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 چکیده
دریافته اند که  ها ی تأمین، سازمانها های اخیر با تغییر شرایط در بازارهای جهانی و رقابت مابین زنجیرهطی سال

حفظ مزیت رقابتی پایدار به کار برای رشد و بقا در محیط پرتالطم امروزی باید تمام تالششان را در خلق و 

ی توسعه پایدار همچون ها ها را در توجه به مولفهگیرند. از طرفی فشار مشتریان و خواست ذینفعان، سازمان

مباحث اجتماعی و زیست محیطی مجاب نموده و موجب پدیدآمدن مفهومی به عنوان مدیریت زنجیره تأمین 

به تاثیرات عوامل موثر بر مدیریت زنجیره تأمین پایدار و روابط بین پایدار گردیده است. تحقیق حاضر از طرفی 

پردازد که چگونه انتخاب و به کارگیری پردازد و در نهایت به این میهای درونی و بیرونی آن میفعالیت

این  تواند سازمان را در ایجاد مزیت رقابتی پایدار یاری رساند.ی مدیریت زنجیره تأمین پایدار میها فعالیت

واحدتولیدی، و روش حداقل مربعات جزئی انجام  41مطالعه در صنایع موجود در کرمانشاه با نمونه ای شامل 

های مدیریت زنجیره تأمین دهد عوامل فشار مشتری و نوآوربودن شرکت بر فعالیتگرفته است. نتایج نشان می

مین پایدار در خلق مزیت رقابتی پایدار برای ی مدیریت زنجیره تاها پایدار موثر است و همچنین تاثیر فعالیت

 نماید. سازمان را تایید می

 

 :  مزیت رقابتی پایدار، مدیریت زنجیره تامین پایدار، فشار مشتری، نوآور بودنواژگان کلیدی
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 مقدمه

بیش از  ها در عصر جدید و با گسترش ارتباطات و کاهش تاثیر مرزهای جغرافیایی، سازمان

یط رقابتی قرار گرفته اند و با وجود متالطم شدن شرایط رقابت، اهمیت ایجاد و پیش در شرا

.  در واقع (1000، 2ریوسها )بونا ویابد می های رقابتی پایدار به طور بالقوه افزایشحفظ مزیت

آن مزیتی است که قابلیت کپی برداری و استفاده توسط دیگران را  1مزیت رقابتی پایدار

، 3)کوین و کوینواند سازمان را بطور پایدار در محیط رقابت یاری نماید نداشته باشد و بت

2699). 

از طرفی با به وجود آمدن بحث پایداری و توسعه پایدار، مباحث جدیدی در زنجیره تأمین 

گرچه امروزه تعاریف و ابعاد مختلفی برای زنجیره تامین پایدار بیان گردیده   پدید آمد.

توان تعریف را اینگونه می 1مدیریت زنجیره تامین پایدار (.1029، 7)آهی و همکاراناست

کرد: مدیریت جریان مواد و اطالعات و هماهنگی درسراسر زنجیره تامین است که با در نظر 

باشد. با وجود آنکه اجماعی قطعی در گرفتن همزمان سه بعد اقتصادی، اجتماعی و محیطی می

یدار وجود ندارد، اما بعنوان الگویی جدید از آن مورد تعریف مدیریت زنجیره تأمین پا

شود زیرا فعالیت بنگاه درعین حالیکه با احتیاجات ذینفعان مطابقت داشته و حمایت می

دهد، باید بازده زیست محیطی و پاسخگویی  می سودآوری و قدرت رقابت پذیری را افزایش

، 4؛ ژو و همکاران1023، 9ی)آهی و سیارساجتماعی را نیز در زنجیره تأمین افزایش دهد

1023.)  

برد را به سمتی می ها تقاضاهای رو به افزایش طیف متنوعی از ذینفعان)فشار مشتری(، شرکت

امروزه موفقیت در  (.1001، 9)شارما و هنریکوئسکه مدیریت زنجیره تأمین پایداراتخاذ کنند
 

1- Bona & Harius 

2 - SCA 

3- Coyne & Kevin 

4 - Ahi et al 

5- SSCM 

6 - Ahi & Searcy 

7- Zhu et al 

8 - Sharma & Henriques 
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پایداری کسب و کار شناخته عنوان عنصری حیاتی در هب مدیریت زنجیره تامین پایداراجرای 

مدیریت های فعالیت عامل دیگری که به اثر آن بر (.1009)آهی و همکاران، شده است

اند است. تعدادی از محققان به این اشاره کرده 2پرداخته شده نوآور بودن زنجیره تامین پایدار

مولو و ؛ نیدو1006، 1)پاجل و ووکنندهای نوآور در پایداری بهتر عمل میکه شرکت

 به افزایش سود، و وری بهره توسعه مانند اهدافی . امروزه راه رسیدن به(1006، 3همکاران

 یها فعالیت طریق از موجود بازار از ها سهم شرکت بهبود و جدید بازارهای آوردن دست

. در این تحقیق عالوه بر آنکه اثر دو عامل فشار مشتری و نوآور (1021، 7)دنزنوآورانه است

های های درونی بر فعالیتو اثر فعالیتمدیریت زنجیره تامین پایدار های بر فعالیتبودن 

مدیریت ی ها پرداخته شده است، اثر اتخاذ فعالیت 1بیرونی مدیریت زنجیره تأمین پایدار

بر ایجاد مزیت رقابتی پایدار نیز بررسی گردیده است. در حالی که در زنجیره تامین پایدار 

بر مزیت رقابتی بررسی شده مدیریت زنجیره تامین پایدار ی ها ن تاثیر فعالیتی پیشیها پژوهش

است و پایداری مزیت رقابتی در این رابطه مورد بررسی قرار نگرفته است. بنابراین مساله 

مدیریت ی ها اصلی پژوهش حاضر این است که آیا فشار مشتری و نوآور بودن بر فعالیت

بر ایجاد مدیریت زنجیره تامین پایدار  ی ها ارد؟ و آیا اتخاذ فعالیتتاثیر دزنجیره تامین پایدار 

 مزیت رقابتی پایدار تاثیر دارد؟

و  ها در بخش دوم مقاله، مبانی نظری و پیشینه پژوهش بررسی شده و بر اساس آن فرضیه     

مدل مفهومی پژوهش ارائه شده است. در بخش سوم روش شناسی تحقیق شامل ابزار تحقیق، 

ی ها بررسی شده است. در بخش چهارم تحلیل یافته ها روش جمع آوری و تحلیل داده

بیان شده و در بخش آخر نتایج بدست آمده بحث  ها پژوهش انجام شده و نتیجه آزمون فرضیه

 گردیده و پیشنهادهای پژوهش ارایه گردیده است.
 

1- Innovativeness 

2- Pagell & Wu 

3- Nidumolu et al 

4- Deniz 

 

  ی مدیریت فرایند پایدار بر مدیریت تأمین پایدار است که در ادامه تشریح می گردد.ها منظور تأثیر فعالیت- 5
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 مبانی نظری و پیشینه پژوهش

 مدیریت زنجیره تامین پایدار

ی مرتبط با جریان و تبدیل کاالها از مرحله ماده ها شود بر تمام فعالیته تامین مشتمل میزنجیر

ی اطالعاتی مرتبط با آنها )غضنفری و ها خام تا تحویل به مصرف کننده نهایی و نیز جریان

های شود بر یکپارچه سازی فعالیتمشتمل می« مدیریت زنجیره تامین»(، و 2390ریاضی، 

ی اطالعاتی مرتبط با آنها از طریق بهبود در روابط زنجیره، برای ها و نیز جریان زنجیره تامین

پایدار، مدیریت مدیریت زنجیره تامین دستیابی به مزیت رقابتی قابل اتکا و مستدام. بنابراین 

در طول زنجیره تامین را  ها جریان مواد، اطالعات و سرمایه و همچنین همکاری بین شرکت

دهد، به همراه یکپارچه سازی اهداف از تمام سه گانه توسعه پایدار)اقتصادی،  می مدنظر قرار

، 2)سیورینگ و مولرزیست محیطی و اجتماعی( که برگرفته از نیازهای مشتریان و ذینفعان باشد

1009.)  

تشخیص داده شده مدیریت زنجیره تامین پایدار در ادبیات موضوع دو گروه مجزا از عملیات 

 است: 

بنیادی در زمینه یها ( از فعالیتSPMیریت فرایند پایدار : مدیریت فرآیند پایدار )مد -2

محیطی و اجتماعی تشکیل شده است که معموالً بدون مشارکت مستقیم تامین کننده به کار 

 های اجتماعی()برای مثال، طراحی اقتصادی، سالمت و ایمنی، کمپین شوندگرفته می

 (.1023، 3؛ ژو و همکاران1022، 1)گاورنسکی و همکاران

کنندگان )برای مثال، ارزیابی هایی که شامل معامالت با تامینمدیریت تأمین پایدار: فعالیت -1

 شوندمی شناخته های  مدیریت تأمین پایدارکننده( بعنوان فعالیتو همکاری پایدار تامین

 .(1021، 7؛ کالسین و وریک1022)گاورنسکی، 

 

1- Seuring & Muller 

2 - Gavronski et al 

3- Zhu et al 

4 - Klassen & Vereecke 
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 ها در سازمانمدیریت زنجیره تامین پایدار های ر ایجاد و توسعه فعالیتمحققان عواملی را د

اند که در این میان دو عامل فشار مشتری و نوآور بودن سازمان اهمیت و دخیل دانسته

 شود.عمومیت بیشتری دارد که در این تحقیق به آنها پرداخته می

 

 مزیت رقابتی پایدار 

که همواره شرکت را قادر  دانست هاییوامل یا توانمندیمجموعه عتوان مزیت رقابتی را می

 .رقبا از خود نشان دهدبه سازد عملکرد بهتری نسبت  می

که بر اساس ی اول دیدگاهتوان دو دیدگاه کلی را بر شمرد در ارتباط با مزیت رقابتی می

از نظر او میالدی معرفی گردید.  90های مایکل پورتر دردههدر اندیشه تئوری سازمان صنعتی

ها است و گذاریهدف از رقابت در هر صنعتی، کسب سودآوری مناسب از سرمایه

سودآوری صنعت، از یک سو به عوامل ساختاری صنعت و از سوی دیگر به میزان رقابت 

های محیطی ، کسب مزیت رقابتی را ناشی از فرصتدرون صنعت بستگی دارد. این دیدگاه

رد استفاده در این دیدگاه، تحلیل زنجیره ارزش سازمان، تحلیل داند. ابزارهای تحلیلی مومی

-پذیری، خوشههای عمومی )رهبری هزینه، تمایز و تمرکز(، رقابتنیروهای رقابتی، استراتژی

 (.2661؛2691)پورتر، هستندغیره  ها وها، مزیت رقابتی ملت

آقای توسط تنی بر منابع تئوری مب»نگارش مقاله دیدگاه دیگر دیدگاه منبع محور است که با 

دیدگاه  و در ادبیات مدیریت استراتژیک رایج شد (.2662، 2بارنی ()به نقل از2697)لت اف

شود. این دیدگاه توسط متخصصان دیگر بررسی و تکمیل شده محور نامیده می منبع

ت که در مقابل نگاه سازمان صنعتی که واحد تحلیل را صنعت و منبع مزی(. 2662)بارنی، است

داند، نگرش طرفداران این دیدگاه بر پایه منابع سازمانی است رقابتی را عوامل ساختاری صنعت می

)لیدو و  دانندهای درون سازمانی میو واحد تحلیل را سازمان و منبع مزیت رقابتی را منابع و قابلیت

ب را در اختیار ای از منابع مناسدر این دیدگاه، زمانی که سازمان مجموعه (.2669، 1همکاران

 

1- Barney 

2 - lado et al 
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تواند به قابلیتی دست یابد که از طریق داشته باشد و آنها را به طور صحیح بکار گیرد، می

  (.2666، 2ملها )پراهالد وتعامل بصورت هم افزایی در شرکت توانمندی اساسی ایجاد نماید

باید با ها توان به مزیت رقابتی دست یافت، بلکه سازمانبدیهی است که به طورتصادفی نمی

شود که ریزی در این راستا حرکت کنند. مزیت رقابتی به عواملی اطالق میتفکر و برنامه

دهند. مزیت ها برای کسب موقعیت بهتر نسبت به رقبا در بازار مورد استفاده قرار میشرکت

های دیگر شود که خریدار بیشترین ارزش ادراکی را نسبت به انتخابرقابتی، زمانی حاصل می

شود که رقبای دیگر نتوانند به آسانی یا به ه دست آورد. مزیت رقابتی پایدار زمانی حاصل میب

. در مطالعات (1022، 3؛ لی و توپینن1009، 1)لی و همکارانسرعت این ارزش را تقلید کنند

انجام شده به مزیت رقابتی پایدار به عنوان نوعی از مزیت رقابتی که در محیط پر تالطم و در 

 تغییر امروزی، بصورت پیوسته قدرت رقابتی شرکت را تضمین نماید نگریسته شده است. حال

، تأثیر SSCMای که عالوه بر توجه به عوامل موثر بر با توجه به مطالب عنوان شده جای مطالعه

ی مدیریت زنجیره تأمین پایدار در ایجاد مزیت رقابتی پایدار را بررسی نماید، خالی ها فعالیت

های هایی موفق خواهند بود که الزامات فعالیتآید در آینده شرکت می رسد. بنظرر میبه نظ

مدیریت زنجیره تأمین پایدار را که در نتیجه مطابقت با احتیاجات ذینفعان باید رعایت کنند را 

عنوان چهارچوبی که به آنان تحمیل شده بلکه این عملیات را به عنوان کلیدی برای ایجاد هنه ب

 تواند راهگشایی در این مسیر باشد.یت رقابتی پایدار به کار برند. لذا انجام این پژوهش میمز

بیان کرده اند، تولیدکنندگان برای ارتقای عملکرد زیست محیطی به ( 1023)7همکارانژو و 

های خریدشان دهند. همچنین وقتی الزامات زیست محیطی در شاخصخرید سبز اهمیت می

گیرد ارائه مشخصات طراحی به تأمین کنندگان بدون داشتن طراحی سبز می مورد توجه قرار

و  ISO14000شان دارای گواهی نامه یی که برای فعالیتها داخلی دشوار است. شرکت

OHSAS18000 نیازمند این هستند که مباحث مهم اجتماعی و زیست محیطی را در  باشند، می

 

1- Prahald & Hamel 

2- Li et al 

3- Li  & Toppinen 

4 - Zhu et al 
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ممکن است  SSMهای و اینکه در اجرای فعالیتروابط شان با تامین کنندگان مشخص کنند 

 ها در توسعه سیاست ها های خود باشند. سازماننیازمند دستیابی به منابع جدید و توسعه قابلیت

ی پایداری باید تعادلی بین سه بعد اقتصادی، محیطی و اجتماعی را ایجاد ها و شیوه

ی شرکت با تامین کنندگان باید در تحقیقی عنوان شده همکار .(1006، 1)پاگل و وونمایند

های منتج از استانداردهای مربوط به عنوان یک قابلیتی مورد توجه باشد که برآمده از تواناییهب

، 1)گاورنسکی و همکاراناندهای تولید سبز باشد که در داخل سازمان اتخاذ شدهفرایند

1022.) 

 تأمین پایدار دارد. یک: مدیریت فرآیند پایدار اثر مثبتی بر مدیریت فرضیه

 

 فشار مشتری 

 را به سمتی ها همانطورکه اشاره شد تقاضاهای رو به افزایش طیف متنوعی از ذینفعان، شرکت

اما در  (.1001، 3)شارما و هنریکوئزبرد که مدیریت زنجیره تأمین پایدار را اتخاذ کنند می

ی تأمین ها در توسعه زنجیره ادبیات موضوع، نتایجی قطعی در رابطه با نقشی که فشار مشتری

کند ارائه نشده است. این در حالی است که بسیاری از نویسندگان از پایدار بازی می

اند ای مهم برای مدیریت فرایند پایدار، یاد کردهاحتیاجات مشتری بعنوان انگیزاننده

  .(1006، 1؛ دیفوس و هوگنز10097بنیتو، -)گنزالس

ها یک طرح زیست محیطی دارند مهم است برای اینکه شرکتفشار مشتری یک تعیین کننده 

 ها ها را و مدیران کارخانه، توجه شرکت«مسئول بودن»یا خیر. تغییر در رفتار مشتری به سمت 

)کالسین و های مسئوالنه ایجاد کندرا جلب کرده است و آنها را ترغیب کرده است که شیوه

بیان شده که یکی از مهمترین دالیل برای استفاده  به همین ترتیب، در ادبیات (.1003، 9واچن

های زیست محیطی و اجتماعی، مداوم از مواد بازیافتی گران قیمت و بکارگیری مجوز
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ی اجتماعی و ها الزامات مشتریان صنعتی بوده است. در تحقیقات اشاره شده است که جنبه

یست محیطی ناشی از محیطی همچون ایمنی محل کار، شرایط کاری و انتشار آلودگی ز

بنابرین یکی از  .گیرند موثر استهایی که مشتریان برای خرید میفعالیت شرکت در تصمیم

های اجتماعی محیطی از دالیل بسیار مهم برای استفاده مداوم از چرخه مواد و اخذ گواهینامه

از فشار  نهمکارا. همچنین  ژو و (1009، 2بنیتو -)گنزالسهای مشتریان بوده استنیازمندی

ها جهت طراحی سبز مندی از طرف مشتریان نام برده که منجر به پی گیری خالقیتقاعده

)طراحی مبتنی بر الزامات زیست محیطی( در داخل شرکت شده است. همچنین از فشارهایی 

، 1)ژو و همکارانها خبر داده استجهت اتخاذ مدیریت زنجیره تأمین سبز برای شرکت

1023 .) 

 م: فشار مشتری اثر مثبتی بر مدیریت فرایند پایدار دارد.فرضیه دو

های تولیدی شرکت عنوان شده افزایش آگاهی مشتریان از رفتار اجتماعی به ارزیابی فعالیت

شود. بلکه به اثرات غیر مستقیم و تأثیر در اجتماع توسعه پیدا کرده است اگر محدود نمی

توانند با جتماعی منفی داشته باشد مشتریان میزنجیره تأمین شرکت اثرات زیست محیطی و ا

در تحقیقی رابطه بین فشار  (.1006، 3گنها )دیفوز وافزایش فشار بر سازمان واکنش نشان دهند

های داخلی و بیرونی زیست محیطی با شواهد تجربی اثبات گردیده مشتری و فعالیت

  (.1027، 7گالندریس و کالشمیت)است
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 ری اثر مثبتی بر مدیریت تأمین پایدار دارد.فرضیه سوم: فشار مشت

 نوآور بودن

های جدید در فرایندها و را ایجاد، پذیرش و اجرای ایده 2در تعریف عموماً نوآوری

دانند. از طرفی و در همین راستا در ادبیات مدیریت، نوآور بودن  می محصوالت)خدمات(

 های مدیریتی شناختهمحصوالت و سیستم بعنوان توانایی یا اراده شرکت برای تغییر فرایندها،

شود که کند که جهل و داشتن ذهنی ایستا مانع از این می می عنوان 2661 1شود. پورتر می

تواند این مطلب را درک کنند که در عملکرد زیست محیطی و اجتماعی شان می ها شرکت

وع باعث محدودیت در ها نیز کاهش یابد و همین موضبهبود ایجاد شود در عین حالیکه هزینه

گردد. در عوض تفکر خالق و به تبع آن می مدیریت زنجیره تامین پایداری ها توسعه فعالیت

 .شود می ی مربوط به پایداری شناختهها نوآور بودن به عنوان کلیدی برای مواجهه با چالش

لیات تواند بعنوان قابلیت ارزشمندی در مباحث اجتماعی و محیطی در عمنوآور بودن می

های نوآور در اند که شرکتشرکت وجود داشته باشد. بسیاری از محققان به این اشاره کرده

عامل دومی (. 1006، 7؛ نیدومولو و همکاران1006، 3)پاگل و ووکنندپایداری بهتر عمل می

اثر بگذارد نوآوربودن است.  مدیریت زنجیره تامین پایداررود که بر توسعه که انتظار می

بینی وری را برای پیشهای موثر و بهرهوآور به این عادت کرده است که سیستمشرکت ن

ها توسعه دهد،که برای به روز آوری خود و فائق آمدن بر ایستایی سازمانی از این فرصت

 (1027، 1گالندریس و کالشمیت)کنند  می ها استفادهسیستم

سازمان را یاری دهند. نشان داده شده  ،SPMتوانند هنگام توسعه فرآیندهای می ها این قابلیت 

کنند که ها ایجاد میهای مکملی را برای شرکتها برای نوآوری فرایند، داراییکه توانایی

 های کاهش آلودگی هستند.پتانسیلی در جهت توسعه و بهره برداری از تکنولوژی

 فرضیه چهارم: نوآور بودن اثر مثبتی بر مدیریت فرآیند پایدار دارد.
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 ای( عنوان کرده که چون نوآوری در فرهنگ یک سازمان نهادینه شده لذا بر شیوه2669الت )ه

گذارد. با توجه به این نظر هنگامی کند اثر می می که آن شرکت تامین کنندگانش را مدیریت

های همکاری بین سازمان و که یک یادگیری قوی و آینده گرا در سازمان نفوذ کند شیوه

کند که در آن  می یابد.  نوآوربودن در این معنا فضایی ایجادش بهتر توسعه میتأمین کنندگان

 تواند توسعه بیشتری پیدا کند. می SSMیکپارچگی زنجیره تأمین موفقیت آمیزتر بوده و 

های نوآور با گرایش باالیی که به یادگیری دارند. ظرفیت بیشتری  برای درک و شرکت

  (1027گالندریس و کالشمیت، ) ارنددسترسی الزم به دانش خارجی د

 فرضیه پنجم: نوآور بودن اثر مثبتی بر مدیریت تأمین پایدار دارد.

ی ضعیف از بازار را بگیرند و ممکن است بخواهند ها توانند حتی نشانه می های نوآورشرکت

به نقل از  2664، 2)سینکوالکنند تاثیر بگذارندبر فرایندی که مشتریان انتظاراتشان را ایجاد می

های جدید و درست عنوان شده که قابلیت توسعه اسستراتژی (،1027گالندریس و کالشمیت، 

کند که فشارها از ذینفعان خارجی را مورد توجه قرار دهند و اثر چنین ها کمک میبه شرکت

وری اثر رود نوآی سبز را تعدیل نمایند. بنابه این دالیل انتظار میها فشارهایی بر توسعه فعالیت

 را کاهش دهد.مدیریت زنجیره تامین پایدار فشار مشتری در توسعه 

 فرضیه ششم: نوآور بودن، تاثیر فشار مشتری بر مدیریت فرایند پایدار را بطور منفی تعدیل

 نماید. می

ها در حال رسیدن به این درک از محیط هستند که در بازاری که بر وسعت و خیلی از سازمان

تواند راهی کلیدی جهت ایجاد مزیت  می شود، مدیریت زنجیره تأمینوده میازدحام آن افز

امروزه، در عرصه رقابت  (.2669، 1)جونزرقابتی پایدار برای خدمات و محصوالتشان باشد

. از نمایندی تامین به عنوان اهرم رقابتی در مقابل یکدیگر استفاده میها ها از زنجیرهشرکت

های تأمین گردیده مدیریت اثربخش تبدیل به رقابتی مابین زنجیرهها وقتی رقابت بین شرکت

)لی و زنجیره تأمین بعنوان راهی بالقوه و ارشمند برای کسب مزیت رقابتی تبدیل شده است
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ی ها در مورد زنجیره تأمین شرکت (1021، 1همکاراندر تحقیق یاهایا و  (.1009، 2همکاران

های دیگر ت عمدتاً به روابطی که شرکت با سازمانکند که مزیت رقابتی شرکنفتی نقل می

  های داخلی شرکت مربوط باشد.کند ارتباط دارد تا اینکه به قابلیتایجاد می

 که است کلیدی توانمندساز یک پایدار تامین زنجیره مدیریت در تحقیقی بیان شده که اجرای

 ارائه به محیطی زیست سائلم کاهش سمتی سوق دهد که با تمرکز بر را به سازمان تواند می

 (.1021، 3سهیزا زیالنی و همکاران)دست یابد اجتماعی و اقتصادی مزایای

 فرضیه هفتم: مدیریت تأمین پایدار اثر مثبتی بر مزیت رقابتی پایدار دارد. 

 :شود مفاهیم زیر بسط و توسعه یابد می تالشدر این تحقیق 

ی ها أمین پایدار )مدیریت فرایند پایدار( بر فعالیتی داخلی مدیریت زنجیره تها تأثیر فعالیت-2

 بیرونی مدیریت زنجیره تأمین پایدار)مدیریت تأمین پایدار( را بررسی نماییم .

ی مدیریت زنجیره تأمین پایدار را بررسی ها تأثیر نوآور بودن و فشار مشتری بر فعالیت-1

 نماییم.

را در ایجاد مزیت رقابتی پایدار بررسی ی مدیریت زنجیره تأمین پایدار ها نقش فعالیت-3

 نماییم.
 بررسی پیشینه پژوهش 2جدول

سال  موضوع پژوهش ی پژوهشها یافته

 انتشار

 نویسندگان

های نوآور سطح باال، عموماً دارای اعضایی سازمان

دانند که  می هستند که یادگیری و نوآوری را ارزشی

ین کند. همچن می به سوداوری بلند مدت سیستم کمک

نوآور بودن یک تمایل و قابلیت سازمانی است برای 

ی مدیریتی ها تغییر در فرایندها، محصوالت و سیستم

 شرکت.

گرایش یادگیری، 

نوآوری شرکت و 

 عملکرد شرکت

 کاالنتونه  1001

احتیاجات مشتری انگیزاننده ای مهم برای مدیریت  مروری بر عوامل  گنزالس و  1009
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سال  موضوع پژوهش ی پژوهشها یافته

 انتشار

 نویسندگان

فرایند پایدار است و یکی از دالیل استفاده مداوم از 

واد بازیافتی و اخذ مجوزهای اجتماعی و زیست م

 محیطی الزامات مشتریان است.

تعیین کننده 

ی زیست ها فعالیت

 محیطی

 بنیتو

با مطالعه موردی در تولیدکنندگان آمریکای شمالی 

روی  ها ی آنها ارتباط بین سرمایه گذاریها یافته

ونی در حوزه محیط عملیات داخلی و عملیات بیر

دهد و در زنجیره تأمین، به اثر میان  می زیستی را نشان

عملیات بیرونی و عملیات داخلی یک شرکت در 

 کنند. می مدیریت زنجیره تأمین اشاره

مدیریت زیست 

محیطی و عملکرد 

تولید: نقش همکاری 

در مدیریت زنجیره 

 تأمین

واکن و  1009

 کالسن

تاندار شده تولید سبز در مجموعه ای از فرایندهای اس

تواند تبدیل به قابلیتی شود که در  می داخل شرکت

بین  ها نتیجه آن ترکیب منحصر به فرد از همکاری

 گردد. می اعضای زنجیره تأمین ایجاد

دیدگاه منبع محور در 

مدیریت زنجیره تأمین 

 سبز

گاوارانسکی   1022

 و کالسن

یریت با وجود اینکه اجماعی در مورد تعریف مد

ی ها زنجیره تأمین پایدار وجود ندارد، اما در پژوهش

زیادی مدیریت زنجیره تامین پایدار به عنوان یک 

در جهت برآورده کردن  ها مدلی جدید برای شرکت

الزامات سهامداران و بهبود سودآوری و رقابت پذیری، 

همزمان با بهبود بازده زیست محیطی و مسئولیت 

ن ، مورد مدافعه قرار گرفته اجتماعی در زنجیره تامی

 است.

آنالیز تطبیقی ادبیات ، 

تعاریف مدیریت 

زنجیره تأمین پایدار و 

مدیریت زنجیره تأمین 

 سبز

آهی و  1022

 سیارسی

ی مبتنی بر افزایش ها پاسخگویی شرکت با فعالیت

سوداوری انطباق دارند. و سرمایه گذاری شرکت در 

یی ها ی فرصتی اجتماعها مباحث اخالقی و مسئولیت

 آورد. می را برای شرکت به ارمغان

مکمل بودن یا 

متعارض بودن اهداف 

در مسئولیت پذیری 

شرکت و مزیت 

رقابتی پایدار در 

ان، لی و ای  1022

 تاپینن
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سال  موضوع پژوهش ی پژوهشها یافته

 انتشار

 نویسندگان

صنایع مربوط به 

 جنگل

ی زیست محیطی و اجتماعی تاثیر ها خرید سبز بر جنبه

دار تاثیر ی مدیریت زنجیره تامین پایها داشته و فعالیت

 مثبتی بر عملکرد در زنجیره تامین پایدار دارد.

مدیریت زنجیره تامین 

 پایدار

سهیزا زیالنی  1021

 و همکاران

ی داخلی ها ی زنجیره تآمین پایدار از فعالیتها فعالیت

ی بیرونی )مابین اعضا( توسعه و ها به سمت فعالیت

 یابد، همچنین نشان دادند که فشار مشتری و می تکامل

نوآوربودن بعنوان محرکی برای مدیریت زنجیره تأمین 

پایدار، بطور جداگانه بر مدیریت فرایند پایدار و 

 مدیریت تأمین پایدار اثر مستقیم و مثبتی دارد.

نقش فشار مشتری و 

نوآوربودن در 

 مدیریت زنجیره تأمین

گالندریس و  1027

 کالشمیت

آور نواوری از عناصر اصلی مزیت رقابتی است. نو

بودن ایجاد راهی نو در خلق  محصوالت جدید، 

خدمات جدید و فرایندهای جدید در ایجاد مزیت 

 باشد. می رقابتی

مدیریت نوآوری در 

رقابت جهانی و مزیت 

 رقابتی

دنیز دیالرا  1021

 درلی

مدیریت زنجیره تامین پایدار عالوه بر سه بعد 

ی اه اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی ابعاد و چالش

 دیگری نیز دارد. 

چارچوبی جامع برای 

ارزیابی عملکرد 

 زنجیره تامین پایدار

آهی  1029

 ودیگران

 

 

 مدل  مفهومی پژوهش

با بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهش، مدل مفهومی پژوهش حاضر و روابط بین متغیرها، در 

ی پایدار براساس ( نشان داده شده است. هدف از این مدل، ارتقای سطح مزیت رقابت2شکل)

 باشد. می متغیرهای فشار مشتری، نوآور بودن و مدیریت زنجیره تامین پایدار
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 روش شناسی تحقیق

ها، این نوع تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی است و بر اساس نحوه گردآوری داده

ی تولیدی واقع ها پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق، شرکت -تحقیق از نوع توصیفی 

واحد فعال هستند. پس از  210ی صنعتی استان کرمانشاه است که به تعداد ها در شهرک

آوری گردید. پرسشنامه از واحدهای صنعتی جمع 41ارتباط با صنایع و توزیع پرسشنامه، نهایتاً 

مورد هر  باشد که با استفاده از منابع موجود و تحقیقات قبلی در می ابزار تحقیق، پرسشنامه

ی( پرسشنامه برای فشار مشتری با ها متغیر و نظر خبرگان تهیه گردیده است. سواالت)سنجه

گالندریس و کالشمیت، ) ، نوآور بودن با چهار سنجه:(1003، 2)کالسن و واچن شش سنجه:

مدیریت فرایند (، 1027گالندریس و کالشمیت، )مدیریت تأمین پایدار با هفت سنجه:  (،1027

، و مزیت رقابتی پایدار با شانزده (1027گالندریس و کالشمیت، )با چهار سنجه:  پایدار

و با تاکید بر ابعاد قیمت، کیفیت، اطمینان  (1001، 1؛ فاهی1009)لی و همکاران، سنجه

 

1- Klassen,  & Vachon 

2 - Fahy 

مدیریت 

 فرایند پایدار

مدیریت 

 تامین پایدار

 نوآور بودن

مزیت رقابتی 

 پایدار
 

 فشار مشتری

 . مدل مفهومی پژوهش1شکل
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 ی پایداری بدست آمده اند.ها تحویل، نوآوری محصول و با در نظر گرفتن جنبه

حتوا و روایی صوری بهره گیری شده است. بدین منظور برای بررسی روایی ابزار از روایی م

های استاندارد و ها و پرسشنامهی انجام شده و استفاده از مدلها از ابتدا با دقت در پژوهش

های مورد قبول و مناسب استفاده شود. سپس ها و شاخصتعدیل آنها، سعی شده است از مولفه

ارسال و پس از تایید و انجام اصالحات  های اولیه طراحی شده برای خبرگانپرسشنامه

و جمع آوری  پرسشنامه توزیع 10 ابتداً تعداد پایایی تأیید مقتضی، نهایی شده است. به منظور

یابی گردید و مقدار آلفای کرونباخ متغیرها محاسبه گردید. با توجه به اینکه روش مدل

ن حجم نمونه حساسیت کمی به کم بود معادالت ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی

نیز شرط الزم اجرای مدل نیست، با توجه به کم بودن حجم نمونه،  ها دارد و نرمال بودن داده

 استفاده شده است.  ها از این روش برای تحلیل داده

 

 ی پژوهشها تحلیل یافته

ه ی این پژوهش در دو بخش توصیفی و استنباطی انجام شده که در ادامه بها تحلیل یافته

 پردازیم.  می تشریح آن

 

 ها تحلیل توصیفی داده

های میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای اصلی پژوهش ) و چهار بعد شاخص 1جدول  

ی مورد ها مزیت رقابتی پایدار( را که از طریق پرسشنامه تکمیل شده توسط مدیران شرکت

شود مقادیر میانگین اهد میدهد. همانطور که مشپژوهش گردآوری شده، به تفکیک نشان می

دهد تقریبا هر متغیر از مقدار متوسط بوده و این نشان می 7برای هر متغیر بزرگتر از مقدار 

باشد و همچنین مقدار کوچک انحراف برای هر متغیر نشان از پراکندگی کم نمرات باالتر می

 باشد.آن حول میانگین می
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 ی محقق(ها صلی)منبع: یافتهی اها های توصیفی متغیر. شاخص2جدول 

 انحراف استاندارد میانگین تعداد متغیر

 41 11/1 11/2 (CP) فشار مشتری
 41 29/1 72/2 (Innovativeness) نوآور بودن

 41 74/1 16/2 (SSM) مدیریت تأمین پایدار
 41 94/7 19/2 (SPMمدیریت فرایند پایدار)

 41 22/1 31/2 ( X1) قیمت پایدار
 41 12/1 11/2 (X2) ایدارکیفیت پ

 41 22/7 9/2 (X3) نوآوری پایدار در محصول
 41 41/7 71/2 (X4) تحویل پایدار محصول به بازار

 

 تحلیل استنباطی

های پژوهش از روش مدلسازی معادالت ساختاری و تحلیل مسیر استفاده برای بررسی فرضیه

ه مورد نیاز است که شامل سه قسمت شد. در بررسی فرضیات ابتدا تایید مدل ساختاری اولی

باشد که نتایج هر سه ی اندازه گیری،  تایید مدل ساختاری و تایید کلی مدل میها تایید مدل

 بخش در ادامه آورده شده است.
 

 بررسی مدل اندازه گیری

شود که در برگیرنده یک متغیر به  می یک مدل اندازه گیری مربوط به بخشی از مدل کلی

ت مربوط به آن متغیر است. برای بررسی برازش مدلهای اندازه گیری سه معیار همراه سواال

(. مقدار 2361شود )داوری و رضا زاده، می پایایی، روایی همگرا و روایی واگرا استفاده

و  199/0به ترتیب  t( با ضرایب معناداری 11/0)  39( و سوال 271/0)  34بارهای عاملی سوال 

د معنادار نشده اند. بنابراین تصمیم بر حذف این سواالت گرفته درص 61در سطح   006/2

شده است. همچنین مقدار آلفای کرونباخ  متغیر نوآوری پایدار در محصول کمتر از حد قابل 

که   33پرداخت، سوال  می که به سنجش این شاخص 31و  37، 33قبول بوده و از بین سواالت 

 1را  حذف کرده ایم. بارهای عاملی سواالت در جدولباشد  می دارای پایینترین بار عاملی

باشد  می 7/0آورده شده است. مقدار مالک برای مناسب بودن ضرایب بارهای عاملی، 
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عدد  39مشخص است، تمامی  3(. در پژوهش حاضر نیز همانگونه که از جدول 2666)هولند، 

 سب بودن این معیار دارد.بیشتر است که نشان از منا 7/0ضرایب بارهای عاملی سواالت از 
 ی هر متغیرها ضرایب بار عاملی گویه 3جدول 

سواال متغیرها

 ت
سواال متغیرها بار عاملی

 ت
 بار عاملی

CP 

2 990/0 

SPM 

10 460/0 
1 999/0 12 903/0 
3 91/0 11 401/0 
7 774/0 13 462/0 
1 999/0 

SCA  

X1 

17 912/0 
9 914/0 11 999/0 
4 979/0 19 931/0 
9 703/0 14 997/0 

Innovativ
eness 

6 763/0 

X2 

19 939/0 
20 994/0 16 921/0 
22 679/0 30 947/0 
21 629/0 32 479/0 

SSM 
 

23 49/0 31 493/0 
27 499/0 

X3 

37 926/0 
21 997/0 31 693/0 
29 491/0 
24 914/0 

X4 

39 642/0 
29 609/0 36 799/0 
26 946/0   

 7نشانگر پایایی قابل قبول است. همانطور که در جدول  4/0مقدار آلفای کرونباخ باالتر از 

ی فشار مشتری، نوآور بودن، مدیریت ها کنید، مقادیر آلفای کرونباخ برای سازه می مالحظه

,  99/0(  به ترتیب برابرx1  ,x2  ,x3  ,x4)تأمین پایدار، مدیریت فرایند پایدار و مزیت رقابتی

بجز سازه  ها ( محاسبه شده است. تمام سازه71/0,  44/0, 99/0, 91/0,)  44/0,  99/0,  9/0

x4  باشد. روش می 4/0دارای ضریب آلفای باالی pls  معیار مدرن تری نسبت به آلفا بنام

معرفی  (2361 از داوریبه نقل ) (2647)2برد. این معیار توسط ورتس می پایایی ترکیبی به کار

نه به صورت مطلق  ها شد و برتری آن نسبت به آلفای کرونباخ در این است که پایایی سازه

 7گردد. همانطور که در جدول  می یشان با یکدیگر محاسبهها بلکه با توجه به همبستگی سازه

مدیریت تأمین  ی فشار مشتری، نوآور بودن،ها نشان داده شده است، پایایی ترکیبی  برای سازه
 

1-Werts 
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, 99/0, 62/0به ترتیب برابر  (x1  ,x2  ,x3  ,x4)پایدار، مدیریت فرایند پایدار و مزیت رقابتی

بوده که  4/0( بوده و برای تمام متغیرها بیشتر از مقدار41/0,  99/0,  6/0, 99/0,) 99/0, 62/0

 ی اندازه گیری دارند. ها حاکی از پایداری درونی مناسب مدل

 نتایج سه معیار آلفای کرونباخ ، پایایی ترکیبی و روایی همگرا. 4جدول 

 متغیر مکنون
ضریب آلفای کرونباخ 

(Alpha>0.7) 
ضریب پایایی 

 (CR>0.7)ترکیبی

میانگین واریانس 

 (AVE>0.5)استخراجی

 99/0 62/0 19/0 (CPفشار مشتری )

نوآور بودن 

(Innovativeness) 

9/0 99/0 96/0 

 99/0 62/0 903/0 (SSMار )مدیریت تأمین پاید

 44/0 99/0 9/0 (SPMمدیریت فرایند پایدار)

 94/0 99/0 91/0 قیمت پایدار

 99/0 6/0 99/0 کیفیت پایدار

 9/0 99/0 44/0 نوآوری پایدار در محصول

 16/0 41/0 71/0 تحویل پایدار محصول به بازار

 96/0 629/0 1/0 (SCAمزیت رقابتی پایدار)

ی خود ها شان دهنده میانگین واریانس به اشتراک گذاشته بین هر سازه با شاخصن AVE معیار

)میانگین واریانس استخراجی( را برای سنجش  AVE معیار (2692)2است. فورنل و الرکر

 1/0، مقدار بحرانی عدد AVE روایی همگرا معرفی کرده و اظهار داشتند که در مورد

 روایی همگرایی قابل قبول را نشان م 1/0باالی  AVE بدین معنی که مقدار.است

کنید، مقادیر میانگین واریانس استخراجی  می مالحظه 7همانطور که در جدول  .ی دهند

(AVE) باشند که مناسب بودن وضعیت روایی  می 1/0ی مدل بزرگتر از ها برای همه سازه

 .کنند می ی اندازه گیری را تاییدها همگرایی مدل

مقادیر در مورد متغیرهای مکنون مقدار مناسبی اتخاذ    7رها در جدول با توجه به این معیا

توان مناسب بودن وضعیت پایایی و روایی همگرایی مدل پژوهش را تایید اند، مینموده

 

1-Fornell  & Larcker 
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ساخت. همچنین برای بررسی روایی واگرایی مدل به مقایسه میزان همبستگی یک سازه با       

 1پرداخته شد که نتیجه در جدول  ها سازه با سایر سازههایش در مقابل همبستگی آن شاخص

 آورده شده است.
 . نتایج روایی واگرا5جدول 

 x4 x3 x2 x1 SSM SPM Innovativeness CP ها سازه

(CP)        49/0 

(In)       93/0 96/0 

(SPM)      44/0 9/0 14/0 

(SSM)     49/0 49/0 41/0 41/0 

x1    923/0 44/0 96/0 9/0 19/0 

x2   9/0 9/0 49/0 91/0 96/0 94/0 

x3  96/0 16/0 797/0 14/0 13/0 1/0 06/0 

x4 49/0 99/0 39/0 19/0 13/0 1/0 29/0 27/0 

دهد. همانگونه که در جدول بررسی روایی واگرای مدل پژوهش را نشان می 7جدول 

)متغیرهای مکنون( در مدل ،  هاتوان نتیجه گرفت که در مدل فوق، سازهمی ،باشدمشخص می

های دیگر. به بیان دیگر روایی واگرایی مدل های خود دارند تا با سازهتعامل بیشتری با شاخص

 در حد مناسبی است. 
 

 بررسی مدل ساختاری 

ی اندازه گیری، به سواالت )متغیرهای آشکار( کاری ندارد و ها مدل ساختاری بر خالف مدل

گردد. در بررسی مدل ساختاری،  می مراه با روابط میان آنها بررسیتنها متغیرهای پنهان، ه

R(، معیار t-value)مقادیر  zضرایب معناداری 
Qو معیار   2

 شود. می مدل ساختاری بررسی 2
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ه این ضرایب است و در صورتیک zمعیار اول از بررسی برازش مدل ساختاری ضرایب معناداری 

ی پژوهش در ها و در نتیجه تائید فرضیه ها باشد،نشان از صحت رابطه بین سازه 69/2بیش از 

برای تمام  t، مقادیر 1(. با توجه به شکل2361% است)داوری و رضا زاده، 61سطح اطمینان 

 ند.% معنادار هست61بوده و در سطح اطمینان  69/2سواالت و روابط میان متغیرها بزرگتر از 

Rدومین معیار بررسی مدل ساختاری ،ضرایب 
مربوط به متغیرهای پنهان درون زای )وابسته(  2

Rمدل است که نشان دهنده تاثیر یک متغیر برونزا بر یک متغیر درون زا است. هر چه 
2  

د،نشان از برازش بهتر مدل ی درون زای یک مدل بیشتر باشها مربوط به سازه

Rمقدار  (2361به نقل از داوری (2،1006هنسلراست.)
به باال نشان از قوت رابطه بین  33/0از   2

R، 9ی درون زا است. با توجه به جدولها آن سازه و سازه
 برای متغیرهای درون زای   2

SPM(724/0 ،)SSM (929/0 ،) SCA (161/0 ،)X1  (637/0 ،) X2 (979/0)X3 ( ،337/0 و )

X4   (726/0.در حد قوی  هستند ) 
  

 

1 - Henseler 

 پژوهش یساختار مدل یعامل بار شده استاندارد بیضرا.  2شکل 
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Rضرایب  6جدول
 متغیرهای پژوهش  2

 

 

 

 

 

Qمین معیار بررسی مدل ساختاری، سو
( 2641)2است. این معیار که توسط استون و گیسر 2

Q معرفی شد، قدرت پیش بینی مدل در متغیرهای وابسته را مشخص می کند. مقدار
باید در  2

درت پیش بینی را به عنوان ق 31/0و  21/0،  01/0ی درون زا سه مقدار ها مورد تمامی سازه

کم، متوسط و قوی تعیین نموده اند. در صورتی که مقدار این معیار صفر و یا کمتر از صفر 

(. با توجه به نتایج جدول شماره 2361شود، مدل احتیاج به اصالح دارد) داوری و رضا زاده،

x4 (13/0 ) ( و19/0)SCA (19/0 ،)SPM(109/0 ،)SSM(76/0،) x1(92/0 ،)x2(19/0 ،)x3 ، متغیرهای4

 دارای قدرت پیش بین در حد متوسط وقوی هستند.
 

Q ضرایب  7جدول
 متغیرهای پژوهش 2

Q ها سازه
2 

SCA 19/0 
SPM 109/0 
SSM 76/0 
X1 92/0 
X2 19/0 
X3 19/0 
X4 13/0 

 

 بررسی کلی مدل

ساختاری می شود و با تائید برازش آن، مدل کلی شامل هر دو بخش مدل اندازه گیری و مدل 

 بنام بررسی برازش در یک مدل کامل می شود، برای بررسی برازش مدل کلی تنها یک معیار

 

1 - Stone-Geisser Criterion 

  R2 ها سازه

SPM 724/0 
SSM 929/0 
SCA 161/0 



 69، زمستان 74، شماره پانزدهمسال  –مطالعات مدیریت صنعتی  271

 

 

GOF
ع گردید و طبق فرمول زیر ابدا (1007)1توسط تننهاوس GOF وجود دارد. معیار 2

را  39/0و  11/0 02/0( سه مقدار،2361 به نقل از داوری (1006) 3وتزلس محاسبه می گردد.

معرفی نموده اند)داوری و رضا  GOF به عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای

R و میانگین مقادیر 916/0 (. مقدار میانگین مقادیر اشتراکی2361زاده،
به  919/0مقدار  2

ه بندی بدست آمد که با توجه به دست 723/0معادل  GOF است. لذا مقدار معیار دست آماده

  .( نشان از برازش قوی مدل کلی تحقیق است1006وتزلس )
 

 ها بررسی فرضیه

درصدی با توجه به اینکه مقدار آماره  61و در سطح اطمینان  9جدول  یها با توجه به داده     

t  توان گفت که شش فرضیه از بین هفت فرضیه  می است، 69/2برای شش فرضیه بزرگتر از

 ست.تحقیق، تایید شده ا
 ی پژوهشها بررسی فرضیه 8جدول 

ضریب  متغیر وابسته اثر متغیر مستقل 

 مسیر

آماره 
t 

 نتیجه

H1 079/9 393/0 مدیریت تامین پایدار   مدیریت فرایند پایدار  
H2 403/1 191/0 مدیریت فرآیند پایدار   فشار مشتری  
H3 29/1 291/0 مدیریت تأمین پایدار   فشار مشتری  
H4 439/3 363/0 مدیریت فرایند پایدار   آوربودننو  
H5 992/9 767/0 مدیریت تأمین پایدار   نوآوربودن  
H6 744/0 -039/0 مدیریت فرایند پایدار   نوآوربودن* فشار  مشتری  

H7 179/22 442/0 مزیت رقابتی پایدار   مدیریت تأمین پایدار  

 

  

 

1- Goodness Of Fit 
2 -Tenenhaus 

3 -Wetzells 
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 بحث و نتیجه گیری

-نجیره تأمین پایدار و مزیت رقابتی پایدار مباحث مهم و مورد توجه شرکتز مدیریت امروزه

ها در فضای رقابتی است. در این تحقیق به دنبال این بودیم که در یک شرکت با در نظر 

ی مدیریت زنجیره تأمین پایدار و ها یی مبتنی بر مطالعات به بررسی فعالیتها گرفتن فرض

ی مدیریت ها و نیز تحقق مزیت رقابتی پایدار در نتیجه فعالیتبپردازیم  ها عوامل موثر بر آن

زنجیره تأمین پایدار را مورد مطالعه قرار دهیم. که نتایج بدست آمده موید اینست که 

نه فقط بدلیل الزامات موجود در بازار، بلکه بعنوان کلیدی برای  ها پژوهشگران و شرکت

ی ها و روابط موجود در فعالیت ها مل موثر ، شیوهتحقق مزیت رقابتی پایدار، باید بر روی عوا

 مدیریت زنجیره تأمین پایدار سرمایه گذاری کنند.

نتیجه آزمون فرضیه اول پژوهش نشان داد که مدیریت فرایند پایدار بر مدیریت تأمین      

، (1003)پایدار تأثیر مستقیم، مثبت و معناداری دارد. این نتیجه با تحقیقات واکن و کالسن

مطابقت دارد. این بدان ( 1027)گالندریس و کالشمیت( و10022و همکاران)گاوارانسکی 

های داخلی که سازمان برای بهبود عملکرد زیست محیطی و اجتماعی معنا است که فعالیت

-های اجتماعی و زیست محیطی و اجرای سیستمآورد )مانند فعالیتخود به مرحله اجرا در می

کنندگان است های بیرونی آن که در ارتباط با تامینها( بر فعالیتبه آنهای مدیریتی مربوط 

در  SPMهای ها و فعالیتگردد با توجه به آنکه با اجرای شیوه می گذار است. پیشنهادتاثیر

گردد که جهت ها و منابع سازمان ایجاد میسازمان نوعی زبان مشترک و هماهنگی بین بخش

هایی نماید. لذا اتخاذ سیاستکنندگان راه را هموارتر میبا تامین های بیرونیاجرای فعالیت

-، سیستم ISO14000های مدیریت زیستی محیط مانند ها مثل سیستمجهت اجرای این فعالیت

های طراحی و تولید سبز محصول فعالیت OHSAS18000های مدیریت سالمت و ایمنی مانند 

 ای مدیریت تأمین پایدار ارتقا دهد.تواند جایگاه سازمان در اجرو غیره می

آزمون فرضیه دوم نشان داد که فشار مشتری بر مدیریت فرایند پایدار تأثیر مستقیم، مثبت و      

آهی و  (،1009)یتونوب از مطالعات گنزالس معناداری دارد. نتیجه این فرضیه با نتایج حاصل
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رد و بر تاثیر مهم فشار مشتری همخوانی دا( 1027)و گالندریس و کالشمیت (1023)سیارسی

های مدیریت زنجیره تامین پایدار ها به سمت فعالیتدر دنیای امروز در سوق دادن سازمان

باید بدانند دریافت بازخوردهای مناسب و به موقع از مشتری در  ها گذارد. لذا سازمانصحه می

اجتماعی حرکت سازمان را های زیست محیطی و های سازمان بر جنبهارتباط با تأثیر فعالیت

یی ها بخشد. پس سازمانهای مدیریت فرآیند پایدار سرعت میدر اجرای بهتر و بیشتر فعالیت

کنند تبعاً  می ی مشتریان مهیاها که خود را بیشتر و بهتر برای درک و برآوردن خواسته

 کند. می ی درونی زنجیره تأمین در سازمانشان توسعه پیداها فعالیت

ضیه سوم نشان داد که فشار مشتری بر مدیریت تأمین پایدار تأثیر مستقیم، مثبت و آزمون فر

 (1027)معناداری دارد. نتیجه این فرضیه با نتایج حاصل از مطالعه گالندریس و کالشمیت

کند. این نتیجه بر  می را تایید (1023)یی مطالعه آهی و سیارسها کامال همخوانی دارد و نتیجه

های مدیریت ها به سمت فعالیتمشتری در دنیای امروز در سوق دادن سازمان تاثیر مهم فشار

گذارد. توجه به دیدگاه مشتریان و زنجیره تامین پایدار و ارتباط با تأمین کنندگان صحه می

دریافت و پایش نظراتشان در زمینه اثرات زنجیره تأمینی که شرکت عضوی از آن است و در 

های ا در ارتباط خود با تأمین کنندگان مثل الزام به اجرای سیستمهنظر داشتن این خواسته

مدیریتی زیست محیطی و ایمنی و سالمت و الزامات خرید و طراحی سبز هر چه بیشتر سازمان 

 دهد.و اهداف مدیریت تأمین پایدار سوق می ها را به سمت فعالیت

ایند پایدار تأثیر مستقیم، مثبت و آزمون فرضیه چهارم نشان داد که نوآور بودن بر مدیریت فر

و گالندریس و  (1009و داگالس) معناداری دارد. این نتیجه با تحقیقات کلمنس

توان دریافت که نوآور بودن یک قابلیت برای در این باره مطابقت دارد. می (1027)کالشمیت

مین با توجه به های داخلی مدیریت زنجیره تاسازمان است که آن را در ایجاد و توسعه فعالیت

نماید. لذا توجه به خالقیت نیروی انسانی و های خاص آن سازمان یاری میشرایط و ویژگی

ی مدیریت تأمین ها تواند در توسعه فعالیتهای نوآورانه و ایجاد بستر مناسب میتشویق شیوه

 پایدار راهگشا باشد.



 341 ر و ...یره تامین پایدای مدیریت زنجها نقش فشار مشتری و نوآور بودن بر فعالیت 

 

 

پایدار تأثیر مستقیم، مثبت و  آزمون فرضیه پنجم نشان داد که نوآور بودن بر مدیریت تأمین

 .( همخوانی دارد1001( و کاالنتونه )2669لت)ها معناداری دارد. این نتیجه با تحقیقات گذشته

-های مدیریت تامین پایدار که سازمان در ارتباط با تامین کنندگانش به اجرا در میدر فعالیت

تباط و هماهنگی موثر باشد. بنابراین های این ارتواند در یافتن راه می آورد نوآور بودن سازمان

تشویق و حمایت از نیروی انسانی خالق و نوآور و فراهم نمودن زمینه نوآور بودن شرکت و 

مباحث مربوط به مدیریت دانش سازمان را در اهداف خود برای ارتقای عملکرد در زمینه 

 نماید.مدیریت تأمین پایدار یاری می

داد که نوآور بودن بر تأثیر فشار مشتری بر مدیریت فرایند نتیجه آزمون فرضیه ششم نشان 

گرانه و معنی داری ندارد. ممکن است با توجه شرایط جامعه مورد مطالعه مثل پایدار اثر تعدیل

و اعمال فشاری که بر شرکت دارند  ها وضعیت خاص مشتریان  یا بازار محلی و نوع خواسته

-ه باشد که بر این رابطه تأثیر گذار است. لذا بنا به دادهباشد یا سایر عوامل دیگری وجود داشت

های بدست آمده و برخالف انتظار اولیه این فرض که نوآور بودن سازمان اثر فشار مشتری بر 

گیرد. و این مورد تایید قرار نمی مدیریت زنجیره تامین پایدار را کاهش دهد،میزان ایجاد 

 د بررسی بیشتری قرار گیرد.تواند در تحقیقات بعدی مورموضوع می

آزمون فرضیه هفتم نشان داد که مدیریت تأمین پایدار بر مزیت رقابتی پایدار تأثیر مستقیم، 

( و لی و 1009و همکاران) مثبت و معناداری دارد. این نتیجه در تایید و ادامه نتایج مطالعات لی

های مدیریت زنجیره تامین یتفعال گردد که باشد، با این نتیجه مشخص می می (1022)تاپینن

تواند ایجاد کننده یک مزیت رقابتی پایدار برای سازمان باشد. لذا راهی پایدار در سازمان می

ها در کسب و حفظ مزیت رقابتی رهنمون میسازد. با توجه به آنکه اثر بدیع را برای سازمان

ید لذا توسعه و پیشرفت سازمان مدیریت فرایند پایدار بر مدیریت تأمین پایدار نیز به اثبات رس

های مدیریتی و طراحی و تولید مبتنی بر الزامات زیست های داخلی همچون سیستمدر فعالیت

های بیرونی سازمان مانند های اجتماعی و همچنین فعالیتمحیطی و شرکت در فعالیت

ارتقای  مالحظات زیست محیطی و اجتماعی در انتخاب و ارزیابی تأمین کنندگان، کمک به
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، منتج به ایجاد مزیت رقابتی پایداری خواهد شد که ها دانش و عملکردشان در این زمینه

 شده است. ها امروزه تبدیل به هدف اصلی شرکت

بطورکلی بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش موارد زیر به مدیران و تصمیم گیرندگان 

 گردد: می پیشنهاد ها شرکت

معنی دار بودن نوآور بودن شرکت بر مدیریت فرآیند پایدار و مدیریت با توجه با تاثیر مثبت و 

افراد باهوش، توانمند و شود مدیران به بکارگیری، تشویق و حمایت از  می تامین پایدار پیشنهاد

در سازمان برای افزایش توان سازمان در خالقیت و نوآوری اقدام نمایند. همچنین با  خالق

نی دار بودن فشار مشتری بر مدیریت فرآیند پایدار و مدیریت تامین توجه به تاثیر مثبت و مع

شود که مدیران سیستمی جهت مدیریت ارتباط با مشتری مناسب جهت  می پایدار، پیشنهاد

ی مشتریان پیاده سازی نمایند تا بتوانند تصورات ها درک و دریافت درست و به موقع  خواسته

ی و در زمان مناسب دریافت نموده و اجرایی نمایند. با الزامات اجتماعی مشتریان به درست و

توجه به اینکه فرآیند تامین پایدار بر مزیت رقابتی پایدار تاثیر مثبت و معنی دار داشته است، 

شود مدیران به صورت دوره ای نسبت به ارزیابی عملکرد تامین کنندگان  می لذا پیشنهاد

م نموده و در راستای کاهش اثرات اجتماعی و نسبت به معیارهای اجتماعی و محیطی اقدا

 محیطی تولید محصوالت، با تامین کنندگان مشارکت و همکاری فعال داشته باشند. 

ی آینده به بررسی نقش تعدیل گرانه عواملی ها شود سایر محققین در پژوهش می پیشنهاد     

گذار باشند بپردازند. ر تأثیرپایدا توانند بر اثر فشار مشتری بر مدیریت زنجیره تأمین می که

ی صنعتی و ها توانند مدل ارایه شده در این پژوهش را در سایر زمینه می همچنین محققین

ی مشابه و با توجه ابعاد مزیت رقابتی پایدار اجرا نمایند. در آخر بررسی چگونگی ها شرکت

ی ها اجرای فعالیتهای بدیع به راه ها تأثیر نوآور بودن شرکت در کشف و دست یافتن شرکت

 گردد. می مدیریت زنجیره تأمین پایدار به محققین پیشنهاد
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