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ارائه مدل تاثیرگذاری تعهد کاری کارکنان بر عملکرد شرکت های تولیدی 
 ورزشی در ایران
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55/8/3883تاریخ دریافت مقاله:   

88/8/3883تاریخ پذیرش مقاله:                                                                                   
 

پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل تاثیرگذاری تعهد کاری کارکنان بر یکپارچگی زنجیره تامین و 
عملکرد شرکت های تولیدی ورزشی در ایران  انجام شد. این پژوهش در زمره پژوهش های 
 ترکیبی و از نوع اکتشافی متوالی و مدل ابزارسازی بود که در دو مرحله کیفی و کمی اجرا گردید.

شرکت تولیدی ورزشی متوسط و بزرگ ایران بود که نمونه  121جامعه آماری پژوهش شامل 
نفر با شیوه تمام شماری از مدیران اجرایی و کارشناسان انتخاب شدند.  232آماری به تعداد 

 73/2ابزاراندازه گیری بر اساس ادبیات پژوهش و با تایید خبرگان تدوین و روایی و پایایی آن با 
و  SPSS19ژوهش مورد تایید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار در پ

انجام گردید. نتایج نشان داد مدل ارائه شده پژوهش از  Lisrel 8/8الگوی معادالت ساختاری 
و  به طور مستقیم و غیر مستقیم کارکنان یکار تعهدبرازش مناسبی برخوردار است. به عالوه، 

. یافته ها است رگذاریتاث رانیدر ا یورزش یدیتول یر عملکرد شرکت هاب نیتام رهیزنج یکپارچگی
حاکی از آن است که تعهدکاری کارکنان به واسطه یکپارچگی زنجیره تامین می تواند عملکرد 

 شرکت های تولیدی ورزشی ایران را تحت تاثیر قرار دهد.
های تولیدی تتعهدکاری کارکنان، عملکرد و شرکیکپارچگی زنجیره تامین،  کلیدی:واژگان 
 .ورزشی
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 مقدمه
ابعاد اجتماعی و اقتصادی با  عهعنوان عاملی مؤثر در رشد و توس به 1ورزشمروزه، صنعت ا
که از طوری کند؛ بهت مستقیم و غیرمستقیم، نقش مهمی را در اقتصاد کشورها ایفا میاثرا

صنعت (. »1334آید )تربتی و همکاران، شمار می بهقرن حاضر بزرگترین صنایع پردرآمد در 
 اطالقها و خدمات ورزشی الی مرتبط با تولید و بازاریابی کاهاای از فعالیتورزش به مجموعه

های شرکت(. 2214، 2)مولین و همکاران «شود که در ارتقای ارزش افزوده نقش داشته باشندمی
ها و البرای کسب درآمد از طریق فروش کا «های خصوصیسازمان»عنوان با تولیدی ورزشی 
های عنوان یکی از زیرساخت کنند و بهمی فعالیت عملکرد 3و در نتیجه بهبودخدمات ورزشی 

)سجادی،  دباشآنها می ژهو کسب مزیت رقابتی از اهداف وی هستندصنعت ورزش مطرح 
ها به خصوص در جهانی، ملی، صنعت و سازمان رقابت در سطح شیبا افزا(. هرچند 1331

بهبود  هایو مدل هاروش یجستجو ،صنعت ورزش که رقابت به سرعت در حال افزایش است
)شفیعی و  در حال تکامل است رقابتی و یا نادیده گرفتن آن تیبه دست آوردن مز یبرا افتهی

را به عنوان  1یکپارچگی ،4نیتأم رهیو متخصصان زنج رانیباعث شده تا مد نی. ا(1332همکاران، 
و  نیتام رهیبهبود عملکرد زنج و در نتیجهمشارکت راهبردی  جادیابرای  یراهبرد احتمال کی

از این . (2217، 6مد نظر قرار دهند )کومار و همکارانو کاهش زمان  نهیبه کاهش هز یابیدست
بهترین عملکرد را داشته باشند،  هاکه مجبور باشند در تمامی زمینهها به جای اینسازمانمنظر، 

ها و افزایش سازی قابلیتها به منظور بهینههای محوری سایر سازماناز توانمندی توانندمی
. این مشارکت و یکپارچگی اثربخشی خود بهره گرفته و سطح رضایتمندی مشتریان را ارتقا دهند

توجهی به آن سازمان رو به زوال باشد که در صورت بیمند مینیازمند یک نظارت دقیق و نظام
بنابراین، آن  .(1334سپارد )تربتی و همکاران، گرویده و در نتیجه سهم رقابتی خود را به رقبا می

عملکرد باید مد نظر قرار گیرد، مفهوم یکپارچگی  و بهبود قبل از طراحی هر سیستم ارزیابی چه
باید مورد توجه  به خصوص عملکرد بوداست که به عنوان بستری برای هر نوع به زنجیره تامین

مینی قابلیت ارزیابی را ات ون پیاده سازی یکپارچگی، عملکرد هیچ زنجیرهدب قرار گیرد. لذا
(. با این حال، با وجود مزیت بالقوه یکپارچگی زنجیره 1332ت )شفیعی و همکاران، واهد داشخن

شماری که انجام شده است، هنوز یک معنای منفرد قابل قبول یا عملیاتی از تأمین و مطالعات بی
یکپارچگی زنجیره تأمین وجود ندارد. هم چنین، این موضوع به خوبی تشریح نشده است که 

مدیریت درون و فراسازمانی از فعالیت ها دست یابند و بدانند در اعضای زنجیره تامین به یک 
گیرد، بلکه شبکه ای از ها عملکرد شرکت مورد ارزیابی قرار نمیارزیابی عملکرد زنجیره تن
بین شرکای زنجیره باید مورد بررسی قرار گیرد )کاپی و  8و تعامل 7همکاری )تشریک مساعی(

                                                           

1.  sports industry 

2. Mullin, Hardy & Sutton 

3.  Performance 

4. supply chain 

5. integration 

6. Kumar et al. 

7. Collaboration 

8. Interaction 
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(. در همکاری و تعامل بین شرکای زنجیره تأمین برای تأثیر بر عملکرد، دو 2216، 1النگونی
 انیم شامل ادراک -های اشترک گذاری شده سازماننگرانی عمده وجود دارد: یکی رفتار

و دیگری رفتارهای تکنولوژیکی در  -منصفانه منابع شبکه عیشبکه و توز نابعم ،همکاران، تعهد
همکاری زنجیره تامین می باشد که ممکن است نوعی ریسک را برای شرکت در همکاری در 

نجیره تامین برای رسیدن به رفتارهای زنجیره تامین به وجود آورد. با وجود این، همکاری در ز
(؛ به طوری که اهمیت رفتارهای ارتباطی مانند اعتماد و تعهد 1334مشترک مهم است )چلبی، 

های  ادراک عدالت، سرمایه میان اعضا در تسهیل همکاری ها در زنجیره تامین، بر اساس نظریه
(. پاندی و 2211، 2و چیو اجتماعی و کنش متقابل شبکه مورد بحث قرار گرفته است )وئو

هایی که از سیستم مدیریت منابع انسانی با عملکرد باال و ( در بررسی شرکت2211) 3همکاران
هایی که بر حمایت از سیستم عملکرد باال تاکید گیرند، دریافتند سازمانتعهد محور بهره می

ه رفتارهای کار اضافی و داشتند، این امر بر ادراک کارکنان و عملکرد درونی آن ها و تمایل ب
هایی که اعتماد آنان اثر گذار بوده است. همچنین احساس ادراک عدالت سازمانی در سازمان

نظارت کننده در  تالفاخاعتقادی به سیستم عملکرد باال نداشتند، پایین تر بوده است. به عالوه، 
 یآموزش و طرح ها ،ییاجرا یها نهیپرداخت هزاجزای سیستم عملکرد باال نظیر از  تیحما
گردیده است )پاندی و همکاران، عملکرد نقش  تیفیو ک تیفیمنجر به کاهش ک زین یشغل

( با بررسی تأثیر باز پرداخت و انگیزش مرتبط با عملکرد با 2211) 4(. رینتو و رحمت سیه2211
رد متأثر از نقش تعهد سازمانی نتیجه گرفتند که انگیزش کاری در ارتباط با تعهد سازمانی و عملک

تعهد سازمانی می باشد. این بدان معناست که یکی از عوامل اصلی تعهد سازمانی، انگیزش است 
بخشد )رینتو و رحمت که تعهد سازمانی با اثر پذیری از انگیزش کاری، عملکرد را بهبود می

مین در (. با توجه به این یافته ها، باید گفت در بررسی اثر یکپارچگی زنجیره تا2211سیه، 
عملکرد شرکت باید عوامل درون سازمانی بیشتر مورد توجه قرار گیرد. مروری بر مطالعات 
گذشته نشان می دهد که توجه به مدیریت نیروی انسانی در مدیریت زنجیره تامین و یکپارچگی 

های زنجیره تامین کمتر مورد بررسی قرار گرفته است، این در حالی است که بیشتر چارچوب
ت زنجیره تامین بر اساس تعامل و تشریک مساعی شبکه زنجیره تامین شکل گرفته اند، مدیری

(. 2211، 1ولی جزء اساسی آن که کارمندان داخلی شبکه هستند، نادیده گرفته شده است )فلود
اجرای موفق مدیریت زنجیره تامین نیازمند یکپارچه سازی وظایف درونی شرکت و ارتباط موثر 

ت خارجی شرکای آن با توجه به تعهدکاری کارکنان است. هنگامی که تعهد در ها با عملیاآن
شرکت به صورت مشترک با سایر شود سبب می گردد که داخل هر شرکت برانگیخته می

عملکرد شرکت  ها در اجرای مدیریت زنجیره تامین بهترعمل کند که نتیجه آن بهبودشرکت
رسد تعهد کاری کارکنان بتواند (. بنابراین به نظر می2211، 6باشد )آلفااللوکویه و همکارانمی

                                                           

1. Kauppi & Longoni 

2. Wu & Chio 
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  شکاف موجود بین رابطه یکپارچگی زنجیره تامین با عملکرد شرکت را بهبود بخشد.
فرد با اعمال خویش و از طریق این اعمال »داند که در آن ( تعهد را حالتی می2216) 1ساالنسیک

ها وم بخشد و مشارکت خود را در انجام دادن آنهایش تدارسد که به فعالیتبه این باور می
از سوی دیگر، تعهد از عناصر محوری هر اجتماع است و از لحاظ مفهومی در هر «. حفظ کند

مورد از تعهد نوعی ضرورت وجود دارد؛ ضرورت برای کسی در انجام دادن چیزی. رویکرد 
و دلبستگی عاطفی است و پیش  به تعهد و منشأ آن این است که تعهد، نوعی عالقه 2پارسونزی

نماید که در جامعه انسجام عام و وفاق است و نیز ایجاب می« دیگری»شرط آن وجود نوعی 
(. 1334)چلبی،  ای قابل تصور باشدتعمیم یافته وجود داشته باشد تا چنین احساس تعلق و عالقه

ارهای جامعه ل هنجاین امر موجب افزایش اعتماد و در نتیجه افزایش احساس امنیت و قبو
( و نظام چند سطحی و نظم اجتماعی در عرصه 1331شود. این مهم در دیدگاه چلبی)می

اقتصادی به خوبی نمایان است. وی معتقد است نظام اقتصادی در یک بهشت اجتماعی در سه 
سطح کالن، میانه و خرد یک نوع یکپارچگی و نظم پایدار را متصور است که از توزیع منصفانه 

گیرد. وی الزمه این متوازن منابع، انسجام، هنجارها تا امنیت و احساس عدالت را در بر می و
نظم پایدار را که به توسعه پایدار می انجامد، ارتباط مؤثر و مناسب کلیت نظام با خرده نظام در 
سطح محیط منطقه ای و جهانی می داند. خرده نظام اقتصادی که می توان صنعت و تجارت را 

تصور شد، در درون خود بین سطح کالن تا خرد تفکیک می شود که بر اساس نظر پارسونز، م
این خرده نظام اقتصادی به نهاد مالکیت، نهاد شغل و نهاد قرارداد یا میثاق و وفاق تفکیک 

گیرد که گردد. در این رویکرد، تعهد نوعی عالقه و دلبستگی عاطفی است و زمانی شکل میمی
سجام عام و وفاق تعمیم یافته وجود داشته باشد. در رویکرد سیستمی، تعهد کاری در جامعه ان

بر عناصر دیگری نیز مانند ارتقا از داخل، توزیع منصفانه منابع، امنیت شغلی، بهبود عدالت 
(. هدف این رویکرد، 1334سازمانی و مشارکت، اعتماد و غیره تمرکز دارد )شریفیان و همکاران،

ها و نیازهای آنان است که به کارکنان و ذی نفعان بفهماند سازمان به خواستهایجاد شرایطی 
توجه می کند تا آنان به اهداف سازمان متعهد شوند و برای تحقق اهداف سازمان سرسختانه 

( تعهد را در دو سطح کالن و 2217) 4(. هانت و مورگان2214، 3تالش کنند )بون و کلشوون
ح ُخرد، تعهد به گروه های خاص که شامل گروه کاری، سرپرستان خرد مطرح می کنند؛ در سط

و مدیریت عالی است و در بُعد کالن، تعهد به سازمان به عنوان یک مجموعه و یک سیستم تعبیر 
نخست سطحی از که  دارند ییباال یتعهد سازمان زمانی کارکناندارند شده است. آنان اظهار می

 یابیدست یبه تالش برا لیدوم، م ؛رندیسازمان را بپذ یهاهنجاراهداف و  و داشته باشندرا اعتماد 
داشته باشند )رینتو و رحمت سازمان  نیعضو شدن در ا یبرا یقو لیو تما یبه اهداف سازمان

، توانمندسازی، توسعه مداخله، مشارکت(. اغلب محققان بر این باورند که مدیران با 2211، 1سیه
 ، حمایت از سیستم مدیریت منابع انسانی تعهد و عملکرد باالسات، کار تیمیسازمانی، ابراز احسا

انعطاف ، تولید باالاحساس عدالت،  ر انگیزه کاری،بتوانند میهای مبتنی بر عملکرد و پاداش
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اثر گذار باشند )پاندی ، جلب رضایت مشتریان و کارکنان و عملکرد مالی شرکت درآینده، پذیری
(. لذا مدیران عالوه بر حفظ و جذب کارکنان مستعد، ماهر و منعطف، باید 2211، 1همکارانو 

و آزادی عمل  باال ها، اطالعات، انگیزش، تعهدکه کارکنان را با مهارتهایی روی آورند به شیوه
در سطح ملی و جهانی های مهم و در نهایت پاسخ سریع به این قبیل تغییرات در تصمیم گیری

ها و مطالعات انجام شده بیان کرد توان بر اساس دیدگاهدر کل می ،(2211، 2لود)ف دنآماده ساز
، احساس برابری و 3که تعهد کاری متأثر از عوامل مختلفی نظیر نظم و انسجام، وفاق سازمانی

، امنیت، مهارت شغلی، خودپنداره، انگیزه کاری و مهارت های شغلی افراد است که در 4عدالت
تواند بر عملکرد سطح کالن، میانه و خرد مورد توجه قرار گرفته است و می این پژوهش در سه

 جدید یبیترک یکربندیو پ یاحتمال یکردرو توان با یکسازمان اثر گذار باشد. بر این اساس، می
با توجه به مطالعات انجام شده و اتکا به رویکردهای سیستم اجتماعی، تعامل اجتماعی، سرمایه 

ادهای روانشناختی و سیستم مدیریت منابع انسانی یا همان نگرش بر مبنای اجتماعی، قرارد
در سه سطح کالن، میانه و خرد تعهد کاری کارکنان را در کل زنجیره  6و قابلیت های پویا 1منابع

تعهد کاری کارکنان در یکپارچگی خارجی و به اثرات  یدگیرس یبراتامین و درون سازمانی 
(. در مطالعات 2216، 7ی زنجیره تامین تصویب کرد )ساالنسیکداخلی و در کل یکپارچگ

شماری تعهد کاری و عملکرد، توجه ویژه ای را به خود جلب کرده اند و مشخص شده است بی
توانند در بهبود عملکرد سازمانی نقش مؤثری ایفا کنند، تعهد کاری که در کنار عواملی که می

تواند مد نظر قرار گیرد. از این رو، با یک رویکرد جامع تر، کارکنان به عنوان عامل مهمی می
تامین و تأثیر آن بر عملکرد درک ما از رابطه تعهد کاری کارکنان و یکپارچگی زنجیره 

بزرگ تولید کننده  هایبا نگاه به فعالیت های شرکتیابد. های تولیدی ورزشی افزایش میشرکت
د کنندگان بزرگ دنیا برای موفقیت در تجارت به طور که تولی گرددمشخص میکاالهای ورزشی 

کوشند در تمام مراحل تولید و توزیع می یکنند و با دقت بیشترسازمان یافته و هماهنگ عمل می
و  ورزش(. 1331 شریفیان و همکاران،تا سهم بزرگ تری از بازار را به خود اختصاص دهند )

با های اخیر دی ورزشی هر چند در دههصنعت ورزش در ایران به خصوص شرکت های تولی
نیز در عرصه رقابت با شماری محدودیت های بی اما با ی رو به رشدی مواجه شده اند،تقاضاها

های بررسی فراگیر جهت بهبود رقبا در حوزه جهانی و ملی رو به رو هستند. لذا الزم است زمینه
میانه و خرد و یکپارچگی زنجیره  ها بر پایه تعهد کاری در سطوح کالن،عملکرد این شرکت

زمینه های شکل گیری و تداوم اثربخش یکپارچگی  تامین جهت رقابت با رقبا فراهم شود. ایجاد
 است زنجیره تامین مستلزم شناخت عوامل مؤثر بریکپارچگی بر عملکرد شرکت زنجیره تأمین

ست، اما در این پژوهش که در پژوهش های قبلی تنها به متغیرهای درون سازمانی توجه شده ا
تعهد کاری کارکنان در سه سطح کالن، میانه و خرد مورد توجه قرار گرفته است. به عبارت 
                                                           

1. Pandey, Schulz & Camp 

2. Flood 

3. Organizational Consensus 

4. Feeling Equality and Justice 

5. resource – based view 

6. dynamic capability view 

7. Salancik 
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 دیگر، هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیرگذاری تعهد کاری کارکنان بر یکپارچگی زنجیره
 ه بود.تامین و عملکرد شرکت های تولیدی ورزشی در ایران با نظرسنجی از خبرگان این حوز

 
 شناسی پژوهش  روش

با توجه به اینکه هدف این پژوهش ترکیبی اکتشافی از نوع متوالی و مدل ابزارسازی، طراحی و 
بود، در بخش  نیتام رهزنجی و هاعملکرد شرکت ،یتعهد کار یارهایالگو بر اساس معتدوین 

کیفی، استفاده از روش تحقیق مطالعه موردی و مصاحبه نیمه ساختارمند با صاحب نظران و اساتید 
گردید. در بخش کمی نیز  نیتام رهزنجی و هاعملکرد شرکت ،یتعهد کار یارهایمع نیتدومنجر به 

ی سنجش اثربخشی پیمایشی و با استفاده از ابزار محقق ساخته، برا -با استفاده از روش توصیفی
و مدل  1بیرونی آن اقدام شد. این پژوهش در زمره پژوهش های ترکیبی، و از نوع اکتشافی متوالی

 ریمتغشامل  متغیرهای مورد بررسیبود که در دو مرحله کیفی و کمی اجرا گردید.  2ابزارسازی
 به شرح زیر بود:  کارکنان یتعهد کارمستقل 

 یکار و اعتماد انتزاع یمنصفانه منابع، هنجارها عیتوزانسجام جامعه، : سطح کالندر 
 یو عدالت سازمان یکت سازمانرمشا ،یوفاق سازمان: انهیسطح مدر 
و  تیکار، پنداشت از خود، احساس امن زهیانگ ،یمهارت شغل ،یمیخود تنظ: سطح خرددر 

 .احساس عدالت
 یساز کپارچهبه قرار زیر بود: ی نیتام رهیزنج یساز کپارچهمیانجی یا وابسته میانی، ی ریمتغ  

 یساز کپارچهی یریجهت گو  کننده نیتام یساز کپارچهی، یمشتر یساز کپارچهی، یداخل
ی، ریانعطاف پذشامل  رانیدر ا یورزش یدیتول یعملکرد شرکت هااصلی،  وابسته ریمتغی. خارج
ی بود. جامعه آماری این تحقیق را دو گروه تشکیل مشتر تیرضاو  انبار یموجود، تیفیک، لیتحو

 یدیتول یشرکت ها رانیمنتخب و مد یدانشگاه دیخبرگان و اساتمی دادند: گروه نخست، شامل 
مدرک  ،یلیدر دسترس بودن، تجربه، تناسب رشته تحصایران که دارای ویژگی هایی نظیر  یورزش
نفر(؛ گروه  14شی و تألیفی در این زمینه بودند )، سابقه پژوهدر دانشگاه دریساشتغال به ت ،یدکتر

که براساس  فعال در صنعت ورزش کشور ی تولیدیو کارشناسان شرکت ها رانیمددوم، شامل 
و سایت وزارت صنعت  یلوازم ورزش یدیتول یها شرکت هیاتحادی عضو ها اطالعات شرکت
در پژوهش . دنوجود دار رانیفعال در صنعت ورزش ا یدیشرکت تول 121تعداد  معدن و تجارت،

روش نمونه گیری  از از جامعه خبرگان و اساتید دانشگاهی حاضر جهت انتخاب نمونه مناسب
روش نمونه گیری هدفمند و معیار اشباع نظری و از تکنیک نمونه  -غیرتصادفی از نوع گزینشی

از  ایران یورزش یدیتول یو کارشناسان شرکت ها رانیمد و در جامعه -افراد کلیدی )خبرگان(
ی با استفاده از دانشگاه دیخبرگان و اساتگردید. حجم نمونه جامعه  استفاده تمام شماریروش 

متوسط و  یدیتول یو کارشناسان شرکت ها رانیمدجدول مورگان تعیین شد و در انتخاب جامعه 
 تمام شماری، بعد از اجرای پژوهش و حذف پرسشنامه های ناقص وروش ی به ورزشبزرگ 

 1نفر از مدیران اجرایی و کارشناسانی که سابقه مدیریت اجرایی به مدت  232مخدوش، تعداد 
سال داشتند و حاضر به همکاری بودند، برگزیده شدند. ابزار های جمع آوری داده های اصلی 

                                                           

1. Sequential Exploratory 

2. Instrument Development 
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تحقیق حاضر عبارت اند از: مصاحبه، پرسشنامه و مشاهده. از مشاهده جهت دستیابی به مؤلفه های 
ابتدایی و پیشنهادی تحقیق و از پرسشنامه برای جمع آوری داده های آماری مورد نیاز استفاده  مدل

مله طراحی مدل اولیه، طراحی شده است. گفتنی است که در مراحل گوناگون تحقیق از ج
ها، تعیین موانع و تنگناها، طراحی مدل نهایی و همچنین طراحی سواالت پرسشنامه تحقیق شاخص

ها، متون، نیز استفاده گردیده است. در این پژوهش برای طراحی اولیه، ابتدا دیدگاه 1دلفی از تکنیک
های مرتبط با حوزه مورد تحقیق به طور گسترده بررسی و جمع آوری گردید. مقاالت و پرسشنامه

سپس با استفاده از تکنیک دلفی با کارشناسان خبره و اساتید فعال مصاحبه گردید و ضمن تایید 
مدل پیشنهادی، اصالحات الزم انجام گردید. ماهیت مطالعه ایجاب می کرد که متخصصان و 

دقیقه وقت آزاد داشته باشند و با رضایت کامل در مطالعه شرکت کنند.  62تا  42خبرگان حداقل 
لیه جهت شناسایی و گرد آوری در مرحله بعد با استفاده از متون و نظر خبرگان، پرسشنامه او

بر اساس ابعاد تعیین شده تدوین گردید. در بخش پاسخگویی پرسشنامه از مقیاس لیکرت  هاداده
استفاده شد. بدین صورت که افراد نظرات خود را برای گویه های یکپارچکی زنجیره تامین و 
تعهد کاری با پاسخ های )کامالً مخالفم تا کامالً موافقم( در برابر هر یک از گویه ها مشخص می 

و برای گویه های عملکرد شرکت از ضعیف تا قوی مد نظر قرار گرفت. جهت سنجش نمودند 
روایی پرسشنامه از روایی صوری در گام اول و روایی محتوایی در گام بعدی استفاده شد. برای 

 12تعیین روایی صوری، دو روش کیفی و کمی به کار رفت. در روش کیفی، پرسشنامه در اختیار 
یی شرکت ها با روش چهره به چهره قرار گرفت تا ضمن مطالعه آن به گویه ها نفر از مدیران اجرا

پاسخ دهند و مواردی چون: سطح دشواری درک عبارت و کلمات، میزان تناسب و ارتباط مطلوب 
عبارات با ابعاد پرسشنامه و ابهام در مورد برداشت های اشتباه از عبارات مطرح شده را بیان نمایند. 

جهت کاهش و حذف عبارت های نامناسب و تعیین اهمیت هر یک از گویه ها، از در گام بعدی 
، قابل قبول در نظر گرفته شد. جهت تعیین 1/1روش کمی تاثیر نمره استفاده و امتیازهای باالی 

روایی محتوا نیز از دو روش کیفی و کمی استفاده شد. در روش کیفی پرسشنامه پایلوت تدوین 
نفر از خبرگان و متخصصان قرار گرفت و از ایشان خواسته شد تا پرسشنامه  14شد و در اختیار  

را بر اساس معیارهای رعایت دستور زبان فارسی، استفاده از کلمات مناسب، قرار گرفتن گویه ها 
در جای مناسب، امتیاز دهی مناسب، مدت زمان الزم جهت تکمیل ابزار و تناسب دامنه انتخاب 

د الزم را ارائه دهند. در بررسی روایی محتوای کمی هم دو ضریب نسبت شده بررسی و بازخور
مورد هر  خبرگان در-ه استابداع شد (1371) 2شهالواین معیار توسط  -(CVR) روایی محتوا

پاسخ دادند. « ضروری است، مفید ولی ضروری نیست و ضرورتی ندارد»گویه به سه طیف 
خبرگان در مورد این که آیا گویه ها جهت اندازه ( از نظر CVI) همچنین شاخص روایی محتوا

سادگی و روان بودن، مربوط یا »گیری سازه ها به بهترین نحو طراحی شده اند، با سه معیار 
گزینه ای، محاسبه گردید. در این  4، در طیف لیکرتی «اختصاصی بودن و وضوح یا شفاف بودن

سوال برانگیز  72/2تا  73/2د، نمره بین و باالتر مناسب تشخیص داده می شو 73/2شاخص نمره 
غیر قابل قبول است و حذف می گردد.  72/2بوده و نیاز به اصالح و بازنگری دارد و نمره کمتر از 

. ضرایب همچنین با استفاده از روش آلفای کرونباخ، پایایی پرسشنامه ها مورد تایید قرار گرفت
                                                           

1. Delphi technique 

2. lavoshe 
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 حقیق در جدول زیر آمده است: آلفای کرونباخ به دست آمده برای ابزار این ت
 

 ضرایب آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق :8جدول 
تعداد  متغیرها

 سؤاالت
آلفای 
 کرونباخ

 یتعهد کار
 کارکنان

سطح کالن )انسجام جامعه، توزیع منصفانه 
 منابع، هنجارهای کار و اعتماد انتزاعی(

4 72/2 

سطح میانه )وفاق سازمانی، مشازکت سازمانی و 
 عدالت سازمانی(

3 61/2 

سطح خرد )خود تنظیمی، مهارت شغلی، انگیزه 
کار، پنداشت از خود، احساس امنیت و احساس 

 عدالت(
6 71/2 

 13/2 13 کل

عملکرد شرکت 
 یدیتول یها

 رانیدر ا یورزش

 66/2 2 انعطاف پذیری
 72/2 2 تحول
 72/2 2 کیفیت

 73/2 2 موجودی انبار
 71/2 4 رضایت مشتری

 یساز کپارچهی
 نیتام رهیزنج

 74/2 3 یکپارچه سازی داخلی
 71/2 3 یکپارچه سازی مشتری

 73/2 2 یکپارچه سازی تامین کننده
 66/2 3 جهت گیری یکپارچه سازی خارجی

 

داده ها از دو روش آمار  لیو تحل هیجهت تجزپس از ویرایش داده ها، کدگذاری و ورود داده ها 
 2013 رینظ ینرم افزارها آماری و نمودارهای ترسیم و جداول فراوانی ی نظیرو استنباط یفیتوص

Excel ، SPSS 21  ،LISREL 8/8  وExpert Choice  شد. آزمون نرمال بودن استفاده
   Spss 21رو با کمک نرم افزا 1اسمیرنوف-با استفاده از روش کولموگوروف هادادهتوزیع 

 صورت گرفت.
 

 پژوهش یافته های
 تحلیل عاملی اکتشافی تعهدکاری کارکنان 

سؤال در  13برای سنجش تعهد کاری کارکنان با توجه به ادبیات نظری و تأیید خبرگان در مجموع 
   در جدول SPSSافزار تحلیل عاملی اکتشافی توسط نرماز نتایج حاصل   نظر گرفته شده بود که

 زیر آمده است:
 

                                                           

1. Kolmogorov-Smirnov 
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 برای تعهد کاری کارکنان Bartlett'sو    KMO: آزمون 5جدول 
MO 325/3 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 111/761 

 71 درجه آزادی

 222/2 معناداری
 

برای تعهد کاری کارکنان مورد تأیید قرار   Bartlett'sو    KMO، شرایط آزمون2در جدول 
سئوال  13گرفت. در ضمن در نتایج حاصل از اجرای تحلیل عاملی اکتشافی بر روی داده ها، برای 

بوده است و درصد واریانس  1های ویژه سه عامل بیشتر از اندازه گیری شده در پرسشنامه ارزش
درصد کل واریانس متغیر ها را تبیین  11/14م مشترک بین متغیر ها برای این سه عامل بر روی ه

درصد  12می کند. به بیان دیگر، میزان دقت بیان شده توسط این سه عامل در مجموع بیش از
درصد کل واریانس متغیرها را توجیه  74/21در حدود  311/4است. سهم عامل یکم با ارزش ویژه 

 کرده است.
 

 اندازه گیری و ساختاری نشانگر های متغیر ها در مدل های: 8 جدول
 عالمت متغیر

 MAC سطح کالن تعهد کاری

 MID سطح کالن تعهد کاری

 WIS سطح کالن تعهد کاری

 INTI یکپارچگی داخلی

 CI یکپارچگی مشتری

 EIO یکپارچگی خارجی

 SI یکپارچگی تامین کننده

 SC رضایت مشتری

 DEL تحویل

 FEL انعطاف پذیری

 INV موجودی

 Q کیفیت

 PRF عملکرد

 

 تحلیل عاملی تاییدی یکپارچگی زنجیره تامین
در ادامه از تحلیل عاملی برای رسیدن به یکپارچگی زنجیره تامین استفاده شد که شاخص های 
برازش مدل نشان دهنده این است که مدل دارای برازش نسبتاً خوبی است، زیرا کای دو به درجه 

، مدل در حالت ضرایب 1است. در شکل  23/2کمتر از  نیز  MRSAEو  3آزادی آن کمتر از 
 معناداری را نشان می دهد:
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 در حالت ضرایب معناداری مرتبه دوم : مدل اندازه گیری متغیر یکپارچگی زنجیره تامین8شکل 

 

 تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول  تعهدکاری کارکنان
مدل اندازه گیری متغیر تعهدکاری   2و شکل  تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از لیزرل انجام گردید

کارکنان را در حالت تخمین استاندارد نشان می دهد. نتایج تخمین )قسمت زیرین شکل( حاکی از 
است  36/116محاسبه شده برابر با   2مناسب بودن مدل است. با توجه به خروجی لیزرل مقدار 

می باشد و مقدار مناسبی است. پایین بودن میزان این شاخص  3که نسبت به درجه آزادی کمتر از 
نشان دهنده تفاوت اندک میان مدل مفهومی با داده های مشاهده شده تحقیق است. همچنین مقدار 

RMSEA  می باشد. حد مجاز  213/2برابر باRMSEAاست؛ هر چه این مقدار  23/2 ، کمتر از
کمتر باشد، مدل دارای برازش بهتری است. شاخص های دیگر هم برازش مدل را تأیید می کند از 

می باشد. همچنین مدل های اندازه گیری در  32/2که برابر  GFIو  32/2که برابر  AGFIجمله: 
زان تاثیر هر کدام از متغیرها و دهد که بیانگر میحالت تخمین استاندارد بارهای عاملی را نشان می

یا گویه ها را در توضیح واریانس نمرات متغیر یا عامل اصلی است. به عنوان مثال، برای تعهدکاری 
است و بیشتر توانسته است واریانس بُعد  63/2کارکنان سوال دوم بُعد تعهدکاری بارعاملی 

این گویه با عامل یاد شده و تاثیری  تعهدکاری کارکنان را توضیح دهد. به عبارت دیگر، همبستگی
درصد واریانس تعهدکاری کارکنان را  41که در آن دارد بیشتر از سایر گویه هاست و توانسته 

حالت معناداری ضرایب و  2است. خروجی بعدی در شکل  12/2تبیین نماید و میزان خطای آن 
رکنان را نشان می دهد که تمامی پارامترهای به دست آمده مدل اندازه گیری  ابعاد تعهدکاری کا

یا کوچکتر از  36/1ضرایب به دست آمده معنادار شده اند، زیرا مقدار آزمون معناداری بزرگتر از  
 نشان دهنده معناداری بودن و تایید شدن تحلیل عاملی اکتشافی است.  -36/1
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 دارد مرتبه اول: مدل اندازه گیری متغیر تعهدکاری کارکنان در حالت تخمین استان5شکل 

 
 تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم تعهدکاری کارکنان

در تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول از سوال های پرسشنامه به ابعاد تعهدکاری کارکنان رسیدیم. در 
کارکنان استفاده شده است که ادامه از تحلیل عاملی مرتبه دوم برای رسیدن به تعهدکاری 

های برازش مدل نشان دهنده این است که مدل اندازه گیری دارای برازش نسبتاً خوبی شاخص
است که  23/2نیز نزدیک   MRSAEبوده و  3است، زیرا کای دو به درجه آزادی آن کمتر از 

 ،باشد 12/2 اگر مقدار این شاخص کوچکتر از (1336) و همکاران کالومبراساس دیدگاه مک
 مدل در حالت ضرایب معناداری را نشان می دهد: 3. شکل الی استبرازندگی مدل بسیار ع

 
 

 
 : مدل اندازه گیری متغیر یکپارچگی زنجیره تامین در حالت ضرایب معناداری مرتبه دوم8شکل 
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با توجه به نتایج تحلیل عاملی تاییدی در مرتبه اول و دوم، می توان گفت مدل اندازه گیری برای 
 انجام مدل معادالت ساختاری مناسب می باشد و قابل اطمینان است. 

های پژوهش ابتدا مدل معادالت ساختاری در دو حالت در این بخش برای تأیید و یا رد فرضیه
معناداری ارائه شده است. به عبارت دیگر، فرضیه های اصلی در حالت  تخمین استاندارد و ضرایب

ساختاری مورد آزمون قرار می گیرد و در ادامه با توجه به تایید یا رد برازش مدل نسبت به آزمون 
 فرضیه های )فرعی( منتج از مدل در حالت مدل اندازه گیری اقدام شده است.   

 

 
 ه پژوهش در حالت تخمین استاندارد: مدل ساختاری برازش یافت0شکل 

 
 : مدل ساختاری برازش یافته پژوهش در حالت ضریب معناداری2شکل 

 
 : شاخص های برازش مدل ساختاری پژوهش0جدول 

 شاخص ردیف
 مدل

ارزش های مورد 
 انتظار)سفارش شده(

ارزش های 
 محاسبه شده مدل

1 ARG 3/2 33/2 و باالتر 
2 AFA 3/2 36/2 و باالتر 
3 IFA 3/2 36/2 و باالتر 
4 NFI 3/2 33/2 و باالتر 
1 RMSEA  277/2 23/2پایین نر از 
6 2/df  31/2 3کمتر از 
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 و مناسب دهنده برازش نشان هاشاخص تمامی مقادیر شود،می مشاهده 4 جدول در که طور همان
 گردآوری های داده با الگوی مفهومی همخوانی بنابراین،. باشدمی پژوهش مفهومی مدل قبول قابل

 .است تایید مورد شده،
 

 : بررسی فرضیه های اصلی پژوهش2جدول 

 فرضیه های پژوهش
 ضریب مسیر

آماره 
t 

مالک 
 معناداری

نتیجه 
 اثر مستقیم آزمون

 اثر
 غیر مستقیم

 کل

کارکنان بر  یکار تعهد
 یعملکرد شرکت ها

 رانیدر ا یورزش یدیتول
 است رگذاریتاث

  تایید 36/1 16/1 62/2 24/2 31/2

1H 

ر تعهد رکنان  یکا کا
ر   یکپارچگیب

ام رهیزنج  نیت
ث ا ریت  تاس رگذا

  تایید 36/1 61/3 32/2 -- 32/2

1H 

 
عملکرد شرکت بر روی  ، تعهدکاری کارکنان1بنابراین با توجه به مدل ساختاری پژوهش و جدول 

  24/2و اثر مثبت، غیر مستقیم و معناداری برابر  32/2دارای اثر مثبت، مستقیم و معناداری برابر با 
دارای اثر مثبت، مستقیم و معناداری یکپارچگی زنجیره تأمین بر روی  تعهدکاری کارکنان .می باشد
عملکرد شرکت های نیز بر روی یکپارچگی زنجیره تامین همچنین خود  .می باشد 32/2برابر با 

توان ادعا کرد میلذا  .می باشد 74/2دارای اثر مثبت، مستقیم و معناداری برابر با  تولیدی ورزشی
که تعهد کاری کارکنان از طریق یکپارچگی زنجیره تامین اثر مثبت، غیر مستقیم و معناداری بر 
روی عملکرد شرکت های تولیدی ورزشی دارد. این بدان معناست که یکپارچگی زنجیره تامین 

 ی بر تأثیر تعهد کاری کارکنان و عملکرد شرکت های تولیدی ورزشی دارد.  انقش واسطه
 

 بحث و نتیجه گیری
نتایج  است. رگذاریتاث رانیدر ا یورزش یدیتول یکارکنان بر عملکرد شرکت ها یکار تعهد

تحلیل مسیر این تحقیق با توجه به مدل ساختاری پژوهش در حالت ضرایب معناداری و استاندارد 
دارای اثر مثبت، مستقیم و معناداری عملکرد شرکت بر روی  نمود که تعهدکاری کارکنانمشخص 

)حاصل ضرب ضرایب معناداری( بر  24/2و اثر مثبت، غیر مستقیم و معناداری برابر  31/2برابر با 
توان ادعا کرد که تعهد کاری کارکنان از طریق میلذا  عملکرد شرکت های تولیدی ورزشی دارد.

چگی زنجیره تامین اثر مثبت، غیر مستقیم و معناداری بر روی عملکرد شرکت های تولیدی یکپار
ای یکپارچگی زنجیره تامین بر تأثیر تعهد کاری کارکنان و عملکرد ورزشی دارد و نقش واسطه

گیرد. بنابراین هر چه درصد اطمینان مورد تایید قرار می 31شرکت های تولیدی ورزشی با 
کارکنان در یکپارچگی زنجیره تامین شرکت های تولیدی ورزشی بیشتر باشد، بهبود در تعهدکاری 

 دهد می نشان و است شده بررسی ادبیات با مطابق یافته ها عملکرد شرکت نمود بیشتری دارد. این
همکاری، احساس عدالت، مشارکت سازمانی و  تعهد کاری کارکنان که خود متأثر از اعتماد، که

 شرکت در بین در بهبود عملکرد می تواند های مورد تایید در پژوهش حاضر است،سایر عامل
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زنجیره تامین نقش مهمی ایفا کند. همچنین تأثیر تعهد، اعتماد، عوامل انگیزشی در  شرکای
مشتری،  رضایت و تعهد، بهبود کارایی و اعتماد یکپارچه سازی زنجیره تامین بر اساس همکاری،

ده است. به عالوه، تعهد کارکنان و ابعاد یکپارچگی زنجیره تامین بر چندین در مطالعات گزارش ش
تاثیر عامل عملکردی مانند انعطاف پذیری، تحویل، کیفیت، موجودی انبار و رضایت مشتری، 

و  2211؛ آلفال لوکویه و همکاران، 2216داشته است )وارمولن و همکاران،  مستقیم و غیرمستقیم 
(. این نتایج گویای آن است که تعهد نیروی انسانی در یکپارچگی زنجیره 2213جین و همکاران، 

تامین و تأثیر آن بر عملکرد شرکت که تاکنون کمتر مورد توجه قرار می گرفت تا چه اندازه می 
تواند ارزش رقابتی و بهبود عملکرد شرکت را سبب شود. معموال این طور برداشت می شود که 

با  ین،تأم یرهزنج یاعضایت مشخص می گردد که وضع یکبا  ینمتا یرهزنجدر  یکپارچگی
داشته  یشتریب یکنند تا عملکرد و سودآور یهمکار ی با هممشتر یبا خواسته ها یهماهنگ

، اما کمتر به این مهم توجه شده است که نقش منابع انسانی به خصصوص تعهد کاری باشند
، ادراک عدالت و وفاق سازمانی و در کل سطوح کارکنان که تحت تاثیر انسجام، اعتماد، همکاری

 -ضروری است عملکردکالن، میانه و خرد تعهد کاری در بین اعضای زنجیره تامین برای بهبود 
یکی از شروط الزم برای فعالیت شرکت ها انسجام و همبستگی اجتماعی است. انسجام اجتماعی 

عناصر وحدت بخش خود تطابق و به معنای آن است که گروه وحدت خود را حفظ کند و با 
همنوایی داشته باشد. همبستگی و انسجام، احساس مسئولیت متقابل بین چند نفر یا چند گروه 
است که از آگاهی و اراده برخوردار باشند و حائز یک معنای اخالقی است که متضمن وجود 

رمی آید که وابستگی اندیشه یک وظیفه یا الزام متقابل است. همچنین، یک معنای مثبت از آن ب
متقابل کارکردها، اجزا یا موجودات در یک کل ساخت یافته را می رساند )دراگ و همکاران، 

شان را در ( آنچه که مشارکت همه اقشار مردم و پس اندازهای2211(. از نظر پوتنام)2212
فرایندهای تولیدی امکان پذیر ساخته بود، حس فراگیر درستکاری بود که به وسیله حس تعلق به 
یک اجتماع یکپارچه تقویت شده بود. بهبود چشمگیر زندگی اقتصادی و عملکرد حکومت به 
وسیله هنجارها و شبکه های مشارکت مدنی ممکن شده بود. تغییرات انقالبی که در نهادهای 

است و اقتصاد رخ داد، برآمده از این شرایط اجتماعی منحصر به فرد و پیوندهای افق همکاری سی
( 2217(. گومز و همکاران )2223و همبستگی اجتماعی درون آن بود )آلفال الکویه و همکاران، 

هم عالوه بر تأثیر پذیری تعهد سازمانی از عدالت سازمانی و ادراک عدالت به نقش ادراک عدالت 
تعهد سازمانی در ادغام بین المللی شرکت های انگلیسی و ژاپنی در درک متقابل مرزها، بر این  و

 کیادراکات عدالت و تعهد در درک متقابل مرزها نشان دهنده  نیرابطه بامر تاکید می کنند که 
ن مهم . ایاست دیادراکات کارکنان از عدالت در هنگام ادغام و تعهد به سازمان جد نیب یرابطه قو

( عالوه بر این که پایداری در یکپارچگی زنجیره تامین را 2211از نظر آلفال لوکویه و همکاران )
 سبب می شود، به ارتقای عملکرد کلیه شرکا در زنجیره تامین منجر می گردد. 

 رگذاریتاث رانیدر ا یورزش یدیتول یشرکت ها نیتام رهیزنج یکپارچگیکارکنان بر  یکار تعهد
ایج تحلیل مسیر تحقیق با توجه به مدل ساختاری پژوهش در حالت ضرایب معناداری و نت است.

یکپارچگی زنجیره تامین شرکت های بر روی  استاندارد مشخص نمود که تعهدکاری کارکنان
توان ادعا کرد میلذا  می باشد. 32/2دارای اثر مثبت، مستقیم و معناداری برابر با تولیدی ورزشی 

کارکنان می تواند در تبیین تغییرات یکپارچگی زنجیره تامین تأثیر  مثبت، مستقیم و  که تعهد کاری
گیرد. هر چند در درصد اطمینان مورد تایید قرار می 31معناداری داشته باشد. بنابراین این فرضیه با 

های انجام شده از سوی محقق مشخص گردید که مطالعات اندکی به تاثیر تعهد کاری بررسی
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نان بر  یکپارچگی زنجیره تامین پرداخته اند، اما این یافته با مطالعات دیگر همسو است. زائو کارک
 با خارجی بر یکپارچگی مشتریان به تعهد و داخلی ( تأثیر همزمان یکپارچگی2211و همکاران )

بررسی کنندگان را گزارش نموده اند، اما نزدیک ترین مطالعه به پژوهش حاضر  تامین و مشتریان
( است که تأثیر مستقیم تعهد سازمانی را بر یکپارچگی زنجیره 2211آلفال لوکویه و همکاران )

( هم در مطالعه پدیدار شناسی خود 2216تامین مورد تایید قرار داده اند.  وارمولن و همکاران )
 تامین با رچگیتأثیر تعهد، اعتماد، عوامل انگیزشی در یکپارچه سازی زنجیره تامین، پیش بینی یکپا

مشتری را از جمله  رضایت و تعهد، بهبود کارایی و اعتماد کنندگان بر اساس همکاری،
( هم تأثیر پذیری تعهد 2217های اصلی مطالعه خود بیان کرده است. گومز و همکاران )مضمون

 سازمانی از عدالت سازمانی و ادراک عدالت، نقش ادراک عدالت و تعهد سازمانی در یکپارچگی
و مورد بررسی قرار داده اند. در رویکرد منبع  بین المللی شرکت های انگلیسی و ژاپنی مهم دانسته

محور و بر پایه تعهد باال، شرکت ها می توانند به شکل منحصر بفردی، منابع و قابلیت های رقابتی 
رک و پاداش های پایداری ایجاد کنند. براساس این رویکرد روابط برپایه تعهد، اعتماد، اهداف مشت

سیستمی، شرایطی ضروری برای موفقیت شرکت در زنجیره تامین به وجود می آورد. داشتن 
نیروی کار متعهد به دستیابی یکپارچگی داخلی کمک می کند که به نظر آلفال لوکویه و همکاران 

هر چند  -( این امر می تواند یکپارچگی مشتری و تامین کننده را هم به همراه داشته باشد2211)
گذار رچگی مشتری و تامین کننده هم اثراگر هم یکپارچگی داخلی را در نظر نیاوریم، تعهد بر یکپا

دهی ضروری تعهد کاری کارکنان بر جهت است. در رویکردهای دیگر هم به نقش پیشایندی و
ذهن  درون سازمانی تا کید شده است که بر اساس رویکرد سیستم های اجتماعی این مهم دور از

 نمی تواند باشد.  
های مدیریت است که معیاری برای عملکرد، یکی از مهم ترین مفاهیم مورد بحث در پژوهش

ها با محیطی گردد. از این رو، در عصر فرا رقابتی سازمانکارایی و موفقیت سازمان محسوب می
ای ه طور گستردهرو به رو هستند که مشخصه آن افزایش پیچیدگی، جهانی شدن و پویایی است. ب

شود، در نتیجه بهبود مستمر عملکرد به دست تایید شده است ارزشی که منجر به پویایی می
ها، یکی از اقدامات اساسی در مسیر توسعه اقتصادی کشورها آید. بهبود مستمر عملکرد سازمانمی

تواند نیروها می کند که اینشود و  نیروی عظیم هم افزایی ایجاد میو برتری رقابتی محسوب می
شرکت ها برای های تعالی سازمانی شود. از این رو، پشتیبان برنامه رشد، توسعه و ایجاد فرصت

بهبود عملکرد و مقابله با رقبا باید دارای مزایای رقابتی باشند تا بتوانند در شرایط پیچیده و متحول 
وجود مطالعات گسترده هنوز  ا، اما بعملکردی برتر داشته و خود را در بازارها حفظ نمایند

اع از عوامل مؤثر بر عملکرد ها و مدیران مدیریت سازمانی نتوانسته اند به یک اجمشرکت
ها دست یابند، به خصوص در عصری که رقابت شدیدی در بین شرکت ها برای دست شرکت

قتصادی و یابی به مزیت رقابتی وجود دارد و شرکت های تولیدی ورزشی ایران بخاطر تگناهای ا
عدم قدرت رقابت با شرکای خارجی، هنوز نتوانسته اند در عرصه داخلی و بین المللی با یک 
زنجیره پایدار، اقدام به یکپارچه سازی در منابع و قابلیت های خود نمایند. اگر شرایط فراهم باشد 

بر عملکرد و شرکت ها بخواهند با تغییر راهبرد می توانند ضمن شناسایی عوامل تاثیر گذار 
ن مهم زمانی شکل می گیرد شرکت، زمینه های مدیریت زنجیره تامین قوی را به وجود آورند. ای

ه های این امر اعتماد و ها بتوانند از نظر راهبردی منابع خود را به اشتراک بگذارند و زمینکه شرکت
تواند باشد که در بین اعضا زنجیره تامین وجود دارد. بنابراین توجه به عملکرد شرکت تعهدی می
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بدون توجه به تعهدکاری کارکنان و یکپارچگی زنجیره تامین نمی تواند منجر به یکپارچگی 
زنجیره تامین پایدار جهت کسب ارزش افزده و استفاده از قابلیت های شرکت به خصوص از 

محور باشد. پژوهش حاضر نشان داد که تعهدکاری کارکنان می تواند اثر جنبه رویکرد منبع 
مستقیم و غیر مستقیم مثبت و معناداری بر عملکرد شرکت های تولیدی ورزشی داشته باشد. هم 
چنین اثر مستقیم و مثبت یکپارچگی زنجیره تامین بر عملکرد و اثر مستقیم تعهد کاری کارکنان بر 

ایید قرار گرفت. نتایج این پژوهش می تواند یک منبع با ارزش برای استفاده زنجیره تامین، مورد ت
شرکت های تولیدی ورزشی برای یکپارچه سازی قابلیت های خود با توجه به تعهد کاری کارکنان 
باشد. بنابراین در بررسی اثر یکپارچگی زنجیره تامین در عملکرد شرکت باید منابع و عوامل درون 

مورد توجه قرار گیرد. مروری بر مطالعات گذشته نشان می دهد که توجه به  سازمانی بیشتر
مدیریت نیروی انسانی در مدیریت زنجیره تامین و یکپارچگی زنجیره تامین کمتر مورد بررسی 
قرار گرفته است. این پژوهش راهگشای مطالعات بعدی برای محققان و شرکت های تولیدی 

در برنامه های خود زمینه های الزم جهت تعهدکاری باالتر و ورزشی است که مدیران بتوانند 
 توجه به زنجیره تامین پایدار بر اساس تعهد و اعتماد متقابل را فراهم نمایند. 
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