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انسجام و یکپارچگی  گری میانجیبا  تأمینطراحی مدل چابکی مدیریت زنجیره  

 و فروشندگان مواد غذایی استان مازندران کنندگان توزیعبین 
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 چکیده

پویا  های قابلیتمانند  هایی قابلیتو پویایی محیط، باید به سمت کسب و حفظ  کنندگان توزیعبا توجه به افزایش رقابت میان 

 های راه. ازآنجاکه یکی از کند میرد برتر را قادر به سازگاری سریع با نیازهای جدید و کسب عملک ها آنحرکت کنند که 

و فروشندگان است، در این مقاله طراحی مدل چابکی  کنندگان توزیعدستیابی به مزیت رقابتی و عملکرد برتر یکپارچگی با 

مورد  و فروشندگان مواد غذایی استان مازندران کنندگان توزیعانسجام و یکپارچگی بین  گری میانجیبا  تأمینمدیریت زنجیره 

، توصیفی از نوع همبستگی ها دادههدف کاربردی و بر اساس شیوه گردآوری  برحسببررسی قرارگرفته است. این پژوهش 

مشغول به فعالیت استان  مواد غذاییو فروشندگان  کنندگان توزیع. جامعه آماری این پژوهش عبارت است از کلیه باشد می

نفر  01نفر )001نمونه در این پژوهش با توجه به جدول کرجسی و مورگان تعداد نفرمی باشند. حجم  021مازندران به تعداد 

پرسشنامه عوامل کلیدی  ها داده ابزار گردآوری( مواد غذایی استان مازندران انتخاب شدند. کننده توزیعنفر  21فروشنده 

( و پرسشنامه استاندارد 2115پتن )سازمان کا و یکپارچگی(، پرسشنامه انسجام 0120کرمی ) تأمینموفقیت چابکی زنجیره 

ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره با  های آزموناز  ها دادهبود.برای تجزیه و تحلیل  تأمینمدیریت زنجیره 

استفاده شده است.  PLS افزار نرمو آزمون معادالت ساختاری از  تأییدی، تحلیل عاملی SPSS22 افزارهای نرماستفاده از 

و  کنندگان توزیعانسجام و یکپارچگی بین  گری میانجیبا  تأمینپژوهش نشان داد بین چابکی مدیریت زنجیره  ایه یافته

از برازش خوبی برخوردار  شده ارائهمدل  و همچنینوجود دارد  داری معنیهمچنین فروشندگان مواد غذایی رابطه مثبت و 
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