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چکیده
از آنجاییکه به عبارتی اولین هدف زنجیره تأمین ،ایجاد رضااایت برای نیازهای مشاا ریان در فرایند
تأمین و همچنین تولید ساااود برای زنجیرهای تأمین میباشاااد و از طرف دیگر میدانیم زنجیره تأمین
بخش مهم و حیاتی بقای یک شاار ت بوده و میتواند در شاار ت های مشااابه یکعااان عمد نماید
شاار ت ها از واحد هایی همانند در زنجیره تأمین به صااورم مشاا رر بهرهمند میگردند و در ن یجه
هزینههای خود را اهش داده و تأمین نظر مشا ریان را افزایش میدهند شاااخ های مدیریت یفیت
زنجیره تاأمین بر مولفاههاای گونااگونی از جملاه عملکرد عملیااتی و نوآوری دخالت دارند ه تا نون
مطاالااام گونااگونی برای اتبام نگونگی و تاتیر آنها به عمد آمده اسااات هر یک از این مولفهها خود
میتوانند از موارد دیگری تاتیر گرف ه و تقویت و یا تضایف گردند ه نگونگی آن تا نون مورد مطالاه
قرار نگرف ه است
در این مقاله تلاش شااده به بررساای و تاتیر گذاری مدیریت یفیت زنجیره تأمین از طریق عملکرد
محیطی بر مولفه عملکرد عملیاتی رداخ ه شود
کلمات کلیدی
مدیریت یفیت زنجیره تأمین ،عملکرد عملیاتی ،نوآوری ،عملکرد محیطی

-1گروه مدیریت صنا ی ،واحد رج ،دانشگاه آزاد اسلامی ،رج ،ایران Mehrnazbahramzad@yahoo.com
-2گروه مدیریت صنا ی ،واحد رج ،دانشگاه آزاد اسلامی ،رج ،ایران (نویعنده معئول) m_moballeghi@yahoo.com
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مقدمه
یاک هادف مهم مادیریات زنجیره تأمین ،هماهنگ ردن همه فاالیتها یا محدودیتهای مخ لف
زنجیره است ،به صورتی ه ب وان الاها را هنگامی ه موجودی نگهداری شده م و هزینهها ایین است
در زمان موردنیاز در اخ یار مشااا ریان قرار داد زنجیره تأمین شاااامد بخشهایی از جمله تولید ننده،
تأمین ننده ،حمدونقد نندگان ،انبارها ،بازاریابی ،عملیام اجرایی ،توزیع ،خدمام ،خردهفروشااایها و
مشا ریان میباشد این بخشها فاالیتهایی نون توساه محصول جدید مالی ،خدمام مش ری و موارد
دیگر را شااامد میشااود زنجیره تأمین یانی شااکد دادن به فرایندهای جریانهای فیزیکی ،اطلاعاتی،
مالی و دانش بهمنظور ارضاای اح یاجهای مصارف ننده نهایی از طریق محصولام و خدمام مرتبط با
تاأمین ننادگاان مادیریت زنجیره تأمین نیز عبارم اسااات از طراحی ،نگهداری و عملیام فرآیندهای
زنجیره تأمین برای برآورده شاادن اح یاجهای مصاارف ننده نهایی سااازمان ها باید علاوه بر تمر ز بر
فاالیتهای داخلی شار ت ،به ارتباطام و تااملام مناس و بههنگام با تأمین نندگان و مش ریان خود
توجه خاصاای مبذول نند و در تلاش باشااند بهنحوی مؤتر و ارا ،زنجیره تأمین مربوط به محصااولام
خود را مدیریت نمایند به عبارتی ،تلاش در جهت بهینهساازی فرآیندهای سازمانی بدون در نظرگرف ن
تأمین نندگان و مش ریان امری بیفایده به نظر میرسد و سازمانهایی ه با همکاری یکدیگر در جهت
اهداف مشاا رر گام بر میدارند ،دارای عملکرد به ری هعاا ند لذا ،زنجیره تأمین به عنوان یک اصااد
مهم مورد توجه سازمان ها قرار گرف ه است (جیانگ تاوو 1و همکاران)2112 ،
برای ایجاد زنجیره تأمین موفق ،ایجاد سااامانهای نظاممند لازم و ضااروری اساات با توجه به تئوری
قابلیتهای ساازمانی ،اسا رات یهای زنجیره تامین شر ت منجر به تعهید توساه ارتباطام ،هماهنگی
فرآیند و برنامهریزی مشا رر در میان توابع و شر ای خارجی زنجیره تامین می شود (بارا 2و همکاران،
 ،)2112مطالاام گذشا ه نیز اینگونه بیان رده اساات ه قابلیتهای اسا رات ی زنجیره تامین میتواند
قاابلیاتهاای یکپاارناه زنجیره تامین را درساااازمان ایجاد ند (ونگ3و همکاران )2112 ،لذا اینگونه
یشبینی میشود ه اس رات ی زنجیره تامین میتواند موج یک ارنگی در زنجیره تامین و در نهایت
بهبود عملکرد سازمانی گردد
چارچوب نظری
از آنجایی ه گع ا رش صاانات با رابطهی میان زنجیره تأمین و مش ا ریان یکی از اساااساای ترین
عوامد موتر بر صاانایع میباشااد در این تحقیق شااناسااایی عوامد موتر بر زنجیره تأمین و ارتباط آن با
مشااا ریاان باا عنوان نارنوی نظری این وهش قرار گرف ه اسااات از دیدگاه مدیریت زنجیره تامین
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اس رات یک ،طراحی زنجیره تامین باید با ماموریت و اس رات ی سازمان هماهنگ باشد (بارا 2و همکاران،
 )2112و اسا رات ی های زنجیره تامین مانند یک د منطقی بین اسا رات ی های سط بالاتر شر ت و
فااالیاتهای زنجیره تامین عمد می نند ( رس -فرانکو5و همکاران )2112 ،تغییرام در اسااا رات ی
واحدهای تجاری و محیط سااازمان تغییر در اس ا رات ی زنجیره تأمین را ضااروری می ند ،اما در ادبیام
موجود اسخ روشنی برای نگونگی این تغییرام وجود ندارد ( رس -فرانکو و همکاران)2112 ،
پیشینه پژوﻫش
جیانگ تاوو و همکاران ( )2112برای یبردن به تأتیر شیوهها و قابلیتهای مدیریت یفیت زنجیره
تاأمین بر عملکرد عملیااتی و نوآوری ،شاااواهادی از تولید نندگان نینی را مطالاه نمودند یاف ههای
اصاالی تجربی آنها شااامد موارد زیر اساات اول ،ش ایوههای SCQMتأتیر مثبت مع ا قیمی بر ظرفیت
های SCQMو تأتیر مثبت غیرمع قیم بر عملکرد نوآوری دارند از این رو ،شیوههای SCQMمیتوانند
عملکرد نوآوری را بطور غیرمعا قیم از طریق ظرفیتهای SCQMبه عنوان واسطه بهبود بخشند دوم،
عملکرد نوآوری تاأتیر مثبت معااا قیمی بر عملکرد عملیاتی دارد به طور لی ،یاف ههای آنان نشاااان
میدهد ه ایجاد قابلیت های SCQMروشای مؤتر برای دسا یابی به ساط بالای SCQMاست ه در
راسااا ای فرضااایههای تحقیق بوده یوبینگ و همکاران ( )2112تأتیر ادغام یفیت زنجیره تأمین بر
مدیریت زنجیره تأمین سبز و عملکرد محیطی را مطالاه نمودند ن ایج بدست آمده از مکانیعم هایی ه
 SCQIاز طریق آن عملکرد محیطی را تحت تأتیر قرار میدهد و روابط یچیده بین  SCQIو GSCM

را روشاان می ند ،به مدیریت یفیت و ادبیام و مدیریتهای ساابز مک میکند و اتبام شااده اساات
 SCQMبر عملکرد محیطی تاتیر مثبت و مع قیم دارد ه در نهایت منجربه تاتیر مع قیم بر عملکرد
عملیاتی و بهبود عملکرد سازمانی میشود ه این امر در راس ای فرضیام تحقیق است
همچنین مطالاام گذشاا ه نیز اینگونه بیان رده اساات ه قابلیت های اساا رات ی زنجیره تامین
میتواناد قاابلیت های یکپارنه زنجیره تامین را در ساااازمان ایجاد ند (ونگ 2و همکاران )2112 ،لذا
اینگونه یش بینی می شاود ه اس رات ی زنجیره تامین می تواند موج یکپارنگی در زنجیره تامین و
در نهایت بهبود عملکرد ساااازمانی گردد بنابراین بررسااای اسااا رات ی های عملیاتی از منظر مدیریت
اسا رات یهای زنجیره تامین در یک بازار نوظهور می تواند جال توجه باشاد جا وبز و ناس)2111(2
نیز بیان رده اند ه اسا رات ی های عملیاتی و اسا رات ی های زنجیره تامین باید به طور سیع ماتیک
برای ایجاد زنجیره تامین مؤتر در نظر گرف ه شاااوند اما در این تحقیق اقدامام و قابلیت های مدیریت
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یفیات زنجیره تاأمین ،عملکرد عملیاتی ،نوآوری و عملکرد محیطی با هم و در ارتباط با یکدیگر مورد
بررسی قرار میگیرند
اﻫمیت موضوع
با عنایت به آنچه گف ه شاد اهمیت حف و تقویت زنجیره تأمین از اصول مدیریت بهینه میباشد ،و
تاتیر آن بر مولفه عملیاتی و نوآوری با مطالااتی ه از قبد در آن خصااوص صااورم ذیرف ه مؤید نظریه
مذ ور است طبق مذا رام انجام شده با مدیران گروه اله ،همگی تا ید بر اجرای این تحقیق داش ه و
یادآور شااادند ه این تحقیق میتواند بعااایاری از جنبه های مجهول انجام طرا را مشاااخ

نموده و

ننانچه سااازمان بخواهد به طور عملی به اجرای آن بپردازد از بعاایاری از هزینه ها برای این سااازمان
بکااهد همچنین انجام آن میتواند موج بهبود بعااایاری از جنبه ها گردد اما نون اجرای این برنامه
معا لزم هزینههای زمانی ،نیروی انعانی و تغییر در برخی از رویهها و فرآیندهای مامول سازمانی است
لذا این تحقیق می تواند قبد از انجام در عمد جنبه های مخ لف توجیه ذیری آن را مشاااخ

نموده و

نیز در صورم اتبام ن ایج آن میتوان برخی از مدیران ه با این تحقیق همراه نبودند را نیز به انجام آن
م قاعد ند
فرضیهﻫای پژوﻫش
اقدامهای مدیریت یفیت زنجیره تأمین بر عملکرد عملیاتی تاتیر دارد
اقدامهای مدیریت یفیت زنجیره تأمین بر قابلیت های مدیریت یفیت زنجیره تأمین تاتیر دارد
اقدامهای مدیریت یفیت زنجیره تأمین بر عملکرد نوآورانه تاتیر دارد
قابلیتهای مدیریت یفیت زنجیره تأمین بر عملکرد عملیاتی تاتیر دارد
قابلیتهای مدیریت یفیت زنجیره تأمین بر عملکرد نوآورانه تاتیر دارد
عملکرد نوآورانه بر عملکرد عملیاتی تاتیر دارد
اقدامهای مدیریت یفیت زنجیره تأمین بر عملکرد عملیاتی از طریق عملکرد محیطی تاتیر دارد
مدل مفهومی
مولفههای عملکرد محیطی ،عملکرد عملیاتی ،عملکرد نوآورانه ،شااایوه های مدیریت یفیت زنجیره
تأمین و قابلیتهای مدیریت زنجیره تأمین و تاتیر آنها بر یکدیگر در مدل مفهومی شااکد  1به تصااویر
شیده شده است
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شکل  -0مدل مفهومی
1) Jiangtao Hong, Yi Liao, Yibin Zhang, Zhefu Yu(2019), The effect of supply chain
quality management practices and capabilities on operational and innovation performance.
 Min Zhang & Baofeng Huo (2017), The impact of supply chain quality؛2) Yubing Yu
integration on green supply chain management and environmental performance .

متغیرﻫای پژوﻫش
م غیر های وهش به شرا جدول  1میباشد
جدول  – 0متغیرﻫا
عنوان م غیر

نقش م غیر

نوع م غیر

نحوه اندازه گیری

مقیاس

اقدامهای مدیریت یفیت زنجیره تأمین

مع قد

یفی

رسشنامه

لیکرم

قابلیتهای مدیریت یفیت زنجیره تأمین

مع قد

یفی

رسشنامه

لیکرم

عملکرد عملیاتی

وابع ه

یفی

رسشنامه

لیکرم

نوآوری

وابع ه

یفی

رسشنامه

لیکرم

عملکرد محیطی

میانجی

یفی

رسشنامه

لیکرم

جامعه آماری و نمونه گیری
از آنجاییکه جاماه آماری به د گروه یا واحدها ه دارای حداقد یک صااافت مشااا رر باشاااند و
همچنین وقاایای اشااااره دارد ه محقق میخواهد به تحقیق دربارهی آنها بپردازد ،جاماه آماری این
تحقیق شامد  125نفر ازمااونان ،مدیران و مشاوران گروه صنا ی اله است
به طور لی ،اس فاده از فرمول و ران (فرمول  ،)1سادهترین روش در تایین حجم نمونه میباشد

007

فصلنامه مدیریت کسب و کار -شماره پنجاه -تابستان 0055

𝑞𝑝 𝑁𝑧 2

𝑞𝑝 n = 𝑁𝑑2 +𝑧 2
فرمول  -0کوکران
براساس فرمول و ران حجم نمونه  121نفر است روش نمونهگیری نیز تصادفی ساده است
روش پژوﻫش
این تحقیق بر اساس طرا تحقیق از نوع توصیفی می باشد
تحقیق توصایفی شاامد مجموعه روشهایی است ه هدف آنها توصیف ردن شرایط یا دیدههای
مورد بررسای اسات اجرای تحقیق توصایفی میتواند صارفا برای شناخت بیش ر شرایط موجود یا یاری
دادن به فرآیند تصامیم گیری باشاد تحقیق توصایفی میتواند شامد ج مع آوری اطلاعام برای آزمون
فرضایه یا اساخ به ساؤالام مربوط به وضاایت فالی موضوع مطالاه شود از این رو هدف هر مطالاهی
توصایفی عبارم است از تشری جنبه هایی از دیدهی مورد نظر وهشگر با دیدگاهی فردی ،سازمانی،
صنا ی و نظایر آن (سکاران )1332 ،در این راس ا وهشگر تلاش نموده وهش ارائه شده را با اس فاده
از ن ایج تحقیقام بنیادی به منظور بهبود و به مال رسااندن رف ارها ،روشها ،ابزارها ،وساید ،تولیدام،
ساخ ارها و الگوهای مورد اس فاده جوامع انعانی انجام دهد.
روش جمعآوری داده ﻫا
جهات جمعآوری اطلااعاام در این تحقیق از روش های ابخانهای و میدانی اسااا فاده گردید از
مطالاهی ابخانهای به عنوان شالوده ای جهت تدوین نارنوی نظری تحقیق اس فاده ردیم و از روش
میدانی نیز جهت دریافت اطلاعام از ار نان از طریق رسشنامه بهره گرف یم
ابزار جمع آوری اطلاﻋات
ابزار گردآوری اطلاعام رسشنامه  21سوالی اس اندارد است
1) Jiangtao Hong, Yi Liao, Yibin Zhang, Zhefu Yu(2019), The effect of supply chain
quality management practices and capabilities on operational and innovation performance.
 Min Zhang & Baofeng Huo (2017), The impact of supply chain quality؛2) Yubing Yu
integration on green supply chain management and environmental performance .

فرایند انجام کار
 -1مصاحبه با ارشناسان و مدیران گروه اله
 -2تهیه رسشنامه بر اساس تحقیقام مرجع و فرضیه این تحقیق با اس فاده از تکنیک تحلید
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آماری به منظور بررسی الگوی ارائه شده
 -3ارزیابی روایی و ایایی رسشنامه
 -2ارائه مدل مفهومی تحقیق
 -5توزیع رسشنامه به اعضاء گروه هدف و جمع آوری اطلاعام
 -2تحلید داده ها با اس فاده از نرم افزار مربوط
الگوی تحلیلی پژوﻫش
از آنجاایی ه گزینه های در نظر گرف ه شاااده در ترتی طبقهها اهمیت دارد در این تحقیق برای
تدوین رسشنامه از مقیاس ترتیبی و طیف نج گزینه ای لیکرم اس فاده شده است
در این مقیاس اعداد صااارفا برای هدف رتبهبندی به ار برده میشاااوند در مقیاس ترتیبی ،ترتی
طبقاام و دگذاری ،امری قراردادی و به عهده محقق اسااات طیفهای لیکرم به عنوان ماروف ترین
طیف در تحقیقام اج ماعی و اق صااادی ه در حالت های مخ لف سااه گزینهای ،نج گزینهای و هفت
گزینهای مطرا میگردند ،از جمله مهم ترین شکد مقیاسهای ترتیبی به شمار میروند
روش تجزیه و تحلیل داده ﻫا
در وهش حاضار از هر دو نوع آمار توصیفی و اس نباطی برای تجزیه و تحلید دادهها اس فاده شده
است بدین صورم ه

از اس خراج دادههای رسشنامه ،اب دا جهت بررسیهای جمایت شناخ ی از

روشهای توصیفی در مورد م غیرهای مورد مطالاه اس فاده و سپ

برای اسخگویی به سؤالام وهش

از آمار اساا نباطی بهره گرف ه شااده اساات قبد از اساا فاده از آزمونهای ارام ریک ،برای فرض نرمال
بودن دادهها اسا فاده شاده اسات طبق آزمون ولموگروف -اسمیرنف فرض صفر مبنی بر نرمال بودن
دادهها تأیید شااده اساات و در گام باد از آزمون ماادلام ساااخ اری و تحلید معاایر اس ا فاده میگردد
جهت انجام محاسبام نیز ،نرم افزار  PLSمورد اس فاده قرار گرف ه است
بررسی روایی
روایی مح وا ه به آن روایی منطقی نیز گف ه میشااود باید به این امر دلالت داشاا ه باشااد ه آیا
شیوه یا ابزار جمعآوری دادهها به خوبی مارف همان مح وایی است ه باید اندازهگیری شود؟
به عبارتی در روایی مح وا به توانایی یا قابلیت گویهها یا اقلام ابزار یا شااایوه جمعآوری دادهها برای
وشاش د مح وای یک ساازه ماین توجه میشاود و برای این منظور اب دا م غیرها مشخ

و با دقت

تاریف میشاوند و آنگاه گویهها یا اقلام ابزار به گونهای ساخ ه میشود ه مح وای تاریف شده را اندازه
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بگیرد بناابراین ،اگر ابزاریاا روش جمعآوری دادهها ،همه ابااد ومح وای م غیر یا مفهوم مورد نظر را در
برگرفت ،دارای روایی مح واسات و در غیر این صاورم فاقد روایی مح وا میباشد به عبارم دیگر اع بار
مح وا ،نوعی اع بار است ه مامولا برای بررسی اجزای تشکید دهنده یک ابزار اندازه گیری به ار برده
میشاااود اع بار مح وای یک ابزار اندازهگیری ،به ساااوالهای تشاااکید دهنده آن بعااا گی دارد اگر
سااوالهای ابزار اندازهگیری ،مارف وی گیهای وی های باشااد ه محقق قصااد اندازهگیری آنها را دارد،
آزمون دارای اع بار مح وا است برای اطمینان از اع بار مح وا ،باید در موقع ساخ ن ابزار (مانند طراحی
رسشنامه) ننان عمد رد ه سوالهای تشکید دهنده ابزار اندازهگیری ،مارف اجزای مخ لف مح وای
ان خای شده باشند بنابراین اع بار مح وا وی گی ساخ اریِ ابزار است ه همزمان با تدوین آزمون ،با آن
گِرِه می خورد اع بار مح وای یک آزمون مامولا توسط افرادی م خص

در موضوع مورد مطالاه ،تایین

میشود از این رو اع بار مح وا به قضاوم داوران بع گی دارد
لاوشااه 3یک روش ر اربرد را برای ساانجش اع بار مح وا ابداع رد این روش میزان موافقت میان
ارزیابان یا داوران را در خصاوص "مناسا یا اسااسی بودن" یک گویه خاص میسنجد لاوشه یشنهاد
رد ه هر گویه یا رسااش به مجموعهای از ارزیابان یا داوران داده شااود و از آنها رساایده شااود ه آیا
گویه مورد نظر برای سنجش سازه مورد نظر " اساسی یا سودمند" میباشد یا نه؟
طبق نظر لاوشاه ،اگر بیش از نیمی از ارزیابان یا داوران بیان داشا ند ه آن"اساااساای یا سودمند"
اساات ،آن گویه دساات م از مقدار روایی مح وا برخوردار اساات هرنه میزان موافقت میان ارزیابان یا
داوران در مورد" اسااسای یا ساودمند" بودن یک گویهماین بالاتر باشد ،سط روایی مح وا بالاتر است
هدف از این نوع ارزیابی ،اساخ به این سؤال است ه آیا مح وای ابزار ،قابلیت اندازه گیری هدف تاریف
شاااده را دارد یا خیر؟ به این مانی ه آیا مح وای آزمونی ه برای اندازهگیری مؤلفه مورد نظر تاریف
شااده اساات ،واقاا آن مؤلفه را اندازه میگیرد؟ به همین دلید برای ارزیابی روایی مح وایی ،از قضاااوم
افراد خبره در زمینه تخصااصاای مورد نظر اس ا فاده میشااود و در این وهش نیز ،از دو روش بررساای
یفی و مّی)(CVRبه شرا زیر اس فاده شده است:
الف) در بررسای روایی مح وایی به روش یفی ،از افراد م خصا

درخواسات شد تا

از بررسی

یفی ابزار اندازهگیری ،بازخورد لازم را بهلحاظ یفیت مح وای ساوالهای رسشنامه ارائه دهند ه در
ن یجه این بررسی ،با توجه به اینکه صرفا یک نفر از م خصصان اصلاحاتی مدنظر داش ند ،اصلاحام لازم
در سوالها انجام شد
ی) در بررسی روایی مح وایی به روش مّی ،از ضری نعبی روایی مح وایی) (CVRاس فاده شده
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است برای تایین ،CVRاز م خصصان درخواست شده است تا هر آی م را براساس طیف سه قعم ی
 -1ضروری است  -2مفید است ولی ضرورتی ندارد و  -3ضرورتی ندارد
بررسای نمایند ساپ

اسخها مطابق فرمول 2و جدول  2محاسبه شده است جهت سنجش روایی

مح وا از روش لاوشه اس فاده گردید
نحوه محاسبه ضریب نسبی روایی محتوایی به روش کمّی) (CVRبر اساس فرمول 2
 Nتاداد م خصصان
 neتاداد افرادی ه سوال مربوطه را تایید ردهاند
فرمول  -2ضریب نسبی روایی محتوایی
جدول  -2ضریب نسبی روایی محتوایی به روش کمّیCVR
حداقد مقدار  CVRقابد قبول بر اساس تاداد م خصصین نمره گذار
تاداد م خصصین مقدار  CVRتاداد م خصصین مقدار  CVRتاداد م خصصین مقدار CVR
5

1/22

11

1/52

25

1/32

2

1/22

12

1/52

31

1/33

2

1/22

13

1/52

35

1/31

3

1/25

12

1/51

21

1/22

2

1/23

15

1/22

11

1/22

21

1/22

منبع :لاوشه
بررسی پایایی
قابلیت اع ماد یا ایایی ،یکی از وی گی های فنی ابزار اندازه گیری اساات مفهوم یادشااده با این امر
سارو ار دارد ه ابزار اندازه گیری در شرایط یکعان تا نه اندازه ن ایج یکعانی به دست میدهد ایایی
به دقت و صاراحت ابزار سانجش اشاره دارد و شرط لازم برای روایی است اما افی نیعت دامنه ضری
قابلیت اع ماد از صافر(عدم ارتباط) تا ( +1ارتباط امد) است ضری قابلیت اع ماد نشانگر آن است ه
تاا ناه انادازه ابزار انادازه گیری وی گیهااای باا تباام آزمودنی و یاا وی گیهاای م غیر و موق ی آن را
میسانجد برای محاسابه ضری قابلیت اطمینان از روشهای مخ لفی اس فاده می شود ه می توان از
جمله آنها به روش باز آزمایی ،روش موازی یا هم ا و روش آلفای رونباخ (فرمول  3و جدول  )3اشاره
رد این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری ه خصیصههای مخ لف را اندازه گیری
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می ند به ار میرود برای محاساابه ضااری آلفای رونباخ اب دا باید واریان
د را محاسبه رد سپ

ساوالهای رسشنامه و واریان

نمرههای هر زیرمجموعه

با اس فاده از فرمول زیر مقدار ضری آلفا را

محاسبه نمود:







n
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j 1

2

S



J
1 

1 J 
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فرمول -3آلفای کرونباخ

در این آزمون اگر مقدار آلفا بزرگ ر یا معااااوی 1/2باشاااد می توان ن یجه گرفت ه سااائوالهای
رسشنامه از اع بار لازم برخوردارند در تحقیق حاضر برای بررسی ایایی سوالهای رسشنامه اب دا 31
رسشنامه توزیع گردید و آلفای رونباخ آن محاسبه گردید ه ن ایج آن به صورم ذید است:
جدول -3مقدار آلفای کرونباخ پرسشنامه
رسشنامه

ضری آلفای رونباخ

اقدامهای مدیریت یفیت زنجیره تأمین

19222

عملکرد عملیاتی

19232

قابلیتهای مدیریت یفیت زنجیره تأمین

19311

عملکرد نوآورانه

19333

عملکرد محیطی

19232

منبع :یاف ه های وهشگر
یافتهﻫای پژوﻫش
تحلیل توصیفی
این وی گیها به قعمت های زیر تقعیم میشوند:
جنعایت افراد  ،سان افراد ،میزان تحصیلام و سابقه ار ه در جدول 2و 5و  2و  2به ترتی نشان
داده شده است
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جدول  -0جنسیت افراد
جنعیت

فراوانی

درصد فراوانی

مرد

32

%2295

زن

33

%2295

جمع

121

%111

منبع :یاف ههای وهشگر
جدول  -0سﻦ افراد
سن

فراوانی

درصد فراوانی

م ر از 25سال

12

%11

35-25سال

25

%3295

32-22سال

35

%22912

بیش از  22سال

23

%23933

مجموع

121

%111

منبع :یاف ههای وهشگر
جدول  -1سطح تحصیلات
سط

فراوانی

درصد فراوانی

د ری

2

%5933

ارشناسی ارشد

32

%3295

ارشناسی

22

%21922

جمع

121

%111

منبع :یاف ههای وهشگر
جدول  -7سابقه افراد
سن

فراوانی

درصد فراوانی

منبع :یاف ه-

5-1

3

%295

11-2

2

%5933

بررسی فرضیات

15-11

32

%3295

21-12

21

%32912

25-21

13

%15

31-22

12

%11
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تاحلیاادهااای

121

مجموع

اسااا نباطی داده-

%111

های تحقیق (آزمون فرضیه ها و سوالام تحقیق) طبق جدول( 3آزمون )K-Sآمده است
جدول  -8آزمون K-S
م غیر

سط ماناداری ()Sig.

ن یجه آزمون

اقدامهای مدیریت یفیت زنجیره تأمین

1/1321

توزیع دادهها نرمال نیعت

عملکرد عملیاتی

1/1123

توزیع دادهها نرمال نیعت

قابلیتهای مدیریت یفیت زنجیره تأمین

1/1225

توزیع دادهها نرمال نیعت

عملکرد نوآورانه

1/1321

توزیع دادهها نرمال نیعت

عملکرد محیطی

1/1111

توزیع دادهها نرمال نیعت

منبع :یاف ههای وهشگر
با توجه به جدول فوق آزمون ولموگروف – اسامیرنوف ،مقدار سط مانی داری ( )Sig.و مقایعه
آن با مقدار  ( αه در این تحقیق  1/15در نظر گرف ه شده ) همانطور ه ملاحظه می شود Sig < α
میبااشاااد و بنابراین فرض  H0ذیرف ه و فرض  H1رد میشاااود یانی فرضااایه دارای توزیع نرمال
نمیباشد لذا جهت بررسی ماادلام ساخ اری و تحلید معیر باید از نرم افزار  PLSاس فاده نمود
تحلیل ﻋاملی اکتشافی
الف)امکان انجام تحلید عاملی
بر اساس ن یجه آزمون  KMOو بارتلت ه مقدار آن برابر با  1/325میباشد نشان دهنده این است
ه دادههای مربوط ،قابد تقلید به تادادی عامدهای زیربنایی و بنیادی میباشد
همچنین ن یجه آزمون بارتلت 1/522است ه در سط خطای  1/11مانی دار است ،نشان میدهد
ه ماتری

همبعا گی بین گویهها ،ماتری

واحد و همانی نمیباشااد یانی از یک طرف بین گویههای

داخد هر عامد بع گی بالایی وجود دارد و از طرف دیگر بین گویههای یک عامد با گویههای دیگر هیچ
گونه همبعااا گی مشااااهده نمیشاااود لذا میتوان اینطور ن یجهگیری نمود ه ارتباط مانیداری بین
گویههای این م غیر وجود دارد و امکان شف ساخ ار جدید از دادهها امکان ذیر میباشد.
ی)اس خراج عوامد
به طور لی به تاداد تمام م غیرهایی ه در ساااازه تحقیق داریم میتوان عامد اسااا خراج رد بر
اسااس مایار یزر تنها عامدهایی ه مقدار وی ه آنها بیشا ر از یک است به عنوان عامدهای مانیدار
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در نظر گرف ه میشااوند و بقیه نار گذاشا ه میشااوند همانطور ه در جدول ایین مشاااهده میشااود
مجموع مجذور بارهای عاملی اس خراج شده (مقدار وی ه) برای نج عامد بالاتر از یک است در ن یجه در
این وهش  5عامد اصلی وجود دارد
مدلعااازی ماادلااام

روایاای رسشاانامه توسااط دو مایااار روایاای همگاارا و واگاارا ااه مخاا

ساااخ اری اساات ،بررساای شااد مایااار  AVEدر جاادول  11نشااان دهنااده میااانگین واریااان

بااه

اش رار گذاشا ه شاده باین هرساازه باا شااخ های خاود اسات باه بیاان سااده تار  AVEمیازان
همبعا گی یاک ساازه باا شااخ های خاود را نشااان میدهاد اه هار ناه ایان همبعا گی بیشا ر
باشد ،برازش نیز بیش ر است (با لای و همکاران،

2)1225

جدول -9روایی ﻫمگرا
سازه

اقدامام مدیریت
یفیت زنجیره تأمین

عملکرد
عملیاتی

قابلیت های مدیریت
یفیت زنجیره تأمین

عملکرد
نوآورانه

عملکرد
محیطی

AVE

/31

/25

/22

/32

/32

منبع :یاف ههای وهشگر
 AVEهمه سااازهها طبق جدول  2بزرگ ر از  /5اساات و در ن یجه روایی همگرای مدل و مناساا
بودن برازش مدلهای اندازهگیری تأیید میشود
درقعمت روایی واگرا (جدول  ،)11میزان همبع گی یک سازه با شاخ هایش در مقابد همبع گی
آن ساازه با سایرسازهها مقایعه میشود ه این ار ازروش فورند و لا ر (  ،) 1231مشخ

شده است

روایی واگرای مدل در حد مناسبی است

اقدامهای مدیریت
یفیت زنجیره
تأمین

عملکرد
عملیاتی

1/233

000

قابلیتهای
مدیریت یفیت
زنجیره تأمین

عملکرد
محیطی

عملکرد
نوآورانه

سازه ها

1/22

عملکرد محیطی

1/322

1/221

عملکرد نوآورانه

1/252

1/223

1/231

قابلیتهای مدیریت یفیت زنجیره تأمین

1/211

1/212

1/212

عملکرد عملیاتی
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1/222

1/211

1/522

1/522

1/231

اقدامهای مدیریت یفیت زنجیره تأمین

جدول -05روایی واگرا

منبع :یاف ههای وهشگر
هما نگونا اه ازجدول برگرف ه ازروش فورند و لا ر ( ،)1231مشاااخ

اسااات ،مقدارم غیرهای

مکنون( نهان) در وهش حاضر ه در خانه های موجود در قطر اصلی  AVEجذر ماتری

قرار گرف ه

اند ،از مقدار همبعا گی میان آنها ه در خانه های زیرین و ن قطر اصلی ترتی داده شده اند ،بیش ر
اسااات از این رو می وان اظهار داشااات ه در وهش حاضااار ،ساااازهها در مدل ،تاامد بیشااا ری با
شاخ های خود دارند تا با سازههای دیگر به بیان دیگر ،روایی واگرای مدل در حد مناسبی است
برازش مدل ساختاری
برای برازش و آزمودن فرضایهها با اسا فاده از مدل های ساخ اری ،از روش حداقد مرباام جزئی و
نعاخه دوم نرمافزار اسامارم ی ال اس اس فاده شد بررسی برازش مدل در سه بخش برازش مدلهای
اندازهگیری ،برازش مدل ساخ اری و برازش مدل لی انجام میشود ) برای تحلید مدلها در روش اب دا
باید به بررسای برازش مدل ( )PLS-SEMماادلام سااخ اری با رویکرد حداقد مرباام جزئی و سپ
آزمودن فرضایه های وهش رداخت برای بررسای برازش مدل ساخ اری با روش  PLSاز  R2و مایار
 Q2اس فاده میشود هر نه مقادیر  R2مربوط به سازه های درون زای یک مدل بیش ر باشد ،نشان از
برازش به ر مدل اسات .با توجه به مقادیر به دست آمده در جدول  11مناس بودن برازش قوی مدل
سااخ اری تأیید می شاود .هر نه مقادیر Q2مربوط به سااازه های درون زای یک مدل بیشا ر باشااد،
نشاان از قدرم یش بینی به ر مدل دارد با توجه به جدول  11مقادیر به دسات آمده برای سازههای
مدل می توان گفت ه برازش قوی مدل ساخ اری وهش بار دیگر تأیید میشود.
جدول  -00برازش مدل ساختاری و روایی سازه
سازه

اقدامام مدیریت
یفیت زنجیره تأمین

عملکرد
عملیاتی

قابلیت های مدیریت
یفیت زنجیره تأمین

عملکرد
نوآورانه

عملکرد
محیطی

R2

1/215

1/322

1/221

1/211

1/322

Q2

1/231

1/232

1/233

1/233

1/221

منبع :یاف ههای وهشگر
آزمون معادله ساختاری با PLS
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الگوری م تحلید دادهها در روش  PLSنشاااان می دهد ه

از بررسااای برازش مدلهای

اندازهگیری ،مدل ساااخ اری و مدل لی ،می توان به بررساای و آزمون فرضاایههای تحقیق رداخت و
ضری های اس اندارد شده معیرهای  Zبه یاف ههای وهش رسید (شکد  2و ) 3
هدف از تحلید معایر ،شناسایی علیت (تاتیر) بین م غیرهای مدل مفهومی تحقیق است بایع ی
توجه نمود ه تائید یا رد فرضاایهها (روابط) در حالت مانا داری مشااخ

می شااود به عبارم دیگر

ننانچه عدد ماناداری بزرگ ر از  1/22یا ونک ر از  –1/22باشااد فرضاایه تائید میشااود ،ه ن یجه
حاصله مؤید تأیید فرضیه است

شکل  -2ضرایب رگرسیون

منبع :یاف ههای وهشگر
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شکل  -3مقادیر T

منبع :یاف ههای وهشگر
بحث و نتیجه گیری
همانطور ه میدانیم اهمیت حف و تقویت زنجیره تامین از اصاول مدیریت بهینه می باشد در این
ایاننامه امکان ارائه راهکارهای نوآورانه با میانجیگری عملکرد محیطی برای ایجاد نظامی منعاااجم در
اساا فاده از راهبرد های عملیاتی در زنجیره تامین اشاااره شااده اساات این مقاله برای بهبود عملکرد
سازمانی با توجه به انعیدهای سازمان و نقش زنجیره تامین است و با عنایت به مطال

گف ه شده در

بررسی حاصله این تحقیق موارد مشروحه زیر مورد تأیید قرار گرفت
 -0اقدامهای مدیریت یفیت زنجیره تأمین بر عملکرد عملیاتی تاتیر دارد
 -2اقدامهایمدیریت یفیت زنجیره تأمین بر قابلیت های مدیریت یفیت زنجیره تأمین تاتیر دارد
 -3اقدامهای مدیریت یفیت زنجیره تأمین بر عملکرد نوآورانه تاتیر دارد
 -0قابلیتهای مدیریت یفیت زنجیره تأمین بر عملکرد عملیاتی تاتیر دارد
 -0قابلیتهای مدیریت یفیت زنجیره تأمین بر عملکرد نوآورانه تاتیر دارد
 -1عملکرد نوآورانه بر عملکرد عملیاتی تاتیر دارد
 -7اقدامهایمدیریت یفیت زنجیره تأمین بر عملکرد عملیاتی از طریق عملکرد محیطی تاتیر دارد

پیشنهادﻫای مبتنی بر فرضیهﻫای ایﻦ تحقیق به ﻗرار زیر میباشد
یشنهادهای مب نی بر فرضیه اول:
بکارگیری اصاد تمر ز بر مش ری عموما باع میگردد ه سازمان  -برای درر نیازها و ان ظارهای
مشا ریان تحقیقهای لازم را صااورم دهد  -ارتباطام درون سااازمانی را در راسا ای نیازها و ان ظارهای
مش ا ریان هدایت نماید  -رضااایت مش ا ریان را اندازه گیری نموده و بر مبنای ن ایج حاصااد از آن اقدام
نماید  -از وجود توازن بین رضااای مندی مشاا ریان و سااایر ذینفاان سااازمان (نظیر مالکین ،ار نان،
سارمایه گذاران ،انجمنها و مجامع محلی) اطمینان حاصد نماید  -اخ صاص منابع توسط سازمان برای
آموزش مورد توجه قرار گیرد  -فرصات مطالااتی در ساازمان ایجاد شود  -اس فاده از م خص ها درامر
آموزش مورد توجه قرار گیرد
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یشنهادهای مب نی بر فرضیه دوم:
اس فاده از م خصصان در امر آموزش مورد توجه قرار گیرد  -نهادینه سازی آموزش در سازمان مورد
توجه قرار گیرد  -تاهد ار نان به فلعفه سازمان در مورد بهبودهای بی ایان مورد توجه باشد
یشنهادهای مب نی بر فرضیه سوم:
اار ناان اهمیات همکااری و نقش خود در ساااازماان را درر نناد  -اار نان محدودیتهای
عملکردشاان را شاناساایی نند  -ار نان عملکرد خود را در راس ای مقاصد و اهداف شخصی ارزیابی
نمایند  -ار نان فاالانه فرصاتهای افزایش صلاحیت ،دانش و تجربه خود را جع جو نمایند  -ار نان
آزادانه دانش و تجربههای خود را به اش رار گذارند
یشنهادهای مب نی بر فرضیه نهارم:
رفع عیوی درساازمان مورد توجه قرار گیرد  -شناسایی و ادارة فاالیتهای به هم وابع ه مورد توجه
قرار گیرد  -اس فاده از نرخه دمینگ مورد توجه قرار گیرد  -شناخت و حذف مشکدها درسیع م مورد
توجه قرار گیرد  -بهبود سیع م اسخگویی و ارتباطها مورد توجه قرار گیرد  -تاریف فرآیند در سازمان
مورد توجه قرار گیرد
یشنهادهای مب نی بر فرضیه نجم:
اهداف نالش بر انگیز با زمان بندی مشاخ

تنظیم گردد  -ارزشهای مش رر ،مدلهای اخلاقی و

هنجارهای صحی در تمامی سطوا سازمان ایجاد و تقویت گردد  -ار نان با منابع مورد نیاز ،برخوردار
از آموزش و آزادی عمد با داش ن معئولیت و اسخگویی فاالیت نمایند.
یشنهادهای مب نی بر فرضیه ششم:
تمر ز بر خواسا ه نهایی مشا ری مورد توجه قرار گیرد  -تمر ز بر ارایه خدمام مطلوی به مش ری
مورد توجه قرار گیرد
یشنهادهای مب نی بر فرضیه هف م:
تااملام ار نان در سازمان مورد توجه قرار گیرد  -تحلید شکایام مورد توجه قرار گیرد  -همکاری
ار نان در امور سازمانی مورد توجه قرار گیرد  -ارتباطهای غیر رسمی ار نان مورد توجه قرار گیرد
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