاده از معادالت ساختاری3جدول 

 فرضیه نتیجه یداریح معنسط مقدار بحرانی یوزن رگرسیون جهت رابطه

 فرضیه تأیید ۰۰۰/۰ ۵۵۸/3 ۵69/۰ کنندهتأمینیکپارچگی  <--مشتری مداری

 فرضیه تأیید ۰۰1/۰ 21۰/3 46۰/۰ یکپارچگی مشتری <--مشتری مداری

 فرضیه تأیید ۰41/۰ ۰47/2 326/۰ کنندهتأمینیکپارچگی  <--  تأمین مشارکت زنجیره 

 فرضیه تأیید ۰۰2/۰ 161/3 476/۰ ی مشترییکپارچگ <-- تأمین مشارکت زنجیره 

 فرضیه تأیید ۰44/۰ ۰1۸/2 32۵/۰ عملکرد سازمانی <--کننده  تأمین یکپارچگی 

 فرضیه تأیید ۰۰6/۰ 7۵3/2 437/۰ عملکرد سازمانی <--یکپارچگی مشتری 

 
 هاهای مربوط به روابط غیرمستقیم فرضیهیافته -2-3-4

 1غیرهای مستقل از طریق متغیرهای میانجی بر متغیر وابسته با استفاده از روش بوت استرپمت میمستقریغ تأثیرجهت بررسی 
ها این است، معیار رد یا تأیید فرضیهدرصد مورد بررسی قرار گرفت.  9۵و در سطح اطمینان  2۰۰۰گیری مجدد و با تعداد نمونه

-درصد باشد فرضیه پژوهش تأیید می ۵تر از سطح معناداری کمنگیرد و رحد باال و حد پایین صفر را درب درصورتی که فاصله بین 
 4های پژوهش در جدول های مربوط به روابط غیرمستقیم فرضیهشود. نتایج یافتهشود در غیر اینصورت فرضیه پژوهش رد می

 شود.های مربوط به روابط غیرمستقیم در پژوهش نیز تأیید میدهد که فرضیهنشان می

 
 غیرمستقیم روابط به مربوط استرپ بوت روش نتایج . 4 جدول

 جهت رابطه
ضریب 

 رگرسیونی
 حد باال حد پایین

سطح 

 یداریمعن

 نتیجه

 فرضیه

 فرضیه تأیید ۰۰2/۰ 43۵/۰ ۰6۰/۰ 197/۰ عملکرد سازمانی <--کننده تأمینیکپارچگی  <-- تأمین مشارکت زنجیره 

 فرضیه تأیید ۰۰3/۰ ۵6۸/۰ ۰۸7/۰ 3۰3/۰ رد سازمانیعملک <--ییکپارچگی مشتر <-- تأمین مشارکت زنجیره 

 فرضیه تأیید ۰۰1/۰ ۵76/۰ 1۰۵/۰ 32۵/۰ عملکرد سازمانی <--کنندهتأمینیکپارچگی  <--مشتری مداری

 فرضیه تأیید ۰۰1/۰ 643/۰ 139/۰ 399/۰ عملکرد سازمانی <--یکپارچگی مشتری <--مشتری مداری

 
 یمدل معادالت ساختار-4-4

 دهد.دل معادالت ساختاری پژوهش را نشان میم 2 شکل

 

 
1. Bootstrap 
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 . مدل معادالت ساختاری در حالت استاندارد2شکل 

 

 های برازندگی مدلشاخص -5-4

 ها سازگار است.آوری شده با آن های تجربی جمعهای ارائه شده، مناسب مدل و داده، شاخص3با توجه به جدول 

 
 تحقیق های برازندگی مدلشاخص. 5 جدول

 نتیجه شدهمقدار حاصل مقدار مطلوب اختصار معادل فارسی وهگر

 برازش خوب ۰۵۸/۰ ۰۸/۰/ تا  ۰۵بین  RMSEA ریشه دوم میانگین مربعات خطای برآورد برازش مطلق

 برازش خوب 434/1 3تا  1بین  Cmin/df خی دو بهنجار

 زش خوببرا  9۰4/۰ 9۵/۰تا  9۰/۰بین  IFI شاخص برازش افزایشی برازش تطبیقی

 برازش خوب 9۰۰/۰ 9۵/۰تا  9۰/۰بین  CFI شاخص برازش تطبیقی

 برازش خوب ۸62/۰ 6۰/۰باالتر از  PRATIO شاخص نسبت اقتصاد برازش مقتصد

 برازش خوب 664/۰ ۵۵/۰باالتر از  PGFI شاخص نیکویی برازش مقتصد

 ازش خوببر 776/۰ 6۰/۰باالتر از  PCFI شاخص برازش تطبیی مقتصد

 برازش خوب 63۸/۰ 6۰/۰باالتر از  PNFI شاخص برازش مقتصد هنجاری
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 گیری  نتیجهبحث و -5
مداری و مشارکت زنجیره کنندگان و مشتریان، مشتریتأمینیکپارچگی شدت در حال افزایش است. ها بهرقابت میان شرکت

مبادالت  کنند و موجب کاهش هزینهشان کمک میتیقعیت رقابها برای حفظ موکه به شرکتهستند  یعواملاز جمله  تأمین
 د. نشوها میآن

 . نتایج آزمون روابط مستقیم با استفاده از معادالت ساختاری6جدول 

 نتیجه فرضیه یداریسطح معن مقدار بحرانی وزن رگرسیونی جهت رابطه

 فرضیه تأیید ۰۰۰/۰ ۵۵۸/3 ۵69/۰ کنندهتأمینیکپارچگی  <--مشتری مداری

 تأیید فرضیه ۰۰1/۰ 21۰/3 46۰/۰ یکپارچگی مشتری <--شتری مداریم

 تأیید فرضیه ۰41/۰ ۰47/2 326/۰ کنندهتأمینیکپارچگی  <--مشارکت زنجیره تأمین   

 تأیید فرضیه ۰۰2/۰ 161/3 476/۰ یکپارچگی مشتری <--مشارکت زنجیره تأمین  

 تأیید فرضیه ۰44/۰ ۰1۸/2 32۵/۰ نیعملکرد سازما <--یکپارچگی تأمین   کننده

 تأیید فرضیه ۰۰6/۰ 7۵3/2 437/۰ عملکرد سازمانی <--یکپارچگی مشتری 

 
 یکپارچگی) تأمین زنجیره خارجی یکپارچگیبر  مداریمشتری  و تأمینزنجیره مشارکت تأثیراین پژوهش  بنابراین،

نتایج این کرده است.  بررسی را خوزستان استان تولیدی هایشرکت در سازمانی عملکرد و( مشتریان یکپارچگی و کنندگانتأمین
 دهد که:تحقیق نشان می
مد و این فرضیه تأیید شد؛ از  دست آبه ۰47/2 و مقدار بحرانی ۰41/۰ مسیر بین دو متغیر  عدد معناداری ،فرضیه اولدر آزمون 

منابع و با دسترسی به ها ایجاد نی و بلندمدت بین آنروابط طوال تواند خود می کنندگانتامینها با رو، تعامالت دوطرفه شرکتاین
مثبت  تأثیرنیز  (2۰16و دیمیتر و همکاران ) (2۰1۵) نظر خود برسند. کو و همکارانهای همدیگر به نتایج موردو قابلیت
   د.دنرا نشان دا  کنندگانتامینبر یکپارچگی تأمین زنجیره
دست آمد و این فرضیه تأیید شد؛ به 161/3و مقدار بحرانی  ۰۰2/۰ متغیر دو بین  مسیر معناداری عدد ،دوم فرضیه  آزمون در
توانند می کنند،توجه می کنندگانتامین های مشتریان و نظرها و دیدگاه به ها در توسعه محصوالت خودشرکتکه  هنگامی

نیاز  مواد مورد موقع شرکت بهستیابی بهیز موجب دن تأمین  محصوالت را مطابق با سلیقه مشتریان توسعه داده و مشارکت زنجیره
برای  کنندگانتامینبا مشارکت  توانند منافعی که از حل مسائلها میشرکت ،همچنینو مزیت رقابتی ایجاد کند.  هتولید شد

 تأثیر نیز( 2۰1۵) کو و همکاران شود. های بعدی ایجادمشارکت تا انگیزه ها به اشتراک گذارندبا آنرا شود یشرکت ایجاد م
 داری بر یکپارچگی مشتریان را نشان دادند.مشتری

دست آمد و این فرضیه تأیید شد؛ به ۵۵۸/3 و مقدار بحرانی ۰/۰ متغیر دو بین مسیر معناداری عدد ،فرضیه سوم آزمون در
ها باید درجه د. شرکتبقا یابن رقابتی کنونی کسب رضایت مشتریان باشند تا بتوانند در محیط ،هدفشان ستیها بایمامی شرکتت

  ها آن ها برای کسب مزیت رقابتی مبتنی بر درک نیازهای مشتریانآن  راهبردکنندگان خود داشته و تأمینباالیی از همکاری با 
 پاسخ دهندبازار های سریع به سفارش خیلی ریزی مشترکی داشته باشند تا بتوانند کنندگان خود برنامه تأمینها باید با شرکت باشد.

هایی که برای مواد وجود دارد را کاهش داده و محصوالت را مطابق با نیازهای قطعیتکنندگان عدمتأمین با یکپارچگی با  و
نتایج پژوهش حمید و  ها پاسخ دهند.سرعت به نیاز آنبه ،کنندمیه مشتریان به کاالها نیاز پیدا زمانی ک مشتریان تولید کرده و در

 باشد.تحقیق همسو می نبا نتایج ای ،(2۰1۵همکاران ) ( و کو و2۰11ساکاتی )

 .شدفرضیه تأیید  دست آمد،به 21۰/3 و مقدار بحرانی ۰۰1/۰ متغیر دو بین مسیر معناداری عدد ،فرضیه چهارم آزمون در
تولید کرده و   ارها ر آن موردنظ محصوالت توانندها میسنجش رضایت آن گذاری اطالعات با مشتریان واشتراکبهها با شرکت

( نیز نشان دادند 2۰11( و حمید و ساکاتی )2۰1۵) کو و همکاران .محصوالت و کاالهای خود را بهبود بخشندمطابق با نظرشان 
 بخشد.را بهبود می کنندگانتامینمداری، یکپارچگی که مشتری
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دست آمد و این فرضیه تأیید شد.  به ۰1۸/2 ار بحرانیو مقد ۰44/۰ متغیر  دو بین  مسیر معناداری عدد ،پنجمفرضیه  آزمون در
تواند در محیط رقابتی بقا پیدا کند. کند. شرکت با بازده و سود باال میمی پذیرامکانها را ها ادامه حیات آنعملکرد و سود شرکت

های مشترک در  ریزیبا برنامه  فت کنند وکنندگان خود دریاتأمیناطالعات مربوط به فرآیند تهیه و تولید را از توانند ها میشرکت
 .افزایش دهندسهم بازار و سود شرکت خود را  ترتیب  بدین و ادهد سخموقع به سفارشات پان الزم و بهازم

ژائو و همکاران  ،با نتایج تحقیقنتایج این فرضیه  شود.میشرکت در بازار  کنندگان موجب بهبود موقعیتتأمینهمکاری با  
 انتویرود ،(2۰2۰منور و همکاران ) ،(2۰2۰سابوراجا و همکاران ) ،(2۰21و همکاران ) رمانتایپ(، 2۰21همکاران ) و گانیتار، (2۰21)

(، چی و 2۰16دیمیتر و همکاران )، (2۰16) ویو ک یل، (2۰17و همکاران ) یچ ،(2۰19پاکورار و همکاران ) ،(2۰2۰و همکاران )
و  الئو(، و 2۰12(، هو و همکاران )2۰14(، هو و همکاران )2۰14) همکاران شو و (،2۰1۵(، کو و همکاران )2۰17همکاران )
 .همسویی دارد( 2۰1۰فالین و همکاران ) و (2۰1۰) همکاران

دست آمد و این فرضیه تأیید شد؛ به 7۵3/2 و مقدار بحرانی ۰۰6/۰ متغیر دو  بین مسیر معناداری عدد  ، فرضیه ششم آزمون  در
های مشترک با مشتریان  ریزیتوانند با برنامه ها میشرکت ثبت و معناداری بر عملکرد سازمانی دارد.م تأثیر ن یکپارچگی مشتریا

 توانند در فرایند توسعهبینی کرده و فروش کل شرکت را افزایش دهند. مشتریان میرا پیشخود خود تقاضا برای محصوالت 
ژائو  وسط نتایج این فرضیه ت یابد.افزایش میهم عملکرد شرکت ها و آن هم رضایت ،گونهمحصوالت شرکت دخیل باشند و بدین

و همکاران  انتویرود ،(2۰2۰سابوراجا و همکاران ) ،(2۰21و همکاران ) رمانتایپ(، 2۰21و همکاران ) گانیتار، (2۰21و همکاران )
دیمیتر و همکاران  ،(2۰16)  ویک و یل، (2۰17و همکاران ) یچ ،(2۰19پاکورار و همکاران ) ،(2۰2۰منور و همکاران ) ،(2۰2۰)
( 2۰12هو و همکاران )(، 2۰13هو و همکاران )(، 2۰14شو و همکاران)(، 2۰1۵(، کو و همکاران )2۰17(، چی و همکاران )2۰16)
 نیز تأیید شده است.( 2۰1۰فالین و همکاران ) و

با   بت و معناداری بر عملکرد سازمانی دارد.مثتأثیر  کنندگانتامیناز طریق یکپارچگی تأمین مشارکت زنجیره  ؛فرضیه هفتم
( ۰۰2/۰درصد ) ۵شود و سطح معناداری کمتر از ( صفر را شامل نمی۰6۰/۰( و حد پایین )43۵/۰فاصله حد باال ) کهتوجه به این

عملکرد مالی را  بر ن یتأم رهیمشارکت زنجمستقیم  ریتأث ،(2۰12و همکاران ) ریگالنتایج تحقیق  شود.است، فرضیه هفتم تأیید می
 نشان داد. 

با توجه  مثبت و معناداری بر عملکرد سازمانی دارد. تأثیراز طریق یکپارچگی مشتریان تأمین مشارکت زنجیره  ؛فرضیه هشتم
ت، ( اس۰۰3/۰) درصد ۵شود و سطح معناداری کمتر از ( صفر را شامل نمی۰۸7/۰( و حد پایین )۵6۸/۰فاصله حد باال ) به اینکه
بر عملکرد مالی را  ن یتأم رهیمشارکت زنجمثبت مستقیم  ریتأث ،(2۰12و همکاران ) ریگالنتایج تحقیق  شود.میهشتم تأیید فرضیه 

 نشان داد. 

با توجه به  مثبت و معناداری بر عملکرد سازمانی دارد.تأثیر کنندگان تأمینمداری از طریق یکپارچگی مشتری ؛فرضیه نهم
( است، ۰۰1/۰درصد ) ۵شود و سطح معناداری کمتر از ( صفر را شامل نمی1۰۵/۰( و حد پایین )۵76/۰باال )فاصله حد  اینکه

نتایج و مالی بر عملکرد  مدارییمشتر میمثبت مستق ریتأث ،(2۰2۰سنتوس و همکاران ) پژوهش جینتا شود.فرضیه نهم تأیید می
 تأیید کردند.سازمانی را   بر عملکرد یمداریشترم م یمثبت مستق ریتأث ،(2۰2۰و همکاران ) یدومتحقیق 

در آزمون فرضیه  مثبت و معناداری بر عملکرد سازمانی دارد.تأثیر مداری از طریق یکپارچگی مشتریان مشتریفرضیه دهم: 
  صد در ۵ر از شود و سطح معناداری کمت( صفر را شامل نمی139/۰( و حد پایین )643/۰فاصله حد باال ) کهبا توجه به این دهم 

بر  مدارییمشتر میمثبت مستق ریتأث ،(2۰2۰سنتوس و همکاران ) پژوهش جینتا شود.( است، فرضیه دهم تأیید می۰۰1/۰)
 سازمانی را تأیید کردند.بر عملکرد  مدارییمشتر میمثبت مستق ریتأث ،(2۰2۰و همکاران ) یدومنتایج تحقیق و مالی عملکرد 

 ییک ثر است.ها در محیط رقابتی امروز بسیار مؤبرای بقای سازمانتأمین  ارچگی زنجیرهیکپمده و دست آهبا توجه به نتایج ب
مکان مناسب، مقدار های تولیدی این است که محصول یا خدمت را در زمان مناسب، مدیران در شرکت هایچالش تریناز مهم

بلکه  ،کافی نیستتنهایی بهکه افزایش کارایی سازمان دریافتند ها دلیل سازمانهایی برسانند، به همینکننده نمناسب به مصرف 
  . ، روابط مشتری و تشریک اطالعات مزیت رقابتی ایجاد کنندیراهبردکنندگان تأمینمانند مشارکت با  هاییراهبردباید از طریق 



 1، شماره2دوره  ،خاتممدرییت نوین تحقیقات     _______ ___ __________________________ 1۵

 

مستقیمی دارد. همچنین  ویل رابطههای تولیدی، کیفیت محصوالت و سرعت در تحهزینه اب کنندگانتامینیکپارچگی مشتریان و 
 که منجر به بهبود عملکرد سازمانی خواهند شد. شود موجب بهبود توسعه محصول، بازاریابی و تولید و تدارکات می

ها با یکپارچه کردن مدل  نشدن تقاضا جلوگیری کنند. شرکتتوانند از برآوردهکنندگان میتأمینها با یکپارچگی با سازمان
ریزی و توسعه محصوالت های آنان برای برنامه توانند از نظرات و دیدگاهشان میکنندگانتأمینشتریان و خود با م کسب و کار

هایی که بصورت  شرکتتأمین  بینی پاسخ دهند. با یکپارچگی زنجیرهطور فعال به محیط غیرقابل پیشجدید استفاده کرده و به
های همدیگر برای بقای خود  ها و تواناییمشارکتی فعالیت کرده و از قابلیت صورتد بهتواننمی ،اندهداشتمجزا از هم فعالیت 

آفرینی هم برای موجب ارزش تأمین  یکپارچگی زنجیره از آنجا که ،ها باید به این نکته توجه کنندها و شرکتسازمان استفاده کنند.
توانند به خوبی در مقابل تهدیدات و می یکدیگر با همکاریها ها و شرکت، لذا سازمانشودشرکت و هم برای مشتریان می

توانند عواملی باشد که با می تأمین مداری و مشارکت زنجیرهدهند. در این میان مشتریمطلوب نشان  پیشنهادهای رقبا واکنش
ازهای مشتریان در  نیتأمین  و موجب شتهگذاتأثیر بر این یکپارچگی تأمین اجزای زنجیره  نهادن به مشتری و همکاری با   ار

 ر امروزی شوند. محیط متغی
ت آنان  یرضاافزایش وفاداری مشتریان شده و مدت و روابط بلندایجاد مداری با تعامل میان فروشنده و مشتری موجب مشتری

ت رقابتی عنوان مزیصورت دائمی موجب تحویل برتر برای مشتریان و بهاست که به راهبردیک  ،مداریدارد. مشتری دنبالهبرا 
ت و ها دشوار استوان محصوالتی نادر و ارزشمند که تقلید از آنمی ،مداری و یکپارچگی با مشتریانبرای شرکت باشد. با مشتری

موقع مواد الزم برای تولید کاالهای مذکور را توان بهیم ،تأمین و با مشارکت و همکاری زنجیره شناساییرا د نکیفیت برتر دار
شرکت و افزایش سود   افزایش سهم بازار اتموجب و پاسخ دادسریعاً به شرایط متغیر بازارهای امروزی  بدین ترتیبم ساخت و فراه

با توجه به موارد گفته شده با   شد.و موجب توسعه و دوام سازمان  دادهافزایش را عملکرد سازمان  را فراهم نموده، مدت و بازده بلند
  مثبت تأثیر کنندگان تأمین توان بر هماهنگی و یکپارچگی مشتریان و می ،تأمین یرهکت در زنجمداری و مشارشتریاجرای م
ترین ابزارهایی است که با استفاده  کننده و یکپارچگی مشتری( از مهم تأمین)یکپارچگی  زنجیره تأمین  چرا که یکپارچگی ،گذاشت

 داد. ءارتقاعملکرد سازمان را  تواناز آن می
 بخشد.را بهبود میکنندگان و یکپارچگی مشتریان یکپارچگی تأمین ،تأمینمشارکت زنجیره   دهند کهشان میها نافتهبنابراین ی

کنندگان و یکپارچگی همچنین یکپارچگی تأمین شود.میکنندگان و مشتریان یکپارچگی تأمینموجب افزایش مداری نیز مشتری
مداری بر عملکرد سازمانی از تأمین و مشتری غیرمستقیم مشارکت زنجیره. تأثیر ددهنرا افزایش میعملکرد سازمانی  ،مشتریان
 .کنندگان نیز تأیید شده استپارچگی مشتریان و یکپارچگی تأمینطریق یک
در حرروزه  یپژوهشرر  کم بودن سرروابق نیو همچن استان خوزستان صورت گرفته استهای تولیدی در شرکتفقط  مطالعه این
در صررنایع  وانرردتیمدل پژوهش مرر  ،های آتیبرای انجام پژوهشبنابراین،  .پژوهش است نیا یهاتیاز محدود کار شده یپژوهش

هررای . انجام پژوهش فعلی در صنایع مختلف و استفاده از جامعه آماری بزرگتر و انجام آن در دورهمورد آزمون قرار گیرد ،دیگر نیز
، در رقررابتیو عملکرررد  عملکرد تولیررد ،جمله عملکرد زنجیره تأمین انی ازلکرد سازمدر نظر گرفتن سایر ابعاد عمبا زمانی مختلف، 

  .های آتی مورد استفاده قرار گیرندتوانند در پژوهشهای کاربردی شرکت، از جمله پیشنهادهایی است که میدیگر زمینه
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