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-3کارشناس ارشد مدیریت تولید ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز
-2استادیار دانشکده اقتصاد و مدیریت ،گروه مدیریت صنعتی ،پردیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز
-1کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی ،پردیس بین المللی دانشگاه فردوسی مشهد

چکيده
امروزه یکی از ابزارهاي حفظ محیط زیست ،همراه با افزایش عملکرد شرکتها ،مدیریتزنجیرهتأمینسبزز
است .در همین راستا ،هدف این پژوهش ،شناسایی و اولویتبندي عوامل مؤثر ببر زنجیبرهتبأمین سبزز در
شرکتهاي تولید کننده مواد شیمیایی و مواد شوینده اسبت .روششناسبی ایبن پبژوهش کمبی ببوده و ببا
رویکرد پیمایشی ،نمونهاي شامل  16شرکت تولیدي با نرم افزار "پی اِل اِس" مورد بررسی و تحلیبل قبرار
گرفته است .تحلیل آماري دادهها در دو مرحلبه بررسبی همزسبتگی تاوکنبدال و اسبتفاده از روش آمباري
تحلیل مسیر انجام شد .با توجه به نتایج پژوهش ،فرضیه تأثیر محرکهاي داخلی مدیریتزنجیرهتأمینسبزز
بر فعالیتهاي عملیاتی مدیریتزنجیرهتأمینسزز ،تایید نگردید در حالیکه تبأثیر محبرکهباي خبارجی ببر
محرکهاي داخلی و تأثیر محرکهاي خارجی بر فعالیتهاي عملیاتی مدیریتزنجیرهتأمینسزز تأیید شبده
و این بدان معناست که محرکهاي خارجی میتوانند برايگیري مثزت محرکهاي داخلبی را ببه سبمت و
سوي فعالیتهاي عملیاتی مدیریتزنجیرهتأمینسزز فراهم آورند و شرکتها براي بباقی مانبدن در عرصبه
رقابت ،ملزم به اجراي این فعالیتها هستند.
واژههاي کليدي :محرکهاي خارجی ،محرکهاي داخلی ،فعالیتهاي عملیاتی ،مدیریتزنجیرهتأمینسزز
*نویسنده مسوول:

Asma.hossseini@gmail.com
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-1مقدمه

زیست در مراکز تولیدي و صنعتی ،کاهش استفاده از

در دیدگاه مرسوم و گذشبته ،مبدیریتزنجیبرهتبأمین

منابع انرژي فسیلی و نفتی ،بازیابی کاغذها و اسبتفاده

شامل هدایت تمام بخشهاي زنجیرهتأمین بهصبورت

مجدد ضایعات در شرکتها و سبازمانهباي بخبش

یکپارچه و هماهنگ با هدف بهزبود عملکبرد جهبت

دولتی و خصوصبی اسبت .تسبري مقبررات دولتبی

ارتقا بهرهوري و سود بیشتر را شامل میشد و مدیران

جهت اخذ استانداردهاي زیست محیطی و تقاضباي

زنجیره تأمین بهدنزال تحویل سریعتر کاال و خبدمات،

رو به رشد مصرف کنندگان براي عرضه محصبوالت

کبباهش هزینببه و افببزایش کیفیببت بودنببد امببا بهزببود

سزز به زنجیرهتأمین که تمام فعالیتهباي مبرتزط ببا

عملکرد زیست محیطی زنجیرهتأمین و اهمیت هزینه-

جریان کاال از مرحله ماده خبام تبا تحویبل کباال ببه

هاي اجتماعی و تخریب محیط زیست لحبا نمبی-

مصرفکنندگان نهایی ،به انضمام جریان ارالعات در

گردیببد .بببا فشببار مقببررات دولتببی بببراي اخببذ

سرتاسر زنجیره را در ببر مبیگیبرد ،موجبب ظهبور

استانداردهاي زیست محیطی از یب

ربرف و رشبد

مفهوم جدید «مدیریتزنجیرهتأمین سزز» یا GSCM

فزاینده تقاضاي مشتریان براي عرضه محصوالت سزز

شبده اسبت کبه در برگیرنبده مراحبل چرخبه عمبر

(بببدون اثببر مخببرح بببر محببیط زیسببت) مفهببوم

محصول از رراحی تا بازیافت است.

زنجیرهتأمین سزز 3و مبدیریت آن را ،پایبدار سباخت.
امروزه مدیران زنجیره تأمینسزز در شرکتهاي پیشرو
از رریق ایجباد مطلوبیبت و رضبایتمنبدي از منربر
زیست محیطی در سراسر زنجیرهتأمین میکوشبند تبا
از لجستی

سزز و بهزود عملکبرد محیطبی خبود ،در

کل زنجیرهتأمین بهعنوان ی

سالح استراتژی

جهت

کسببب مزیببت رقببابتی پایببدار سببود بزرنببد (بببوک و
استولس .)2227 ،2در این میان محرکهاي خارجی و
داخلی «مدیریتزنجیره تبأمین سبزز »1و فعالیبتهباي
عملیاتی مدیریت زنجیرهتأمینسبزز از جملبه عبواملی
میباشند که میتواند در مدیریت زنجیره تأمین سبزز،
مؤثر باشد.
امروزه تضمین توسعه پایدار هر کشور وابسته ببه
حفظ و اسبتفاده بهینبه از منبابع محبدود و غیرقاببل
جایگزین در آن کشبور شبده و اقبدامات گونباگونی
براي مواجهه با این مسبلله توسبط دولبتهبا انجبام
گرفته است که از جمله آنها اعمال قبوانین و اصبول
سزز ماننبد اسبتفاده از مبواد خبام سبازگار ببا محبیط

 -2مرور ادبيات و پيشينه نظري پژوهش
مدیریتزنجیرهتأمین ی

مفهوم نسزتاً جدید اسبت و

مدیریتزنجیرهتأمینسزز مفهومی جدیبدتر مبیباشبد.
ادبیببببات سبببباختاریافتببببهي کمببببی درمببببورد
مدیریتزنجیرهتأمینسزز وجود دارد ،تنها در سالهاي
اخیر ،تعداد محدودي مقالبهي مبروري جهبتدار ،در
این باره منتشر شده اسبت (کبارتر و راجبرز 2227 ،؛
6

7

سرینگ و مولر 2228 ،؛ سري واستاوا .) 2227 ،
سبببرینگ و مبببولر ( )2228ادبیبببات مرببببو ببببه
زنجیرهتأمینسزز را بررسی کرده و مشاهده نمودند که
تنها هشت مقاله مبروري ربی  31سبال اخیبر منتشبر
گردیده است .اگرچه مقالبههباي مبروري سبرینگ و
مببولر ،مقالببههببایی را کببه روي خریببد و لجسببتی
معکوس تمرکز داشتند از بررسبیهباي خبود حبذف
نمودند .در این میان ،مقالبههباي مبروري ارا به شبده
توسط نویسندگانی همچبون سبري واسبتاوا ()2227
در ابتدا بهروي لجستی

معکبوس تمرکبز دارنبد ،در

تعیین و اولویت بندي عوامل مؤثر بر زنجیره تأمین سزز با استفاده از361/ ....

حالیکه کارتر و راجرز ( )2227ببر ببه هبم پیوسبتن

را تحت تأثیر قرار میدهد .ببا ایبنوجبود بسبیاري از

عملکرد ،تمرکز دارند .مجله مدیریت عملیات نیبز در

پژوهشهاي اولیه مدیریت زنجیرهتأمینسبزز گبرایش

چارچوح مشخص ،نقش مدیریت زنجیره تبأمین

به تمرکز بر فعالیتهاي باالدستی ،فراینبدهاي تزبدیل

سزز را در مدیریت عملیات بررسی میکند (لینتبون و

یا فعالیتهاي پباییندسبتی گبرایش دارنبد تبا اینکبه

همکاران .)2227 ،8همانربور کبه والبر )3999( 9در

بخواهند ی

رویکبرد کلبی سیسبتمی کبه ببهوسبیله

این باره بیان میکنبد بحب هباي مرببو ببه محبیط

مدیریت زنجیرهي تأمین رواج یافته است را بپذیرند.

ی

زیست ،بهرور بالقوه همهي جنزههاي زنجیبره تبأمین
جدول( :)3پژوهشهاي مرتزط
تعاریف

محقق و سال تحقیق
را و)2222( 32

تأمین سزز ،جنوح شرقی آسیا ،بخشهاي مختلف کارخانههاي تولیدي

ژو و سارکیس)222 ( 33

رابطه بین فعالیتهاي عملیاتی و عملکرد ،چین ،شرکتهاي تولیدي

ژو و همکاران ( )222

فشببارهاي مببدیریت زنجیببره تببأمین سببزز ،فعالیببتهبباي عملیبباتی وعملکببرد،
چین،شرکتهاي تولیدي

چین و شیه)2227( 32

نقش پیاده سازي فعالیتهاي عملیاتی زنجیبره تبأمین سبزز ببر عملکبرد سبازمان،
تایوان ،شرکتهاي الکتریکی

لیو 31و همکاران ()2232

تاثیر عوامل خارجی (قوانین ،مشتریان ،رقزا و )..و تباثیر عوامبل داخلبی (حمایبت
مدیر ارشد و توانایی یادگیري شرکت) بر فعالیتهباي عملیباتی مبدیریت زنجیبره
تأمین سزز ،چین ،شرکتهاي تولیدي

سینگ تایی کیم )2232( 3

نقش پیاده سازي فعالیتهاي عملیاتی زنجیبره تبأمین سبزز و مسبولیت اجتمباعی
شرکت بر عملکرد سازمانی ،کره ،شرکتهاي الکتریکی و الکترونیکی

ژو و همکاران ()2232

پیاده سازي فعالیتهاي عملیاتی مدیریت زنجیبره تبأمین سبزز ،بهزبود عملکبرد و
محرکهاي مدیریت زنجیره تأمین سزز ،ژاپن ،کارخانه هاي بزرگ

هو و هسو )2232( 3

عواملی اصلی(تأمین کنندگان ،قوانین محیطبی ،حمایبت مبدیریت ارشبد ،کارکنبان
سازمان و )..براي پیاده سازي فعالیتهاي عملیاتی مبدیریت زنجیبره تبأمین سبزز،
تایوان ،صنایع الکتریکی و الکترونیکی

یوآن36وهمکاران ()2233

تأثیر حمایت مدیریت ارشد بر فعالیتهاي عملیاتی مدیریتزنجیرهتأمینسزز ،کبره،
شرکتهاي تولیدي

تسیرمه37وهمکاران ()2232

تاثیر قوانین زیسبت محیطبی ببر فعالیبتهباي عملیباتی مبدیریت زنجیبره تبأمین
38
سزز،یونان ،شرکتهاي واقع در منطقه صنعتی تسالونیکی

هجموس39وهمکاران()2232

تأثیر اعتماد و حمایت مدیریت بر مدیریتزنجیرهتأمینسزز ،انگلبیس ،بازارهباي از
بنگاه به بنگاه و بازارهاي از بنگاه به مشتري
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ایببن سلسببله پببژوهشهبباي بیببان شببده ،بببا فلسببفه

میکنند که پژوهش هاي زنجیبرهتبأمین سبزز ،بایبد از

یکپارچگی مدیریتزنجیبرهتبأمینسبزز کبه ببهوسبیله

حالت مطالعبات روا بی ،پبژوهش نربري تطزیقبی و

بسیاري از افراد بحب

شبده اسبت ،مقابلبه مبیکنبد

پژوهش تجربی خارج شود.

(بیمبببون3999 ،22؛ ون هبببوک3999 ،23؛ وا و دان،22
.)399

صرفنرر از تمرکز ببهروي یب

جنزبه محبدودتر

مدیریتزنجیرهتأمینسزز (مانند خریبد یبا لجسبتی )،

جدول شماره ( )3تعدادي از مطالعات مهمی را که

ایاالت متحده آمریکبا چبارچوح نمونبهگیبري ببراي

درباره مدیریتزنجیرهتأمینسزز انجام شده و در رابطه

بسیاري از مطالعبات تجرببی پیشبین را فبراهم کبرده

با پژوهش حاضر است ،نشان میدهد.

است .عالوه بر این تعداد کمی از این مطالعات (مانند

گرچه گرایش بیشتر مطالعات اخیر ببه ایبن اسبت

مطالعببببات ژو و همکبببباران ()2227؛ مببببورفی و

که از منرر جامع و کلیتري به زنجیرهتأمین بپردازنبد

همکاران)399 ( 26؛ کارتر و همکباران ( ))2227نیبز

(چببین و شببیه2227 ،؛ را ببو2222 ،؛ ژو و سببارکیس،

یا دو

درون بخشی هستند و بیشترین تمرکز را بر ی

222؛ ژو و همکببباران ،)2227 ،222 ،امبببا بیشبببتر

حوزه از شبرکتهباي تولیبد محبور دارنبد .ترکیبب

تمرکزها بر گواهینامه ایزو  3 223و یبا شبرکتهباي

عناصبر مببدیریتزنجیبرهتببأمین ببهوسببیله المزببرت و

تولیدي در چین ،تایوان و جنبوح شبرقی آسیاسبت.

همکبباران )3998( 27و چانببدرا و تامانیببان،)222 ( 28

بسیاري از مطالعات (کارتر و کارتر2223 ،21؛ کارتر و

بهصورت ی

مدل سیستمی مبدیریت زنجیبرهتبأمین

الرام 3998 ،2؛ زیدیسبن و سبیفرد  )2223 ،2پیشبنهاد

پیشنهاد شده که در شکل ( )3نشان داده شده است.

مکانيزم

عامل

پردازش
خروجي

ورودي

محيط
کارکرد

شکل ( :)1منزع( :چاندرا و تامنیان)222 ،
مبببببببروري ببببببببر ادبیبببببببات پبببببببژوهش

حوزه مدیریتزنجیرهتأمینسزز ،ما را به سوي توسبعه

مدیریت زنجیبره تبأمین سبزز (نمونبه هباي منتخبب در

مدل نمایش داده شده در شکل ،2سوق میدهبد .ایبن

جبببدول ( )3هسبببتند) و بررسبببی مجموعبببهاي از

مدل بهرور ساده بیان میکند که جامعیبت روشهباي

پژوهشهاي منتشبر شبده در رابطبه ببا فعالیبتهباي

(عناصر مدیریت زنجیره تأمین) اتخاذ شبده ،تبابعی از

تعیین و اولویت بندي عوامل مؤثر بر زنجیره تأمین سزز با استفاده از36 / ....

محیط خارجی (دیبدگاه سیسبتم بباز ببه سبازمان) و

بنببدي کببرد :عوامببل قببانونی ،رقابببت ،جامعببه و

محیط داخلی (مؤلفههاي مدیریت) هستند .به عزبارت

زنجیرهتأمین .ادبیات پژوهش همچنین ،بیبان مبیکنبد

دیگر مجموع وروديهایی کبه ببه سیسبتم مبیدهبیم

که انواع متفاوت محرکها ،سبطوح اهمیبت متفباوتی

(شامل عامل مبوردنرر ،مکبانیزم و تواببع) منجبر ببه

دارند؛ براي مثبال ،در پبژوهشهباي پیشبین ،عوامبل

خروجیها (روش ها) میشوند .این خروجیها با در

قانونی بهعنوان تأثیرگذارترین محرک خارجی ،بیشبتر

نرر گرفتن روشهاي مدیریتزنجیرهتأمینسبزز درون

از سایر موارد ذکر شده است (چبارلز ور 3998 ،16؛

کل سیستم (شامل بخشهاي باال دستی ،پایین دسبتی

مورفی و همکاران .)399 ،کبارتر و البرام)3998( 17

و حمل و نقل) سنجیده میشوند .ایبن مبدل پیشبنهاد

نیز تأکید داشتند کبه نیباز ببه فاکتورهباي داخلبی ببه

مبببیکنبببد کبببه محتبببوا و نبببوع خروجبببیهببباي

انببدازه بررسببی فاکتورهبباي محببیط خببارجی محببرک
سببزز ،اهمیببت و الببزام دارد .درون یبب

مدیریتزنجیرهتأمینسزز بهوسبیله عوامبل خبارجی و

لجسببتی

داخلببی تحببت تببأثیر قببرار مببیگیرنببد .تعببدادي از

سازمان ،مواردي همچبون ریسب

کباال ،خبدمات و

پژوهشهاي تجربی محدود پیشین نیبز ،محبرکهباي


فعالیتهاي عملیاتی ،ریس

فعالیتهاي عملیاتی مدیریتزنجیرهتأمینسزز را که به

شرکت ،وجود فرهنگ سازمانی حامی محیط زیسبت

بخشهاي باالدستی و پبایین دسبتی مرببو هسبتند،

و تعهد مدیر ارشد به قوانین زیست محیطی از جملبه

رزقه بندي میکند ( النویی و تانگویا2222 ،29؛ البوود

مواردي هستند که ممکن است عملکردهاي محیطبی

و کیس .)2222 ،12همچنین ،ادبیات گستردهتبري نیبز

سازمان را تغییر دهند .پس با توجه به مسأله پبژوهش

در مورد محرکهاي مدیریت محیطبی در سبازمانهبا

و ادبیات موضوع و پژوهشهباي داخلبی و خبارجی

مطرح شده اسبت (کانینبگ و هنمبر لویبد2223 ،13؛

بیان شده ،مدل زیر پیشنهاد میگبردد کبه از پبژوهش

هنببریکس و سادورسببکی3999 ،12؛ هببال.)2222 ،11

هلت و قزادیان )2228( 18اقتزاس شده است.

بوون  )2223(1و دیگران خالصبه مفیبدي از مزایباي
روشهاي مدیریتزنجیرهتأمینسزز فبراهم کبردهانبد.
مزیببتهبباي مشبباهده شببده از مببدیریت محببیط در
پژوهشهاي نویسندگان دیگري مثل هلت )3998( 1
و را ببو ( )2222نیببز شناسببایی شببده اسببت .همببه
مطالعات پیشین ،سازههاي متفباوتی را ببراي انبدازه-
گیري یبا شناسبایی محبرکهباي داخلبی و خبارجی
مبببدیریت محیطبببی یبببا برخبببی جنزبببههببباي
مدیریت زنجیره تأمین سزز استفاده کردهاند .گرچه ،همه
این سازهها را میتوان در چهار رزقه خارجی دسبته-

مربو به درک جامعه از

 -3فرضيههاي تحقيق
فرضیه  :3محرکهايخبارجی زنجیبرهتبأمینسبزز ببر
محرکهايداخلی زنجیرهتأمینسزز مؤثرند.
فرضیه  :2محرکهايخبارجی زنجیبرهتبأمینسبزز ببر
فعالیتهايعملیاتی مدیریتزنجیرهتأمینسزز مؤثرند.
فرضیه  :1محرکهبايداخلبی زنجیبره تبأمینسبزز ببر
فعالیتهايعملیاتی مدیریتزنجیرهتأمینسزز مؤثرند.

 /366مدیریت تولید و عملیات ،دوره پنجم ،پیاپی( ،)9شماره ( ،)2پاییز و زمستان 3191
محر
·
·
·
·

هاي دا لي

محر

ريس

کا  ،دمات وفعاليتهاي عملياتي

فرهن

سازماني

·
·
·
·

تعهد مديريت
فشارکارکنان

هاي

ارجي

زنجيرهي تأمين
عوامل انوني
جامعه
ر ابت

فعاليتهاي عملياتي مديريت زنجيرهي تأمين سبز
·
·
·
·
·
·

رو

هاي مديريت زيست محي ي دا ل سازمان

مديريت عمليات محي
ارز يابي و مميزي تأمين کنند ان
موز تأمين کننده ،تربيت و مادهسازي و معرفي
بهترين رو
سياستهاي تدارکات و لجستي
توسعهي بکه

سبز

نعتي

شکل( :)2مدل مفهومی پژوهش (هلت و قزادیان)2229 ،
 -4رو

پژوهش

اعتزار تحقیبق مبیافزایبد .معمبوالً 32تبا  3درصبد

این تحقیق بهلحا هدف کاربردي و ببهلحبا روش

جامعه آماري بهعنوان پیشنمونه انتخاح میگردد کبه

انجام ،تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است .با توجه

در اینجا  3شبرکت (حبدود  37درصبد جامعبه 92

به ارالعات موجود ،تعبداد کبل شبرکتهباي تولیبد

شرکتی در دسبترس) ببهعنبوان پبیشنمونبه انتخباح

کننده مواد شیمیایی و مواد شوینده شهرسبتان شبیراز

شدند .با توجه به روشنمونهگیبري تصبادفی مبورد

بر اساس ارالعات سازمان صنایع و معادن شبیراز در

استفاده و با توجه به اندازه انحراف معیار حاصل شده

سال  ،3192حدود  326شرکت است ،بنابراین ،جامعه

براي پیشنمونبه (ببه تعبداد  3شبرکت) ببه مقبدار

آماري این تحقیق شامل  326شرکت تولیدکننده مبواد

 ،./2786بهوسیله فرمبول کبوکران حجبم نمونبه ،ببه

شببیمیایی و مببواد شببوینده اسببت کببه فهرسببت آن از

مقببدار  16شببرکت بببهدسببت آمببد .در زیببر فرمببول

سازمان صنایع و معادن شهرستان شیراز دریافت شبده

نمونهگیري را مشاهده می کنید:

است .الزته ،بعد از ایجاد تماس و حذف شرکتهباي

فرمول ( :)3فرمول کوکران و تعیین حجم نمونه

غیرفعال در فهرست مورد نرر ،جامعهاي با حجبم 92
شرکت تولید کننده مواد شیمیایی و شوینده به دسبت

=n

آمد و مزناي تحلیل قرار گرفت .با توجه به ارالعات
موجود ،که هیچ دسته بندي و رزقه بندي خاصی ندارد

در فرمببول مببذکور )N( ،انببدازه جامعببه )n( ،انببدازه

و فهرست شرکتهاي تولید کننبده مبواد شبیمیایی و

نمونه (e) ،ضبریب خطبا ) ( ،انحبراف معیبار پبیش

مواد شوینده که در دسبترس اسبت ،از روش نمونبه-

نمونببه و مقببدار متغیببر تصببادفی نرمببال اسببتاندارد
 ،بببه ازاي ( )αبببه میببزان

گیري تصادفی ساده براي تعیین حجم نمونه مناسبب،

یعنببی

استفاده شده است .روش نمونهگیري تصبادفی سباده

درصد ،برابر با مقدار  3/96خواهد شد.

بیشترین سطح تعمبیمپبذیري را در میبان روشهباي
مختلف نمونهگیري دارا است و ببه همبین دلیبل ببر

35.99≈ 36

=n

تعیین و اولویت بندي عوامل مؤثر بر زنجیره تأمین سزز با استفاده از367/ ....

در این پژوهش براي جمع آوري دادهها از پرسشبنامه

همه سؤالهاي پرسشنامه مقدار مبورد نربر را کسبب

استفاده شده اسبت .پرسشبنامه حاضبر ،پرسشبنامهاي

کرده اند و بنبابراین اببزار انبدازهگیبري داراي روایبی

استاندارد است کبه سبؤالهباي آن در پبژوهشهباي

عاملی است.

خارجی استفاده شده است و پس از اقتزاس از مطالعه
هلت و قزادیان ( )2228و انجام اصالحات مورد نیباز

براي تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افبزار" "SPSS

و " 2"PLSاستفاده کردهایم ،"PLS" .به عنوان یب
مدلسازي مسیر واریانس محور ،استفاده شبده

براي سنجش فرضبیههباي پبژوهشحاضبر ،اسبتفاده

تکنی

گردیده است .همچنین ،ایبن پرسشبنامه در پبژوهش

است که امکان آزمون همزمان نرریه و ابزار سبنجش

وینسببتر و تببن )2222( 19نیببز ،اسببتفاده شببده اسببت.

را فبراهم مبیآورد .ایبن نبرمافبزار ببه نرمبال ببودن

اسببتفاده مکببرر از ایببن پرسشببنامه در پببژوهشهبباي

فرضیات حساس نیست ،بنابراین ،الزامی به داده هباي

پیشبین ،یکبی از دالیبل تأییبد روایبی محتبوي ابببزار

نرمال چند متغیري ندارد (اکاس و نگو .)2227 ، 3این

اندازهگیري استفاده شده است .این پرسشبنامه شبامل

نرم افزار از روش حداقل مربعات جزیی ببراي ارا به

چند بخش است کبه در بخبش ابتبدایی ،سبؤالهباي

مدلهاي معادالت ساختاري و جزء اصبلی معبادالت

عمومی و در بخش دوم سؤالهاي مربو به سبنجش

ساختاري؛ یعنی تحلیل مسیر که در اینجا به کار ببرده

فرضیههاي مدل آورده شده که خود شامل دو بخبش

شده است ،استفاده میکند.

اسببت ،بخببش اول شببامل بیسببت سببؤال مربببو بببه

براي آزمون مدل این تحقیق ،از تحلیبل دادههبا ببه

محببببببرکهبببببباي خببببببارجی و داخلببببببی

وسیله تحلیل مسیر استفاده شده است .تحلیبل مسبیر

مدیریتزنجیرهتأمینسزز و بخش دوم شامل  23سؤال

در بهترین صورت از رریق ویژگبی عمبده آن؛ یعنبی

مرببببببو ببببببه فعالیبببببتهببببباي عملیببببباتی

نمودار مسیر ،پیوندهاي علّی احتمالی بین متغیرهبا را

مدیریتزنجیرهتأمینسزز میباشد.

نشان میدهد و شامل سه مرحله اصلی اسبت :اولبین

در ایببببن پببببژوهش عوامبببببل مببببؤثر ببببببر

مرحله شکلگیري فرضیههاسبت؛ مرحلبه دوم شبامل

مدیریت زنجیره تأمین سزز؛ یعنی محرکهاي خارجی و

انتخاح یا تدوین اندازههایی براي متغیرها (سازههباي

داخلی مدیریتزنجیرهتأمینسزز را با استفاده از آزمون

نرري) است و مرحله سوم در تحلیبل مسبیر کبه ببر

فریدمن رتزهبندي میکنیم تبا پرفشبارترین عوامبل را

مزناي رگرسیون چندگانه اسبت ،مرببو ببه محاسبزه

شناسایی کنیم و سپس آرایش رتزهاي امتیباز متوسبط

آمارههایی است که قوّت رابطه بین هر زوج متغیبر را

براي سازههاي منحصبر ببه فبرد ببه منربور بررسبی

نشان میدهد که در اینجا ببراي هبر جفبت متغیبر در

محببببببرکهبببببباي داخلببببببی و خببببببارجی

تحلیل مسیر ،ی

ضریب مسبیر (ضبرایب اسبتاندارد

مدیریتزنجیرهتأمینسزز را نیز نشان دهیم .رتزهبنبدي

شده رگرسیون که عددي بین  3و  -3است) بهدسبت

عوامل بر اساس آزمون فریدمن با استفاده از نرم افزار

میآید که هرچه قدر این مقدار بیشتر باشد ،رابطه بین

"اس پی اس اس"امکان پبذیر اسبت .مقبادیر بارهباي

دو متغیر قويتر است (گبال و همکباران.)3186 ، 2

عاملی در هر کدام از سؤالهاي پرسشنامه به صبورت

بببراي ارزیببابی روایببی همگببرا ،متوسببط واریببانس

زیر است که در جدول ( )2نشان داده شده و بیانگبر

اسببتخراج شببده ( )AVEبببراي هببر مقیبباس محاسببزه

میزان روایی عاملی سبؤالهباي ایبن پبژوهش اسبت.

گردید .نتایج نشان میدهد که براي همبه مقیباسهبا،

پژوهش حاضر کمترین مقدار ایبن ضبرایب را  ./1در

مقدار  AVEبزرگتر از مقدار  ./به عنوان الگو اسبت

نرر گرفته است؛ با توجه به حداقل مقدار تزیین شده،

(فورنل و الرکر .)3983، 1پس نتایج از وجود روایبی
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همگرا حمایت مبیکنبد .روایبی تفریقبی ببا مقایسبه

 - 5يافتههاي پروژه

 AVEبا مجذور همزستگیهاي درون عباملی آزمبون

با تحلیل دادههاي حاصل از پرسشنامه ،یافتههاي زیبر

شد .روایی تفریقی نیز در همه موارد تأیید شد.

حاصل میگردد که در ادامه شرح داده میشود:

تحلیل پایایی ،ضریب آلفاي کرونزاخ را براي مدل
کلی به میزان  ./81تشخیص داد که این مقدار ،پایبایی

 -1 -5ويژ يهاي جمعيت نا تي نمونه

مقیاس و ثزاتدرونی آیتمها را تقویت میکند .ضبمناً

با توجه به جدول ( ،)1اکثریبت گبروه سبنی مبدیران

مقادیر پایایی جزیی براي متغیر محرکهباي خبارجی

تولید نمونه مورد بررسی در محدوده سنی  16تبا 2

(آلفا= )./867و محبرکهباي داخلبی (آلفبا= )./729و

سال سن هسبتند و اغلبب افبراد پباسخگبو ،داراي

فعالیتهاي عملیباتی (آلفبا= )./798نیبز نشباندهنبده

سابقه باالي  3سبال و داراي تحصبیالتی ببا مبدرک

میزان کافی از هماهنگی درونی است.

دیپلم هستند که این موضوع میتواند بیانگر اهمیبت
تجربه کاري در مدیریت واحدهاي تولیدي مورد نربر
باشد.
جدول ( :)2تحلیل عاملی تأییدي

متغیرهاي مکنون

متغیرهاي آشکار

میانگین

انحببراف

بارعاملی

معیار

محرکهاي خارجی

عوامل قانونی

2/ 8

./

./882

رقابت

2/ 7

./68

./66

زنجیره تأمین

1/3

./ 28

./773

جامعه

2/63

./ 8

./ 67

1/3

./6

./128

ریسبب

کبباال ،خببدمات و یببا روشهبباي

عملیاتی
محرکهاي داخلی

فرهنگ

2/63

./99

./87

تعهد مدیریت

3/97

./9

./8 2

فشار کارکنان

1/3

./8

./13

روشهاي مدیریت داخلی

3/ 1

./2

./176

ارزشیابی و ممیزي تأمینکنندگان

3/63

./ 1

./17

3/

./28

./1 3

3/6

./22

./ 6

فعالیتهاي عملیاتی مبدیریت زنجیبره
تأمین سزز

سیاست لجستی

سزز

آمببوزش ،آمبباده سببازي و ارشبباد تببأمین
کنندگان
توسعه شزکه صنعتی

 -2-5تعيين ميزان همبستگي رواب موجود بين
متغيرهاي پنهان
تکنی هاي آماري که در هر پژوهش مبورد اسبتفاده
قرار میگیرد بنبا ببه ضبرورت پبژوهش و در جهبت
اثزات یا رد فرضیههاي پژوهش میباشد .از آنجبا کبه

3/1

./1

./678

تمامی فرضیههاي پژوهش حاضر مشابه هسبتند و ببه
این دلیل که متغیرها از نوع کیفی رتزهاي میباشبند از
ضریب همزستگی تاوکندال جهت آزمبون همزسبتگی
روابط بین متغیرهاي پژوهش استفاده شده اسبت کبه
نتایج در جدول ( ) آمده است.

تعیین و اولویت بندي عوامل مؤثر بر زنجیره تأمین سزز با استفاده از369/ ....

جدول ( :)1جدول جمعیت شناختی
جزییات گروه آماري

رده

میزان

گروه سنی

دیپلم

% 2

لیسانس

%18/9

بیش از  6سال

%39/

باالتر از لیسانس

%2/8

مرد

%9 /

کمتر از سال

%8/1

تا  32سال

%33/3

 32تا  3سال

%16/3

بیش از  3سال

% /

کمتر از  1سال
بین  16تا  2سال

%16/3

سال

%22/2

بین  3تا

% /6

زن

جدول ( ) :میزان همزستگی متغیرها با استفاده از
روش تاوکندال
روابط بین متغیرها
محرک هاي خارجی و

سطح

تاو

حجم

معناداري

کندال

نمونه

./23

./7

16

محرکهايداخلی
محرکهايخارجی و ./2 1

./ 8

16

فعالیتهايعملیاتی
محرکهبايداخلبیو ./218

./ 1

16

فعالیتهايعملیاتی

ضببریب همزسببتگی بببین محببرکهبباي خببارجی و
داخلی مدیریت زنجیرهتأمینسزز  ./7بوده اسبت و از
آنجایی که درجه معناداري ببه دسبت آمبده ( )./23
کمتر از درصد خطاي مشبخص (  )./2مبیباشبد؛ در
نتیجه این امر حاکی از وجود همزستگی بین دو متغیر
است .ضریب همزستگی بین محرکهباي خبارجی و
فعالیتهاي عملیاتی مدیریت زنجیرهتبأمینسبزز ./ 8
میباشد و از آنجا که درجه معناداري ببهدسبت آمبده
 ./2 1است؛ در نتیجه نشباندهنبده وجبود رابطبهاي

سابقه فعالیت

جنسیت

زیر دیپلم

%8/1

%22/2

رده

تحصیالت

جزییات گروه آماري

میزان

معنادار بین دو متغیر است .همچنبین نتبایج پبژوهش
رابطبببهي معنبببادار ببببین محبببرکهببباي داخلبببی و
فعالیتهايعملیاتی مدیریت زنجیرهتأمینسزز را تأیید
میکند و ضریب همزستگی بین آنها  ./ 1می باشد .از
آنجا که سطح معناداري به دست آمده ( )./218اسبت؛
در نتیجه بین دو متغیر همزستگی وجود دارد.
ارزیابی مدل ساختاري پژوهش با توجه ببه شبدت
ضرایب مسیر و واریانس تزیین شده ( )R²مرببو ببه
متغیرهاي وابسته آزمون میشود.
فال

و میلر ( )3992بیان میکننبد کبه واریبانس

تزیین شده براي کافی بودن ،باید بزرگتر یا مساوي ببا
 ./3باشد و مقادیر کمتر بر سبطح پبیش بینبی کبمتبر
متغیروابستهپنهبان ،داللبت دارنبد و اگبر متغیبري ببه
حداقل مقدار مبورد نربر دسبت نیافبت حباکی از آن
است که این متغیر به سایر عواملی که این مطالعه آنها
را شامل نمیشود ،ملزم شده است .با توجه به جدول
( ) هر دو متغیر وابسته ،مقدار حبداقل مبورد نربر را
کسب نمودهاند.
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جدول( ) :واریانس تزیین شده مربو به متغیرهاي
وابسته
R²

سازه ها
محرکهايداخلیزنجیرهتأمین سزز

./ 67

فعالیتهايعملیاتیزنجیرهتأمین سزز

./1 2

متغیرهاي مکنبون یبا پنهبان (متغیرهباي اصبلی مبدل
شببببامل محببببرکهببببايخببببارجی و داخلببببی
مدیریتزنجیبرهتبأمینسبزز و فعالیبتهباي عملیباتی
مدیریت زنجیره تأمین سزز) و متغیرهاي آشبکار (ابعباد
آن متغیرها مانند قبانون ببه عنبوان بعبد محبرکهباي

در جببدول  6مسببیرهاي مربببو بببه فرضببیههبباي
پژوهش ،با بررسی مقادیر ضرایب مسبیر و مقبادیرt-
 statisticبراي تحلیل معناداري مسبیرهاي پبیشبینبی
شده مشخص شده است .این مقدار براي فرضبیه اول
و فرضیه دوم با ضرایب مسیر معین ،پژوهش گردیبده
است و نشاندهنده معناداري ضریب مسیر فرضیه اول
و دوم است .بر همین اساس فرضیه اول و دوم تأیید
میگردند .مقدار  t-valueبراي فرضیه سوم ببا مقبدار
ضریب مسیر (ضریب اسبتاندارد رگرسبیون) ،-./237
کمتر از آستانه مورد نرر به دست آمد؛ بنابراین ،نتبایج
از فرضیه سوم یعنبی تبأثیر محبرک هباي داخلبی ببر
فعالیتهبايعملیباتی زنجیبره تبأمینسبزز را حمایبت
میکنند .شکل  1مدل خروجی نرم افزار "پبی ال اس"
است که شامل متغیرهاي آشکار و مکنبون و ضبرایب

خارجی) نیز نشاندهنده بارهاي عاملی هستند .میبزان
ضخامت بردارها بین متغیرهباي مکنبون ،ببه مقبدار
ضریب مسیر؛ یعنی همان ستون ارزش وابسته است و
مقادیر بین متغیرهاي مکنون و سازههبا ،نشباندهنبده
بارهاي عاملی است و تفاوت ضخامت بردارهاي ببین
متغیرهاي مکنون و شاخصها نیز ببه انبدازه بارهباي
عاملی وابسته شده است.
جببدول ( )7آرایببش رتزببهاي امتیبباز متوسببط بببراي
سببازههبباي منحصببر بببه فببرد بببهمنرببور بررسببی
محرکهايداخلی و خارجی مدیریت زنجیره تأمین سزز
را نشان میدهد.
بیشترین نمره فشار مربو به رقابت است ،پس از
آن عوامل قانونی ،جامعبه ،محبرکهباي داخلبی و در
انتها نیز زنجیرهتأمین میباشد

مسببیر ( )Regو مقببادیر  P-valueاسببت .اعببداد بببین

جدول( :)6ضریب مسیر فرضیهها
مسیرها

ضرایب مسیر

سنجش آماره ها

فرضیهها

()t-statistic
محرکهايخارجی بر محرکهاي داخلی

./62

8/3

فرضیه  :3تأیید شد

محرکهايخارجی بر فعالیتهايعملیاتی

./

2/2

فرضیه  :2تأیید شد

./2

فرضیه  :1رد شد

محرکهايداخلی بر فعالیتهايعملیاتی

-./237

تعیین و اولویت بندي عوامل مؤثر بر زنجیره تأمین سزز با استفاده از373/ ....

0.88
0.77
0.66
0.56
0.376

Reg=0.4
T=2.05

0.375
0.35
0.56
0.68

Reg=0.605
T=8.14

2
R
R2=0.352
=0.352

Reg= - 0.017
T=0.04
0.31
0.87
2
R
R2=0.567
=0.567

0.84
0.328

شکل( :)1مدل حاصل از نرم افزار پی اِل اِس
 -6جمع بندي و نتيجه يري

داخلی) را به سبمت و سبوي فعالیبتهباي عملیباتی

هدف از این پژوهش شناسایی و اولویتبندي عوامبل

مدیریتزنجیرهتأمینسبزز فبراهم آورنبد و در جهبت

اثرگذار بر مدیریتزنجیرهتأمینسبزز در شبرکتهباي

افزایش توانمندي کلی شرکت و افزایش سودآوري و

تولیدکننده مواد شبیمیایی و شبوینده ببود .در جهبت

نیز شهرت شرکت تولیدي مؤثر باشند افزون بر اینکبه

تحقق این هدف ،روابط موجود بین متغیرها در قالبب

این تأثیرگذاري و رابطه میتواند در آینده بر هزینبه و

سه فرضیه مورد بررسی قرار گرفت .نتایج حاصبل از

کیفیت در ابعاد مختلف اثرگذار باشد و رابطبه محبیط

بررسی فرضیه اول با نتایج حاصل از مطالعبهي هلبت

خارجی بر داخل سازمان و قابلیت توسعه سازمانی را

و قزادیان ( )2229مطابقت دارد .تأیید این فرضیه ببه-

تحت تأثیر قرار دهد.

این معناست که محبرکهباي خبارجی ماننبد عوامبل
قانونی ،رقابت ،زنجیرهتأمین و جامعه بر محبرکهباي
داخلی که شامل سازههباي ریسب

کباال ،خبدمات و

فعالیببتهبباي عملیبباتی و فرهنببگ سببازمانی ،تعهببد
مببدیریت ارشببد و فشببار کارکنببان مببیباشببد ،ت بأثیر
میگذارند.
محرکهاي خارجی مؤثر بر شبرکتهباي تولیبدي،
میتواننبد جهبت گیبري مثزبت کارکنبان و مبدیران و
فرهنگ سازمانی و محصوالت (بهعنوان محبرکهباي

سازمانها نیز ممکن است نسبزت ببه محبرکهباي
مدیریت زنجیرهتأمینسزز بهویژه محرکهايخبارجی،
بسبته بببه ریسب  ،انبدازه شببرکت و ملیببت کارکنببان
سازمان و اینکه این شرایط ممکن است پیشبینهباي
بهتببري بببراي مببدیریت زنجیببرهتببأمینسببزز باشببند و
ابزارهببباي هبببدف بهتبببري ببببراي محبببرکهببباي
مدیریتزنجیرهتأمینسزز باشند ،واکنشهاي مختلفبی
نشان دهند.
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جدول( :)7امتیازات رتزهبندي فریدمن
متغیرهاي عملیاتی

مؤلفهها
میزان اهمیت قوانین فعلی مربو

عوامل قانونی

میزان اهمیت قوانین در شرف تصویب
میزان اهمیت قوانین محتمل آتی

میانگین
کاهش ریس

محرکهاي داخلی

مربو به کاال ،خدمات یا روشهاي عملیاتی شرکت

اهمیت فرهنگ سازمانی در ترویج مسؤولیت پذیري
اهمیت تعهد مدیریت اجرایی
اهمیت فشار وارده از ررف کارکنان

میانگین
ایجاد کارکرد بهتر شرکت ما نسزت به رقزا یا مؤسسات مشابه

رقابت

ایجاد فرصتهاي جدید در بازار رقابتی
افزایش توانایی رویارویی با رقزا
ایجاد صرفه جویی در هزینههاي عملیاتی

میانگین
تمایل مشتریان عمده شرکت به اجراي زنجیرهتأمین سزز در شرکت

زنجیره تأمین

تشویق مشتریان عمده شرکت به اجراي زنجیرهتأمین سزز در شرکت
فشار مصرف کنندگانی که فقط از محصول ما استفاده میکنند
تامین کنندگان کاالها و خدمات مورد نیاز ما

میانگین
تمایل شرکت به حفظ یا ارایه تصویري از مسؤلیتاجتماعی و زیست محیطی
انترار جامعه از شرکت

جامعه

فشار گروههاي حامی فعالیت سزز و حامی محیط زیست
فشار از ررف صنعت بیمه براي اجراي مدیریتزنجیرهتأمینسزز
فشار از ررف سرمایه گذران یا سهامداران براي اجراي زنجیرهتأمین سزز

میانگین

رتزه
33/23
7/16
9/29
9/28
31/19
32/3
6/28
32/88
32/67
8/92
9/29
8/7
9/26
9/2
3 /72
3 / 7
33/
32/ 6
31/27
8/91
32/27
32/33
33/26
9/99
32/21

با توجه به نتایج پژوهش ،فرضبیه دوم نیبز تأییبد

رقابت در میان محرکهاي خارجی بیشترین اثر را ببر

میگردد .نتایج حاصل از بررسی این فرضیه ببا نتبایج

فعالیتهاي عملیاتی مدیریتزنجیرهتأمینسبزز دارد .و

سببارکیس و همکببباران ( ،)2232هلبببت و قزادیبببان

این به آن معناست کبه ببراي بهزبود تبوان رقبابتی در

( )2229و ژو و همکببباران ( )2226مطابقبببت دارد.

حبببوزه فعالیبببت شبببرکتهببباي تولیبببدي اجبببراي

تأیید این فرضبیه ببهایبن معناسبت کبه محبرکهباي

مدیریتزنجیرهتأمینسزز مؤثر و مفید خواهبد ببود .از

خارجی مانند عوامل قانونی ،رقابت ،زنجیبرهتبأمین و

آنجاکه همهي شرکتهاي مورد مطالعه این پبژوهش،

جامعبببببه ببببببر فعالیبببببتهبببببايعملیببببباتی

کوچ

و متوسط بودند و با توجه به مطالعات قزلبی،

مدیریتزنجیرهتبأمینسبزز ،تبأثیر مبیگذارنبد .عامبل

شببرکتهبباي کوچبب

و متوسببط کببمتببرین میببزان

تعیین و اولویت بندي عوامل مؤثر بر زنجیره تأمین سزز با استفاده از371/ ....

فعالیتهاي عملیاتی مدیریتزنجیرهتأمینسزز را دارند.

داخلی و از ررفی عدم تأیید تأثیرگبذاري مسبتقیم آن

و

بر فعالیتهاي عملیاتی مدیریت زنجیره تبأمین سبزز در

متوسط فشار کمتري را تحمل میکنند و فعالیتهباي

نمونه مورد بررسی ،به شرکتهاي تولیدي مورد نربر

عملیاتی سزز کمتري را بر عهده مبیگیرنبد (هلبت و

پیشنهاد میگبردد ببه محبرکهباي داخلبی ببهعنبوان

قزادیان .)2229 ،همچنین ایبن شبرکتهباي تولیبدي

عبببواملی اثرگبببذار و تعیبببینکننبببده در عملکبببرد و

بیشترین فشار خارجی ناشبی از رقاببت و قبوانین را

فعالیتهایشبان بنگرنبد و کبارایی و اثربخشبی آن را

تحمل می کنند و هرچه اندازه شرکت بزرگتر می شود

مورد ارزیابی دقیقتري قراردهنبد .ببهعبالوه بایبد ببا

سطح فشارهاي خبارجی بباالتر مبیرود .و در واقبع

استفادهي صبحیح از محبرکهباي داخلبی در جهبت

فشببببار در جهببببت فعالیببببتهبببباي عملیبببباتی

اجراي فعالیتهاي عملیاتی مدیریت زنجیره تأمین سبزز

مدیریت زنجیره تأمین سززبیشتر میشبود و ایبن ببه آن

به بهرهوري بیشتر در این زمینه دست یابند .براي ببه-

معناست که شرکتهاي بزرگتر براي بباقی مانبدن در

دست آوردن رتزه هر یب

از محبرکهباي داخلبی و

عرصه رقابت و حفظ منافع کوتباهمبدت و بلندمبدت

خارجی مدیریتزنجیرهتأمینسزز و سازههباي آنهبا از

خببود ،ملببزم بببه اجببراي فعالیببتهبباي عملیبباتی

آزمون ناپارامتري فریدمن استفاده کردیم و با توجه به

مدیریتزنجیرهتأمینسزز میباشبند و همبه مبدیران و

جدول اولویبتبنبدي فریبدمن ،نتبایج نشبان داد کبه

کارکنان این شرکتها باید آموزشهباي الزم در ایبن

بیشترین نمره فشار مربو به رقابت است پبس از آن

زمینه بزینند و دستورالعملهاي موردنیاز براي اجبراي

عوامل قانونی ،جامعه ،محرکهاي داخلبی و در انتهبا

فعالیتهايعملیاتی مدیریتزنجیرهتبأمینسبزز تزیبین

زنجیببرهتببأمین داراي بیشببترین فشببار مببیباشببد کببه

شببود .نتببایج نشببان داد کببه محببرکهببايداخلببی

نشبباندهنببده اهمیببت ببباالي رقابببت و سببایر عوامببل

مدیریتزنجیرهتأمینسبزز ببر فعالیبتهبايعملیباتی

بیانشده در بین شرکتها میباشد .درحالیکه هلت و

مدیریتزنجیرهتأمینسزز تأثیرگذار نیسبتند و فرضبیه

قزادیبببان ( ،)2229ببببایلیس و همکببباران (،)3998

سوم تأیید نمیگردد .درحالیکه رزق مطالعات پیشبین

قزادیان و همکاران ( ،)2223مین و گیل )3997( 6در

انترار میرود محبرکهباي داخلبی تبأثیر زیبادي ببر

پژوهش هایشان نشان میدهند که بیشترین نمره فشار

فعالیتهاي عملیاتی مدیریتزنجیبرهتبأمینسززداشبته

مربو به عوامل قانونی است و این موضوع حاکی از

باشند (ژو و همکاران .)2226 ،ببا ایبن وجبود نتبایج

این است که عوامل قانونی در رابطه با محیط زیسبت

مطالعهي کارتر و جنینگ ( )2222نشان داد که برخبی

در کشورهاي مختلف متفاوت است.

این نتایج بیان مبیکنبد کبه شبرکتهباي کوچب

از محرکهايداخلی مبدیریت زنجیبره تبأمین سبزز ببر
فعالیتهايعملیاتی مدیریت زنجیره تأمین سزز ببهربور

 -7پيشنهادها براي پژوهشهاي ينده
پیشنهاد میتواند بررسبی فعالیبتهباي عملیباتی

مستقیم تأثیر ندارد اما آنهبا ببهربور غیبر مسبتقیم ببر

ی

فعالیببتهبباي عملیبباتی مببدیریتزنجیببرهتببأمینسببزز

مببدیریتزنجیببرهتببأمینسببزز و تببأثیر آن بببر عملکببرد

تأثیرگذار بودند .بهدلیل اهمیبت نقبش محبرکهباي

سازمان باشد .بهعبالوه پبژوهشگبران مبیتواننبد ببه
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بررسبببببی اثبببببر فعالیبببببتهبببببايعملیببببباتی

جمله ماهیت موضوع پژوهشی و نزود شرایط سزز در

مدیریت زنجیره تبأمین سبزز در کسبب مزیبت رقبابتی

برخی از این شرکتهاي تولیدي بود که باع

دوباره

بپردازند .بررسی تأثیر محرکهاي درونسازمانی مانند

کاري در انجام توزیع و افزایش هزینبههباي متحمبل

تعهد مدیر ارشد ،فرهنگسازمانی ،فشار کارکنان براي

پژوهش گردید.

رعایت اصول سزز در سازمان نیز از جمله موضوعات
پیشنهادي مرتزط دیگر میباشد کبه در شبرکت هباي
تولیدي داراي اهمیت میباشد .همچنین بررسی نقش
مدیریت زنجیره تأمین در بهکارگیري تکنولبوژيهباي
سازگار با محیط و بررسی عوامل مؤثر در بهکارگیري
فعالیتهاي عملیاتی مدیریتزنجیرهتأمینسزز از دیگر
موضوعات پیشنهادي میباشد.
پیشنهاد دیگر میتوانبد رتزبهبنبدي محبرکهباي
خارجی و داخلی مدیریتزنجیرهتأمینسزز با اسبتفاده
از روشهاي تصمیمگیري چند معیاره 7باشد.

 -9مقايسه با ساير پژوهش هاي پيشين
یکی از مزایاي این پبژوهش و برتبري آن نسبزت ببه
سایر پژوهش هاي حاضر در این حوزه عالوه بر رتزه
بندي سازه هباي محبرکهباي داخلبی و خبارجی و
فعالیتهاي زنجیبرهتبأمین سبزز ببا آزمبون فریبدمن،
اجراي متدلوژي پژوهش با تکنی

تحلیل مسبیر ،ببر

مزناي ضرایب مسیر و واریانس تزیین شده با اسبتفاده
از نرم افبزار کباربردي و نسبزتا جدیبد "پبی ال اس"
میباشد که نسزت به سایر نرم افزارهاي کباربردي در
این حوزه ،از انعطاف و قابلیت هاي خبا

بیشبتري

 -.8محدوديتهاي پژوهش و پژوهش ر

برخوردار می باشد و متناسب با نمونه هاي آماري در

یکببی از محببدودیتهبباي پببژوهش گببر ،محببدودیت

قلمرو مورد مطالعه مبی باشبد کبه معمبوالً از شبر

مربو به جمعآوري دادهها بود .مسلماً ببا توجبه ببه

نرمال بودن برخوردار نمی باشند .از دیگر مزایاي این

فرهنگ حاکم بر کشور و تعامالت محدود دانشبگاه و

پژوهش و برتري آن نسزت به مدل و پبژوهش هلبت

صنعت ،نگارنده در جمعآوري دادههبا ببا مشبکالت

و قزادیان که مزناي اصلی این کار قرار گرفته عالوه بر

متعددي مواجه شد .از دیگر محدودیتهاي پژوهش،

متببدلوژي متفبباوت و جامعببه آمبباري مببورد بررسببی،

می توان بهروز نزودن ارالعات مبدیران شبرکتهباي

پیشنهادات جدید و کاربردي میباشبد کبه ببر مزنباي

تولیدي درمورد موضوع پژوهش را نام برد .از ربرف

علم روز و نتایج پژوهش و مزتنی ببر نربام فکبري و

دیگببر ماهیببت موضببوع پببژوهش اخالقببی اسببت و

شرایط خا

صبنعت حاضبر در ایبران ،ارا به شبده

پاسخگویی صحیح به پرسشهاي پرسشنامه را تحبت

است.

تأثیر قرار میدهد؛ هرچند پرسشنامهها بینام رراحبی
شد تا پاسخگویان بتوانند در پاسبخ ببه پرسبشهبا از
آزادي بیشتري برخوردار باشبند .از محبدودیتهباي
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