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هدف این پژوهش بررسی تاثیر «اقدامات زنجیره تامین» بر « مزیت رقابتی » و «پایداری» در شرکت
سایپا است .امروزه هیچ شرکتی نمی تواند از مدیریت زنجیره ی تأمین چشم پوشی کند و انتظار بقا داشته
باشد..شناخت و بررسی اقدامات مختلف زنجیره تأمین ،درك بهتری از روابط و تعامالت بین تأمین
کنندگان را موجب می شود از طرف دیگر دستیابی به مزیت رقابتی برای هر سازمان یک موقعیت قابل
دفاع در مقابل رقبا ایجادکرده و شامل قابلیت هایی است که سازمان را از رقبا متمایز می کند.همچنین
قابل ذکر است امروزه تضمین توسعه پایدار هر کشور منوط به حفظ و استفاده بهینه از منابع محدود و غیر
قابل جایگزین ،توسعه پایدار اجتماعی و اقتصادی در آن کشور شده است و اقدامات گوناگونی برای مواجهه
با این مسئله توسط دولتها انجام گرفته است این اقدامات میتواند به بهبود فرآیند تولید ،افزایش سوددهی
)در بلند مدت (و دستیابی به بازارهای جهانی که به تازگی نسبت به محیط زیست و مسئولیت پذیری
اجتماعی سازمانها بسیار حساس شده اند کمک کند این پژوهش بر آن است تا با معرفی این مفاهیم و با
مرور جامع ادبیات موضوع و شناسایی عوامل و شاخص های کلیدی مرتبط با آن و ارائه مدلی مفهومی در
این زمینه ،چراغ راه شرکت ها در پیاده سازی اقدامات زنجیره تامین و و ارتقای مزیت رقابتی و پایداری
آن ها باشد در این راستا پس از مرور جامع ادبیات ،اقدامات زنجیره تامین ،مزیت رقابتی و پایداری مورد
بررسی قرار گرفته اند .جامعه آماری شامل مدیران و خبرگان  52شرکت حاضر در زنجیره تامین شرکت
سایپا است که از نظرات  552نفر از آنان به عنوان نمونه انتخابی از روش نمونه گیری تصادفی ساده
استفاده شد .روش پژوهش مورد استفاده در این بررسی توصیفی از نوع همبستگی میباشد .تجزیه و
تحلیل داده ها نیز در دو بخش اصلی آزمون میانگین و روابط مبتنی بر مدل معادالت ساختاری انجام
گرفت.نتایج مدل معادالت ساختاری نشان دهنده رابطهی علی مثبت و معنیداری میان «اقدامات زنجیره
تامین » و « مزیت رقابتی » میباشد .همچنین رابطه مستقیم و غیر مستقیم بین « اقدامات زنجیره تامین
» و «پایداری» تایید شد
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مقدمه
کسب مزیت رقابتی در سازمان در گرو تولید کیفی و با هزینه مطلوب میباشد در فرآیند تولید مجموعه عوامل
داخلی و خارجی سازمان بایستی به شکل موثر نقش ایفا کنند تا اهداف سازمان به خوبی و با اثربخشی تحقق یابد .در این
راستا ت امین کنندگان در تامین نرم افزارها ،دانش فنی ،مواد اولیه و خدمات نقش مهمی در رقابتی شدن سازمان به عهده دارند.
امروزه در سازمان های برتر ،تامین کنندگان به عنوان مشارك و یکی از توانمندسازهای سازمان ها به شکل عملیاتی و واقعی
مورد توجه قرار گرفته و این اقدام و عمل نشات گرفته از این تفکر است که تولید کیفی و کسب مزیت رقابتی بدون تامین
کنندگان کیفی ،دلسوز و وفادار تقریباٌ غیرممکن و یا حداقل در درازمدت امکان پذیر نیست بنابراین با مدیریت علمی و منطقی
بر زنجیره تامین کنندگان به عنوان یکی از مؤلفه های مهم مدیریت راهبردی می توان به مزیت رقابتی دسترسی پیدانمود.
(سلطانی.)5131،
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مطالعه سیر تحول مدیریت نشان می دهد که شرکت ها ابتدا به منظور مقابله با تغییرات شدید محیطی و بهبود
عملکرد سازمانی و سپس برای کسب سهم بازار بیشتر و کسب مزیت رقابتی ،مدیریت زنجیره تامین را مورد توجه قرار داده
اند .شرکت های خودروسازی با توجه به کمیت گسترده مجموعه قطعات خودرو ،جزء شرکت های پیشرو در این زمینه بوده
اند .مطالعه مبانی نظری مرتبط بیانگر آن است ،در صورتی که اجزا و فرایند مدیریت زنجیره تأمین شرکت از اثربخشی الزم
برخوردار نباشد ،پیامدهای سازمانی با مشکل همراه خواهد بود .این مطالعات نشان می دهند که مدیریت اثربخش زنجیره
تأمین با اثرگذاری مثبت بر اجزا و عناصر آن از جمله نیروی انسانی موجب افزایش عملکرد ،رضایت مشتریان و کاهش بدبینی
و کسب مزیت رقابتی میشود (شفیعی و همکاران)5131،
مساله اصلی پژوهش
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مدیریت زنجیره تامین پایدار در واقع مجموعه ای از سیاست های اتخاذ شده مدیریت زنجیره تامین ،اقدامات انجام
شده و روابط شکل گرفته در پاسخ به نگرانی های مربوط به محیط زیست طبیعی و مسائل اجتماعی با توجه به طراحی ،خرید،
تولید ،توزیع ،مصرف ،استفاده مجدد و دور اندازی محصوالت و خدمات شرکت (هاك 5و شورینگ)5003 ،؛ مشارکت در برنامه
ریزی و مدیریت منابع ،تدارکات ،تبدی ل و فعالیت های تدارکاتی درگیر در دوران پیش تولید ،تولید ،استفاده و مراحل بعد از
استفاده در چرخه عمر در حلقه بسته چندین چرخه عمر با به اشتراك گذاری اطالعات درباره تمام مراحل چرخه عمر محصول
بین شرکت ها با در نظر گرفتن صریح پیامدهای اجتماعی و زیست محیطی برای دستیابی به چشم انداز مشترك است (اسدی
و سلیمان پور.) 5131 ،ایجاد زنجیره تامین هماهنگ ،با یکپارچه کردن اختیاری مالحظات اقتصادی ،زیست محیطی و اجتماعی
با سیستمهای کسب و کار درون سازمانی ،برای مدیریت کارا و اثربخش مواد ،اطالعات و جریان های اصلی مرتبط با خرید،
ت ولید و توزیع محصوالت یا خدمات با هدف تامین نیازهای ذینفعان و باال بردن سود و مزیت رقابتی و پایداری سازمان در کوتاه
مدت و بلند مدت میباشد (آهی و سرسی.)5051 ،
براندنبورگ و همکارانش مدلهای مدیریت زنجیره تامین پایدار را در مقاالت مورد تحلیل و ارزیابی قرار داده اند.
براساس این مقاله شاخص هایی که به عنوان ابعاد مختلف پایداری زنجیره تامین مطرح شده اند عبارتند از:
 -5شاخص های اقتصادی :عوامل اقتصاد خرد نظیر هزینه ،سودآوری و عایدی و شاخص های اقتصاد کالن همچون سود
ناخالص ملی ،بهره وری نیروی کار ،تمرکز بازار و وابستگی با واردات و یا رشد اقتصاد کالن.
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 -5شاخص های محیطی :عوامل مربوط به ورودی های سیستم همچون منابع انرژی تجدید پذیر ،مصرف آب و انرژی یا کیفیت
آب؛ عوامل مربوط به نتایج زیست محیطی همچون ضایعات و آلودگی .جدای از این ،عوامل بوم شناختی را می توان در اثرات
زیست محیطی ساخت وساز ،فعالیت های جاری و شکست ها مشخص نمود.
 -5شاخص های اجتماعی :این شاخص ها به عوامل داخلی همچون دستمزدها ،نسبت جنسیتی کارمندان و همچنین عوامل
خارجی تاثیرگذار همچون نیازها و خواسته های مشتریان خاص ،پذیرش اجتماعی و همکاری با کارفرمایان یا رشد
جمعیت مربوط می شوند (براندنبرگ و همکاران.)5051،
اهمیت موضوع
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امروزه زنجیره تامین به عاملی مهم و حیاتی در بازارهای جهانی تبدیل شده است ،به طوری که در عرصه جهانی،
رقابت اصلی ،در بین زنجیره های تامین صورت می گیرد .با افزایش روزافزون آلودگی های زیست محیطی و اهمیت مسائل
مربوط به محیط زیست و اجتماع ،تالش شده است تا آلودگی ها و اثرات اجتماعی ناشی از گسترش صنایع را در قالب تالش
برای مدیریت زنجیره تامین پایدار کاهش دهند .در سال های اخیر ،آلودگی های زیست محیطی به یک مساله چالش برانگیز
برای سازمان های تجاری تبدیل و منجر به افزایش تقاضای مشتریان و جوامع زیست محیطی برای محصوالت سازگار با محیط
زیست شده است (اسدی و سلیمان پور.)5131 ،
عالوه بر این ،به منظور انطباق با مقررات محیطی برای فروش و صادرات محصوالت ،شرکت ها باید راهبردهایی را
جهت کاهش تاثیرات محصوالت خود بر محیط زیست و اجتماع اتخاذ کنند .بنابراین چالش تجاری مهم در قرن حاضر،
یکپارچه سازی عملکردهای زیست محیطی ،اقتصادی و اجتماعی در دستیابی به توسعه پایدار می باشد .مدیریت زنجیره تامین
پایدار ،یکپارچه کننده مدیریت زنجیره تامین با الزامات زیست محیطی و اجتماعی در تمام مراحل طراحی محصول ،انتخاب و
تامین مواد اولیه ،تولید و ساخت ،فرآیندهای توزیع و انتقال ،تحویل به مشتری و مدیریت بازیافت و مصرف مجدد به منظور
بیشینه کردن میزان بهره وری مصرف انرژی و منابع همراه با بهبود عملکرد کل زنجیره تامین است (لینتون.)5002 ،
فعالیت های اقتصادی اعم از فعالیت های صنعتی ،کشاورزی و خدماتی همگی از یک سو به نوعی از منابع طبیعی
استفاده می کنند .از سوی دیگر ماهیت فرآیند آنها به گونه ای است که بالقوه محیط زیست را آلوده می کنند .بنابراین
چنانچه به پیامدها و مسائل زیست محیطی انجام این فعالیت ها توجه نشود ،باید هزینه های زیادی برای رفع خسارت و
ضایعات ناشی از عدم توجه به این موضوع صرف شود (جعفرنژاد.)5135 ،
افزایش نگرانی ها در مورد هشدارهای محیطی ،تولید کننده ها را مجبور به تالش برای کاربرد راهبردهایی در زمینه
مدیریت محیطی می کند .در این میان از آنجا که اثرات نامطلوب محیطی در تمام مراحل چرخه عمر محصول اتفاق می افتد و
مدیریت برنامه ها و عملیات محیطی به داخل مرزهای سازمان محدود نمی شود ،درك مسئولیت محیطی موجب دستیابی به
مزیت رقابتی و افزایش سهم بازار از طریق فرآیند بهبود تاثیرات محیطی محصوالت می شود (ژو و همکاران )5002 ،مدیریت
محیطی ،تالشی برای حداقل سازی تاثیرات منفی محیطی محصوالت شرکت در سراسر چرخه عمر محصول می باشد .این
اقدام به دلیل فشارهای سازمانی ضروری به نظر می رسد و موجب افزایش کارایی منابع استفاده شده در مدیریت محیطی می
شود .در سال های اخیر ،تمرکز بر مدی ریت محیطی از عملیات داخلی به کل زنجیره تامین بسط داده شده است .گسترش این
روش در تمام حلقه های زنجیره تامین ،منجر به افزایش کارایی و اثربخشی می شود (جعفرنژاد.)5135 ،
در حوزه نوآوری نیز اگر چه در حوزه های مربوط به مدیریت زنجیره تامین پایدار مقاالتی منتشر شده است ،اما
موضوع پژوهش در میان پژوهش ها ی داخل کشور جدید میباشد .علی رغم جستجوهای محقق پژوهشی که به موضوع
پژوهش پیشنهادی بپردازد یافت نشد.
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پیشینه و مرور ادبیات
زنجیره تأمین

امروزه شیوه های مدیریت تولید گذشته که یکپارچگی کمتری را در فرآیندهایشان دنبال می کردند کارایی خود را از
دست داده اند و زنجیره تأمین به عنوان یک رویکرد یکپارچه برای مدیریت مناسب جریان مواد ،کاال ،اطالعات و مالی ،توانایی
پاسخگویی به شرایط را دارا می باشد (صادقی مقدم و همکاران ،5133 ،ص.)25 :
در زیر برخی از تعاریف زنجیره تامین و مدیریت زنجیره تامین بطور خالصه آمده اند:
•

از دیدگاه استدلر ،)5002( 2از دید تئوری سازمانی ،زنجیره تامین ،شکل خاصی از یک «سازمان شبکه ای» هستند.
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این زنجیره شامل پیوند نه چندان محکمی از نقشهای مستقل با حقوق یکسان میشود .ساخنار سازمانی آن به صورت پویا با
اهداف سازمان شبکه ای بطور یکجا وبا وظایفی که باید انجام گیرد ،تطبیق مییابد (استدلر و همکار)50 :5132 ،
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یک زنجیره تامین ارتباط درونی سازمان ها ،منابع و فرایندهایی را که محصوالت و خدمات را تولید و به مشتری
•
نهایی تحویل می دهند ،برقرار می سازد (جعفرنژاد)255 : 5132 ،
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زنجیره تامین به عنوان گروههای نسبتا پایداری از بنگاههای کسب و کار است که در یک توالی از فعالیتهای تولید ،توزیع و
توزیع الزامی برای ارائه به مشتری نهایی ،درگیر میباشند(استیونسون و اسپرینگ)5002 ،
بر اساس تعریفی زنجیره تأمین مشتمل بر تمام فعالیتهای مرتبط با جریان و تبدیل کاالها از مرحله ماده خام (استخراج) تا
تحویل به مصرف کننده نهایی و نیز جریآنهای اطالعاتی مرتبط با آنها است و از اجزای زیر تشکیل شده است (نیکام و
همکاران) 551, 5005 ،
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شکل -5جریان کاال و مواد در طی مدیریت زنجیره تامین
اقدامات زنجیره تامین
مدیریت زنجیره تأمین به طور مفهومی دارای ابعادی مانند همکاری استراتژیک تأمین کنندگان ،ارتباط با مشتری و
سطح اشتراك گذاری اطالعات است( .سوهانگ و همکاران)503: 5005 ،
مدیریت کیفیت جامع 1نیز یک اقدام ناب در نظر گرفته شده که سه بعد از پایداری را تحت تاثیر قرار میدهد.
همچنین ،به دلیل افزایش فشار رقابتی ،مدیران امروز در جستجوی  TQMبه عنوان روشی برای بهبود و حفظ عملکرد
)Stadtler,Hartmut(2005
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سازمانی هستند .سالجقن و همکاران )5051( 4استدالل میکنند که وجود نگرانیهای کیفی در شرکت ها یک الزام (فرض)
برای تشویق منابع سازمانی به منظور دستیابی به بهروری و کارایی باالتر است در ادبیات ،همچنین شواهدی درباره تاثیری از
اقدام ناب ״تولید بهنگام ״ بر روی پایداری اقتصادی و محیطی وجود دارد .بیمون

5

( )5001مالحظه میکند که اصول

بهنگام ،نیاز به اندازههای کوچک بستههای حملو نقل دارد که به نظر می رسد بطورکلی در تعارض با مدیریت محیطی و بطور
خاص در تعارض با توزیع آگاه محیطی باشد .از نقطه نظر اسچالترگر 6و بوریت ( ،)5000در ارتباط با اقدام سبز "گواهی نامه
 "ISO 14441روی پایداری زیست محیطی و اقتصادی تاثیر می گذارد  ،زمانیکه آمادگی شرکت برای صدور گواهینامه اتفاق
بیفتد در این حالت ممکن است فرصتهای مدیریتی و تکنولوژیکی مختلفی را به منظور کاهش مواد و اتالف انرژی در فرایند
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تولید خود را محقق سازند.سامباسیوان و نگ )5003( 7برخی از منافع اجرای گواهینامه  ،55005ISOراشناسایی نمودند که
عبارتند از  :بهبود شهرت و تصویر شرکت ،افزاییش روحیه وانگیزه کارکنان ،سود ،عملکرد و فرصا ،وفاداری مشتری و اعتماد.
مزیت رقابتی

S
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نخستین دیدگاهها نظریه سازمان صنعتی است که از جمله نخستین تئوریپردازان می توان به این اشاره نمود .با این
حال معروفترین صاحبنظر این دیدگاه مایکل پورتر است و می توان وی را پدر این دیدگاه نامید.
تعاریف متعددی توسط صاحبنظران برای مفهوم مزیت رقابتی ارائه شده که به طور کلی از منظر محتوا تا حدود
زیادی شبیه به هم می باشند و اختالفات عمدتا در خصوص نحوه و فرایند شکلگیری آن است .در ذیل به برخی از این تعاریف
اشاره میشود:
مزیت رقابتی به طور اصولی از طریق توانایی یک بنگاه در خلق ارزش برای خریداران حاصل
•
میشود(تامسون و چو .)5001،از نظر پورتر مزیت رقابتی از طریق هزینه کمتر نسبت به رقبا یا ارائه مزایای منحصر بفرد در
مقایسه با کاالها و خدمات رقبا به وجود می آید.
مزیت رقابتی مجموعه عوامل یا توانمندی هایی است که همواره شرکت را به نشان دادن عملکرد بهتر از
•
رقبا قادر می سازد(بامبرگر)5333 ،
مزیت رقابتی عامل یا ترکیبی از عوامل است که در یک محیط رقابتی ،سازمان را بسیار موفقتر از سایر
•
سازمان ها می نماید و رقبا نمی توانند به راحتی از آن تقلید کنند(فیور و چهارباغی)5332 ،
مزیت رقابتی ارزش های قابل ارائه شرکت برای مشتریان میباشد به نحوی که این ارزش ها از هزینه های
•
مشتریان باالتر است(پورتر)5333 ،
در میان ابعاد بیشمار مزیت های رقابتی می توان دو بعد پایه ای را به عنوان فصل مشترك این رویکردها شناسایی کرد .از
ترکیب این دو بعد پایهای با محدودة فعالیت سازمان در صنعت ،سه استراتژی عمومی برای مدیران ایجاد میشود که عبارتاند از:
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 -5عرضة ارزان ترین محصول به بازار یا همان رهبری هزینه
 -2عرضة محصول متفاوت به بازار یا استراتژی تمایز
3

TQM
Salajeghen et al.
5
Beamon
6
Schaltegger and Burritt
7
Sambasivan and Ng
4
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 -1تمرکز روی بخشی از بازار با رویکرد قیمت یا تمایز
هدف دو استراتژی رهبری هزینه و تمایز ،به دست آوردن کل بازار و هدف استراتژی تمرکز ،تصاحب بخشهایی از
بازار است (دیوید ، 5130 ،ص ) 512
پایداری

مفهوم مدیریت زنجیره تامین ،با افزودن جنبه پایداری گسترده تر شده است(کارتر و راجرز.)5003 ،مفهوم پایداری
برای اولین بار در دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد مطرح شد ،اما به صورت کلی در گزارش کمیسیون جهانی محیط و توسعه در
سال  5332به صورت عمومی تعریف شد (گاسپاراتوس  )5003بر اساس این تعریف ،پایداری به توسعه ای گفته میشود که
نیاز نسل فعلی را بدون محدود کردن توانایی نسل های بعدی در توسعه نیازهای آنان ،ارضا کند (  )5332 ,WCEDبه سایر
تعاریف پایداری در جدول زیر اشاره شده است.
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جدول .-5تعاریف پایداری

منبع
& Cater
)Rogers (2008
Shirvastava
)(1995

iv

تعریف

پایداری ،به معنی تلفیق مسائل اقتصادی ،اجتماعی و محیطی است.

h
c

پایداری ،توان کاهش ریسک های بلندمدت مرتبط با مصرف منابع ،نوسانات هزینه انرژی ،تعهدات محصول و مدیریت آلودگی و
ضایعات است.

r
A

)Sikdar (2003

پایداری ،یک تعادل مناسب بین توسعه اقتصادی ،نظارت محیطی و دارایی اجتماعی است.

& Cater
)Rogers (2008

پایداری ،دستیابی استراتژیک و تلفیق اهداف اجتماعی ،محیطی و اقتصادی سازمان از طریق هماهنگی سیستماتیک فرآیندهای
تجاری دورن سازمانی اصلی برای بهبود عملکرد اقتصادی بلندمدت یک شرکت و شبکه ارزش شرکت میباشد.

Pedersen
)(2009
Ozdemir et al.
)(2001
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پایداری ،تعقیب همزمان رونق اقتصادی ،کیفیت محیطی و دارایی اجتماعی است ،در حالی که هیچ ضرری نرسانیم.
توسعه پایدار به معنی ارضاء نیاز نسل فعلی بدون محدود کردن توانایی نسل های بعدی در توسعه نیازهایشان میباشد.

چارچوب مفهومی پیشنهادی پژوهش
با تدوین یک چهارچوب مفهومی برای پژوهش که به منظور بررسی تأثیر «اقدامات زنجیره تامین» بر « مزیت
رقابتی» و «پایداری سازمانی » در زنجیره تامین شرکت سایپا ،توسعه داده شد ،همه اهداف و سؤال های پژوهش در قالب این
چارچوب مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
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شکل  -2مدل مفهومی پژوهش
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اهداف پژوهش
الف :بررسی تاثیر اقدامات زنجیره تامین بر مزیت رقابتی شرکت سایپا
ب :بررسی تاثیر اقدامات زنجیره تامین بر پایداری سازمانی شرکت سایپا
ج :بررسی تاثیر مزیت رقابتی بر پایداری سازمانی
د :بررسی تاثیر اقدامات زنجیره تامین بر پایداری سازمانی از طریق متغیر میانجی مزیت رقابتی
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فرضیههای پژوهش

فرضیه  :5اقدامات زنجیره تامین بر مزیت رقابتی شرکت خودروسازی سایپا تاثیر مثبت و معناداری دارد
فرضیه  :5اقدامات زنجیره تامین بر پایداری سازمانی شرکت خودروسازی سایپا تاثیر مثبت و معناداری دارد
فرضیه  :1مزیت رقابتی بر پایداری سازمانی شرکت خودروسازی سایپا تاثیر مثبت و معناداری دارد
فرضیه  :5اقدامات زنجیره تامین بر پایداری شرکت خودروسازی سایپا از طریق مزیت رقابتی تاثیر مثبت و معناداری دارد.
روش شناسی پژوهش

S
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روش پژوهش

o
e

v
i
h

به طور کلی روش های پژوهش را می توان با توجه به دو مالك تقسیم کرد .الف) هدف پژوهش و ب) نحوه ی گردآوری داده
ها .بر این اساس پژوهش حاضر از نظر هدف "کاربردی" و از نظر شیوه ی گردآوری اطالعات پژوهش « توصیفی-
غیرآزمایشی» و از نوع «همبستگی» است .در ضمن با توجه به اینکه در این پژوهش از تحلیل عاملی و روش « مدلسازی

c
r

معادالت ساختاری » برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده ،در میان انواع پژوهش های همبستگی از نوع « تحلیل
ماتریس همبستگی یا کوواریانس » است (دالور.)5132 ،
قلمرو پژوهش (موضوعی ،مکانی و زمانی)
قلمرو موض.عی :مبحث مدیریت زنجیره تامین پایدار
قلمرو مکانی :شرکت خودرو سازی سایپا
قلمرو زمانی:شش ماهه نخست سال 5135

www.SID.ir

A

جامعه آماری
جامعه آماری پژوهش حاضر ،شامل مدیران و خبرگان شرکت های حاضر در زنجیره تامین شرکت سایپا است .تعداد شرکت
های موجود  52تا است که در پژوهش حاضر با توجه به اینکه مدیران این شرکت ها ،صاحب نظر در حوزه زنجیره تامین این
شرکت ها بودند ،از نظرات آن ها به عنوان داده های شرکت ها استفاده میشود.
نمونه آماری تعداد (نمونه) ،روش نمونهگیری
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در این پژوهش با توجه به سطح تحلیل که همان شرکت های حاضر در زنجیره تامین شرکت سایپا است ،از روش نمونه گیری
تصادفی ساده استفاده میشود .برای تعیین حجم نمونه نیز با توجه به محدود بودن جامعه آماری تعدادی از مدیران و
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کارشناسان هر کدام از  52شرکت حاضر در زنجیره تامین شرکت سایپا انتخاب شده و پرسشنامه بین آنها توزیع شده است.
منبع ،روش و ابزار گردآوری دادهها

o
e

مهم ترین روش های گردآوری اطالعات در این پژوهش ،مطالعات کتابخانه ای و پژوهش ها ی میدانی است .در گردآوری
اطالعات (در زمینه مبانی نظری و ادبیات پژوهش) ،از منابع کتابخانه ای ،مقاالت ،کتب ،نشریات و نیز اینترنت استفاده میشود.

iv

برای گردآوری داده ها در حوزه عمل نیز از ابزار پرسشنامه استفاده خواهد شد.
روش تایید پایایی و روایی ابزارجمعآوری دادهها

h
c

برای سنجش پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده میشود .ضریب آلفای کرونباخ نوعی ضریب پایایی است که نشان می دهد

r
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چگونه آیتم ها در یک مجموعه ،به نحو مناسب گره خورده اند (دانایی فرد و همکاران  .)5132همچنین برای سنجش روایی
ابزار گردآوری اطالعات از روایی محتوا و روایی سازه بهره گیری میشود.

روش تحلیل دادهها (تکنیکها و آزمونهای به کارگرفته شده با دلیل انتخاب)

در این پژوهش از دو روش آمار توصیفی برای تحلیل اطالعات و آمار استنباطی برای آزمون فرضیات استفاده خواهد شد .برای
آزمون فرضیه های پژوهش و پاسخگویی به پرسشها پژوهش از آزمون زیر استفاده میشود:


آزمون میانگین یک جامعه آماری یا آزمون دو جمله ای :برای بررسی وضعیت موجود متغیرهای پژوهش



مدل معادالت ساختاری :برای بررسی فرضیه های پژوهش

همچنین از نرم افزارهای  SPSSو  PLSبرای تجزیه تحلیل داده ها استفاده خواهد شد.
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یافته ها
آزمون فرضیه های پژوهش

در ادامه ابتدا وضعیت موجود متغیرهای پژوهش براساس آزمون های میانگین یک جامعه آماری آورده میشود .برای بررسی
فرضیات مدل ،از مدلسازی معادالت ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی استفاده شده است.
در جدول زیر مفاهیم و عاملهای پژوهش به همراه معادل آنها نشان داده شده است که در هنگام مشاهده مسیرهای
تحلیل عاملی که از معادل آنها استفاده شده است ،ما را یاری مینماید
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جدول  -2مفاهیم و عاملهای پژوهش به همراه معادل آنها در مدل

معادل در مدل

گویه

مشارکت استراتژیک با تامین کنندگان

MOSHAREKAT

MOSH1-4

ارتباط با مشتریان

CRM

CRM1-5

INFORMATION

INFO1-3

JIT

JIT1-2

ISO

ISO1-2

TQM

TQM1-2

COST

COST1-7

TAMARKOZ

TAM1-4

تمایز

TAMAYOZ

T1-16

پایداری اقتصادی

ECO

ECO1-7

S
f

اقدامات زنجیره تأمین
()TAMEEN

سازه

o
e

سهیم شدن در اطالعات
تولید به هنگام

رعایت استانداردهای بین المللی
مدیریت کیفیت جامع

مزیت رقابتی
()REGHABAT
پایداری سازمان
()PAYDARI

رهبری هزینه
تمرکز

iv

h
c

پایداری زیست محیطی

ENV

پایداری اجتماعی

SOC

r
A

ENV1-6
SOC1-7

مدل سازی معادالت ساختاری

در این قسمت جهت بررسی صحت و سقم فرضیات اصلی پژوهش حاضر از روابط علی مبتنی بر مدل سازی معادالت
ساختاری استفاده شده است .فرضیات این پژوهش به شرح ذیل می باشند:


فرضیه اول :اقدامات زنجیره تامین بر مزیت رقابتی تاثیر معناداری دارد.



فرضیه دوم :اقدامات زنجیره تامین بر پایداری تاثیر معناداری دارد.



فرضیه سوم :مزیت رقابتی بر پایداری تاثیر معناداری دارد.



فرضیه چهارم :اقدامات زنجیره تامین از طریق مزیت رقابتی بر پایداری تاثیر معناداری دارد.
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براساس فرضیه های پژوهش که در باال آورده شد ،متغیر اقدامات زنجیره تامین به عنوان متغیر مستقل ،مزیت رقابتی به
عنوان متغیر واسطه و پایداری به عنوان متغیر وابسته شناسایی شدند .روابط میان این متغیرها براساس فرضیههای پژوهش در
مدل مفهومی نشان داده شده است.
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شکل -1مدل ضرایب مسیر مدل های اندازه گیری و ساختاری
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شکل  -5مدل ضرایب معناداری مدل های اندازه گیری و ساختاری
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بررسی فرضیه چهارم مبنی بر اثر اقدامات زنجیره تأمین از طریق متغیر میانجی مزیت رقابتی بر پایداری سازمان
نشان میدهد که این فرضیه نیز در سطح اطمینان  32درصد معنادار میباشد .برای آزمون معناداری تأثیر غیر مستقیم یک
متغیر از طرف یک متغیر میانجی ،میتوان از آزمون گودمن استفاده کرد .از آنجایی که میزان معناداری اثرات غیرمستقیم در
نرم افزار  Smart-PLSنشان داده نمیشود؛ مقدار  Z-Valueاین آزمون در سطح اطمینان مد نظر محقق (برای مثال %32
اطمینان) از فرمول زیر قابل محاسبه است:
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که در آن داریم:
 :aمقدار ضریب مسیر میان متغیر مستقل و میانجی
 :bمقدار ضریب مسیر بین متغیر میانجی و وابسته
 :Saخطای استاندارد مربوط به مسیر میان متغیر مستقل و میانجی
 :Sbخطای استاندارد مربوط به مسیر میان متغیر وابسته و میانجی

o
e

جدول  -1اثر غیر مستقیم متغیر مستقل بر متغیر وابسته
مسیر

iv

اقدامات زنجیره تأمین  مزیت رقابتی  پایداری سازمان

اثر غیر مستقیم

معناداری

p-value

5/05

0/055

h
c
0/0351

r
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با توجه به نتایج بدست آمده از تحلیل دادههای جمع آوری شده ،نتایج فرضیات تحقیق بطور کلی در قالب جدول زیر
آمده است.
جدول  -5تأئید یا رد فرضیه ها
ضریب مسیر

معناداری

رد/تأئید

فرضیه های پژوهش
 :H1اقدامات زنجیره تأمین بر مزیت رقابتی تاثیر مثبت و معناداری دارد.

0/550

5/235

تأئید

 :H2اقدامات زنحیره تأمین بر پایداری سازمان تاثیر مثبت و معناداری دارد

0/550

5/502

تأئید

 :H3مزیت رقابتی بر پایداری سازمان تاثیر مثبت و معناداری دارد

0/552

5/020

تأئید

 :H4اقدامات زنجیره تأمین از طریق متغیر میانجی مزیت رقابتی بر پایداری سازمان تاثیر
مثبت و معناداری دارد.

0/351

5/05

تأئید
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فرضیه  1پژوهش
اقدامات زنجیره تامین بر مزیت رقابتی در شرکت های زنجیره تامین شرکت سایپا تاثیر معناداری دارد.
معادالت ساختاری :نتایج بیانگر وجود رابطهی علی مثبت و معنیداری میان « اقدامات زنجیره تامین » و « مزیت رقابتی »
میباشد .میزان رابطه میان این دو متغیر  0/550میباشد در واقع نتایج نشان دهنده این است که « اقدامات زنجیره تامین» در
حدود  2درصد از تغییرات « مزیت رقابتی » را پیشبینی میکند .بنابراین فرضیه پذیرفته میشود .بنابراین میتوان بیان کرد
که ارتقای ابعاد « اقدامات زنجیره تامین » در جامعه مورد نظر در سطح خطای  %2موجب ارتقای ابعاد « مزیت رقابتی » می-
شود.
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فرضیه  2پژوهش

اقدامات زنجیره تامین بر پایداری در شرکت های زنجیره تامین شرکت سایپا تاثیر مثبت و معناداری دارد.
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معادالت ساختاری :نتایج بیانگر وجود رابطهی علی مثبت و معنیداری میان « اقدامات زنجیره تامین » و «پایداری » می-
باشد .میزان رابطه میان این دو متغیر  0/550میباشد در واقع نتایج نشان دهنده این است که« اقدامات زنجیره تامین» در
حدود  5درصد از تغییرات « پایداری » را پیشبینی میکند .بنابراین فرضیه پذیرفته میشود .بنابراین میتوان بیان کرد که
ارتقای ابعاد « اقدامات زنجیره تامین » در جامعه مورد نظر در سطح خطای  %2موجب ارتقای ابعاد « پایداری » میشود.
فرضیه  3پژوهش
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مزیت رقابتی بر پایداری در شرکت های زنجیره تامین شرکت سایپا تاثیر مثبت و معناداری دارد.
معادالت ساختاری :نتایج بیانگر وجود رابطهی علی مثبت و معنیداری میان « مزیت رقابتی » و « پایداری » میباشد .میزان
رابطه میان این دو متغیر  0/552میباشد در واقع نتایج نشان دهنده این است که « مزیت رقابتی » در حدود  52درصد از
تغییرات « پایداری » را پیشبینی میکند .بنابراین فرضیه پذیرفته میشود .بنابراین میتوان بیان کرد که ارتقای ابعاد « مزیت
رقابتی » در جامعه مورد نظر در سطح خطای  %2موجب ارتقای ابعاد « پایداری » میشود.
فرضیه  4پژوهش
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اقدامات زنجیره تامین از طریق مزیت رقابتی بر پایداری در شرکت های زنجیره تامین شرکت سایپا تاثیر معناداری دارد.
معادالت ساختاری :نتایج نشان میدهد که اقدامات زنجیره تامین از طریق مزیت رقابتی بر پایداری تاثیر مثبت و معنی
داری دارد .از این رو فرضیه شماره  5پژوهش مورد تایید قرار میگیرد .میزان رابطه غیرمستقیم میان این دو متغیر
0/0351میباشد .به عبارت دیگر میتوان گفت که  0/03درصد از تغییرات پایداری توسط اقدامات زنجیره تامین از طریق مزیت
رقابتی پیش بینی میشود.
بحث و نتیجه گیری
در پژوهش حاضر با استفاده از روش معادالت ساختاری رابطه مثبت و معنادار اقدامات زنجیره تامین ،مزیت رقابتی و پایداری
سازمانی به اثبات رسید .پژوهش های مشابه دیگری در حوزه پایداری در داخل و خارج از کشور انجام شده است که از آن
جمله می توان به پژوهش شهرکی و همایونی ()5131اشاره کرد .آن ها در مقاله ای تحت عنوان تعیین شاخص های ارزیابی
عملکرد تأمین کنندگان با رویکرد پایداری با توجه همزمان به ابعاد اقتصادی ،اجتماعی و محیط زیستی با رویکرد پایداری،
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مهمترین شاخص های ارزیابی عملکرد تأمین کنندگان را با استفاده از مطالعه کتابخانه ای و بررسی میدانی نظرات خبرگان با
بهره گیری از اصل پارتو تعیین کردند
همچنین ،لین و تیسنگ ( ،) 5055به بررسی ارتباط مدیریت زنجیره تامین پایدار و اولویت های رقابتی در شرایط عدم قطعیت
پرداختند .نتایج پژوهش های آن ها نشان داد که نوآوری باالترین اولویت ر ا در ارتباط با اقدامات زنجیره تامین پایدار دارد.
بنابراین کسب و کارها باید از مشتریان ،تامین کنندگان و جنبه های مختلف قابلیت اعتماد آگاه باشند .براندنبورگ و
همکارانش( )5051مدلهای مدیریت زنجیره تامین پایدار در مقاالت را مورد تحلیل و ارزیابی قرار داده اند .براساس این مقاله
شاخص هایی که به عنوان عوامل موثر بر پایداری زنجیره تامین مطرح شده اند عبارتند از :شاخص های اقتصادی ،اجتماعی و
زیست محیطی .همان طور که مالحظه می شود اغلب پژوهش ها به سه بعد اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی به عنوان
ابعاد اصلی پایداری اشاره شده است اما کمتر رابطه آن با زنجیره تامین به عنوان یکی از اصلی ترین عناصر سازمان و مزیت
رقابتی به عنوان یکی از مهمترین عوامل بقای سازمان ها بررسی شده است.
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بر اساس یافته های این پژوهش پیشنهاد می شود که:
از یک طرف با توجه به وضعیت موجود اقدامات زنجیره تامین ،مزیت رقابتی و پایداری در شرکتهای زنجیره تامین
شرکت سایپا ،باید در پی راههایی برای ارتقای شاخصهای آنها در جامعه مورد بررسی باشیم .تا بدین ترتیب طرحهای ارتقای
پایداری زنجیره تامین موجود این شرکت موثرتر واقع شود .از طرف دیگر با پذیرش وجود رابطه بین « اقدامات زنجیره تامین »
و « مزیت رقابتی » ،باید در پی راههایی برای ایجاد و توسعه سیستمهای زنجیره تامین در راستای ارتقا و بهبود مزیت رقابتی
در جامعه مورد نظر باشیم تا از طریق این سیستمهای زنجیره تامین از طریق مزیت رقابتی  ،پایداری را تسهیل کنند .نتایج
نشان می دهد که ابعاد مزیت رقابتی در جامعه مورد بررسی وضعیت مناسب و بینابینی دارند .این نشاندهنده این است که با
توجه به فعالیتهای صورت گرفته در گذشته هنوز برای ارتقای مزیت رقابتی و همین طور پایداری شرکت سایپا باید اقدامات
بیشتری صورت گیرد .همچنین اجرای اقدامات زنجیره تامین در جامعه مورد بررسی در حال حاضر وضعیت بینابینی دارد .این
موضوع نشان دهنده این است که اقدامات زنجیره تامین انجام شده در زنجیره تامین شرکت سایپا هنوز در وضعیت مطلوبی
نیست و نیاز به انسجام بیشتر و بهتر این اقدامات وجود دارد .استفاده از سیستمهای زنجیره تامین میتواند سهم بهسزایی در
ارتقای سطح پایداری در جامعه مورد بررسی داشته باشد.
در کل بایستی خاطرنشان نمود که اقدامات زنجیره تامین برای آنکه بتوانند منجر به پایداری برای شرکت سایپا شود ،بایستی
از ابزارها و سیستم های ارتقا بخشی مزیت رقابتی در شرکت هایی که در زنجیره تامین شرکت سایپا وجود دارند ،بهره گرفت.
همچنین نتایج تحلیلها نشان میدهد که مزیت رقابتی ارتباط میان « اقدامات زنجیره تامین » و « پایداری » را به صورت
غیرمستقیم برقرار می سازند .به عبارت دیگر این متغیر به عنوان جزء کلیدی زنجیره تامین شرکت سایپا میتواند تاثیر اقدامات
زنجیره تامین بر پایداری را افزایش ،کاهش و یا حتی خنثی نماید .از این رو بهرهگیری از ابزارها و سیستمهای زنجیره تامین در
شرکت سایپا می تواند منجر به تسهیل دستیابی به پایداری سازمانی شود .از این رو مدیران شرکت سایپا بایستی به نقش
اقدامات زنجیره تامین در راستای ارتقای مزیت رقابتی و به دنبال آن ایجاد پایداری توجه نمایند.
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