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اگرچه بهرهوری عملیات ،قلب موفقیت هر زنجیره تأمین است اما یک رویکرد گستردهتر که
جنبههای اقتصادی ،زیست محیطی و اجتماعی را هم در برگیرد ،مسیر بهتری برای رسیدن به
موفقیت پایدار است .لذا اهمیت روز افزون اندازهگیری عملکرد پایدار زنجیره تأمین ناشی از رقابت
بین سازمانهای مستقلی است که زنجیرههای تأمینآنها باهم در رقابت هستند .به همین منظور،
پژوهش حاضر به دنبال بررسی نقش استراتژی مدیریت زنجیره تأمین در عملکرد زنجیره تأمین
پایدار است .با توجه به روند روزافزون بهرهگیری از روش مدلسازی معادالت ساختاری و قدرت آن
در آزمون فرضیهها ،مدل طراحی شده با استفاده از رویکرد حداقل مربعات جزئی مورد آزمون قرار
گرفته شده است .سازههای مدل طراحی شده ،شامل چهار بُعد «استراتژی مدیریت زنجیره تأمین»،
«عملکرد اجتماعی شرکت»« ،عملکرد اقتصادی شرکت» و «عملکرد زیست محیطی شرکت»
میباشد .نتایج حاصل نشان میدهد که «استراتژی مدیریت زنجیره تأمین» بر ابعاد «عملکرد
اجتماعی شرکت»« ،عملکرد اقتصادی شرکت» و «عملکرد زیست محیطی شرکت» تأثیر مثبت و
معنیداری دارد .همچنین ابعاد «عملکرد اجتماعی شرکت» و «عملکرد زیست محیطی شرکت» بر
بعد «عملکرد اقتصادی شرکت» تأثیر مثبت و معنیداری دارند.
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 .1مقدمه
با آغاز قرن بیستویکم ،سازمانها با تغییرات اساسی و زیربنایی مواجه
گردیدند ،بهطوریکه عدم توجه به این تغییرات بقا و موفقیت آنها را
بهطور فزایندهای تهدید میکند .در چنین وضعیتی ،بسیاری از این
واحدها در کسبوکار و دیدگاههای استراتژیک خود تجدید نظر کرده
و توجه خود را بر سازگاری با تغییرات محیط کسبوکار ،پاسخ سریع
به نیازهای بازار و مشتری از طریق روشهای نوین همکاری قرار
دادهاند .بدین ترتیب زنجیرههای تأمین برای بقا در بازارهای پویا و
متغیر نیازمند ابزاری هستند که بر چالشهای متفاوت محیطی فائق
 نویسنده مسئول :محمدباقرفخرزاد
تلفن035-31232405 :؛ پست الکترونیکیmfakhrzad@yazd.ac.ir :

آمده و با کارآمدی خود باعث کاهش هزینهها و افزایش سود یک
شرکت شوند [ .]1برایناساس ،مدیران باید به دنبال استراتژیهایی
باشند که باتوجه به شرایط ،در یک وضعیت ایدهآل از همۀ شیوهها و
فعالیتهای موجود و ضروری برای بهبود عملکرد و افزایش توان رقابتی
زنجیرهتأمین استفاده کنند .بنابراین ،ارزیابی الزامات استراتژیهای
مدیریت زنجیرهتأمین ضرورتی اساسی به نظر میرسد .از جهت دیگر
برخی از پژوهشگران معتقدند استراتژیهای مدیریت زنجیرهتأمین از
هم جدا نبوده و نباید بهتنهایی بهکار گرفته شود .هرچند که گاهی
اوقات ویژگیهای آنها با هم متفاوت بهنظر میرسد ،اما هیچ یک از

فخ زا و همکاران :ب رس رابطه بین است ا

مدی یت ز جی ه أمین با عملک

ز جی ه أمین پایدار با رویک

آنها نسبت به دیگری بهتر یا بدتر نیستند .در واقع ،تبادل میان
استراتژیهای مدیریت زنجیرهتأمین به سازمان کمک میکند تا
پایدارتر و رقابتیتر عمل نمایند [ .]2برایناساس ،پایداری و مدیریت
زنجیرهتأمین از موضوعات قابل توجه پژوهشها در چند دهه گذشته
بوده است .این دو مفهوم به صورتهای مختلفی تعریف شدهاند .در
حال حاضر ،بدنه مستقل ادبیات پایداری و ادبیات زنجیرهتأمین به
شدت به یکدیگر نزدیک شده [ ]3و تعداد رو به افزایشی از سازمانها
پایداری را بخشی از زنجیرهتأمین خود میدانند [ .]4ادغام این دو
مفهوم اصطالحات و عبارات متنوعی را در ادبیات و عمل به وجود آورده
است [ .]5توسعه پایدار به شرکتهایی نیاز دارد که در عملیات و
فعالیتهای روزانه خود به عواقب اجتماعی و زیستمحیطی نیز توجه
داشته باشند [ .]6لذا ،تشدید رقابت بینالمللی ،بررسی رسانهها و
آگاهی مصرفکنندگان ،باعث گردیده شرکتها به عملکرد پایدار خود
توجه بیشتری داشته باشند [ .]7بنابراین ،زوال محیطزیست به
موضوعی مهم برای پژوهشگران سراسر جهان تبدیل شده و محققان
زیادی به دنبال حل مسائل محیطزیست تالش میکنند [.]8
برایناساس ،مدیریت زنجیرهتأمین پایدار ،مفهومی است که اجرای
دقیق سیاستهای آن با داشتن ابعاد زیست محیطی ،اجتماعی و
اقتصادی میتواند در بهبود عملکرد زیست محیطی صنایع مختلف و
همچنین عملکرد مالی سازمانها نقش پررنگی داشته باشد.
زمینه مورد مطالعه این پژوهش ،شرکت ذوب و ریخته گری
متالورژی یزد دارای چندین خط تولید موازی ذوب و نورد میباشد.
محصوالت این شرکت شمش و بیلت و ورق در مقاطع مختلف برنجی
و پایه مس میباشد .مشتریان محصوالت این شرکت ،کارخانههای
تولید لوازم خانگی ،کارخانههای تولید شیرآالت ،کارخانههای تولید
تجهیزات صنعتی و  ...میباشند .صنعت ذوب و ریختهگری یکی از
اساسیترین صنایع هرکشوری بوده و نقش مهمی در صنعتی شدن و
خودکفایی جامعه دارد .این صنعت در اشتغال زایی ،پویایی تولید،
توسعه زیربنایی ،رشد اقتصادی بسیار نقش آفرین است .چرا که
پیشرفت این صنعت به لحاظ علمی تکنولوژیکی موجب تحکیم و
تقویت بنیه اقتصادی کشور خواهد شد .با توجه به اینکه این صنعت
مسائل زیستمحیطی و اجتماعی خاص خود را دارا میباشد لذا فعاالن
محیطزیست نسبت به آلودگیهای صنعتی این صنف حساس می
باشند .بنابراین ،این پژوهش در نظر دارد تا ارتباط بین استراتژی
مدیریت زنجیرهتأمین با عملکرد زیستمحیطی ،عملکرد اقتصادی و
اجتماعی سازمان را مورد مطالعه و بررسی قرار دهد .در این راستا،
اساسیترین سؤالی که طرح میشود این است که آیا بین استراتژی
مدیریت زنجیرهتأمین و عملکرد زیست محیطی ،عملکرد اقتصادی و
اجتماعی در شرکت ذوب و ریختهگری متالورژی یزد (مطالعه موردی)
ارتباط معناداری وجود دارد؟

 .2ادبیات نظری و پیشینه پژوهش
واژه «مدیریت زنجیرهتأمین پایدار» اولینبار در دهه  1980توسط

مدلساز معا الت ساختار
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کمیسیون جهانی توسعه پایدار با انتشار واژه «استفاده پایدار» و
«توسعه پایدار» مورد استفاده قرار گرفت .کمیسیون جهانی توسعه
پایدار با اشاره به تهدیدهای ناشی از نابودی منابع طبیعی انسانها و
حیوانات و محیطزیست واژه «توسعه پایدار» را در سال  1987تعریف
کرد .جهت دستیابی به توسعه پایدار ،سازمانها بقای خود را در
مسئولیتپذیری در سه حوزه اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی
یافتهاند .بدین منظور ،سازمانهای موفق با اتخاذ مدل مدیریت سبز،
موفقیت پایدار خود را توسعه میدهند .در توسعه پایدار مالحظات
اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی بهطور همزمان درنظر گرفته
میشود؛ بهنحویکه روشهای برآورده کردن نیازهای یک نسل نباید
مانع از برآوردن نیازهای نسل آتی شود [ .]9بهطورکلی ،زنجیرهتأمین
زنجیرهای است که همه فعالیتهای مرتبط با جریان کاال و تبدیل مواد،
از مرحله تهیه ماده اولیه تا مرحله تحویل کاالی نهایی به مصرفکننده
را شامل میشود .برایناساس ،پایداری نیز موضوعات و فرآیندهای
مدیریت زنجیرهتأمین ،طراحی محصول ،ساخت و تولید محصول،
گسترش محصول ،پایان چرخه عمر محصول و فرایند بازیافت در انتهای
چرخه عمر محصول را دربرمیگیرد [ .]10زنجیرهتأمین یک فرایند
کسبوکار حیاتی شامل برونسپاری مواد خام و قطعات ،تولید و مونتاژ
محصوالت ،انبارش ،ثبت و پیگیری سفارش توزیع از کانالهای مختلف
و سرانجام تحویل به مشتری است .زنجیرهتأمین شامل تأمینکنندگان،
فروشندگان ،تولیدکنندگان و خردهفروشان است که توسط زیرساخت
حملونقل ،اطالعات و مالی باهم تعامل دارند و همه فعالیتها با جریان
حملونقل کاالها از مرحله مواد اولیه تا مصرفکننده نهایی به هم
مرتبط میگردند .مشارکت در ساختار زنجیرهتأمین ،مشتمل بر
تأمینکنندگان خارجی ،فعالیتهای داخلی و توزیعکنندگان خارجی
به عالوه مشتریان است .درگذشته زنجیرهتأمین به عنوان کانالهای
فیزیکی برای حرکت مواد خام با قطعات و توزیع محصوالت کاربرد
داشت .اما امروزه زنجیرهتأمین به صورت یک شبکه تغییر شکل پیدا
کرده است .بهطوریکه شرکتها برای افزایش عملکرد رقابتی خود باید
باهم تعامل و مشارکت داشته باشند؛ بنابراین مفهوم قدیمی از یک
زنجیرهتأمین ایستا به یک شبکه پیچیدهای از روابط پویا تغییر مسیر
داده است .لذا ،مدیریت در چنین زنجیرهای باید به روش استراتژیک و
گستردهتر عمل نماید .دراینصورت ،حوزههای زنجیرهتأمین
دربرگیرنده همه فرایندهای کسبوکاری بوده و موجب سرعت و دقت
در انجام انتظارات مشتری میگردد .این فرایندها از مرحله توسعه
محصول تا مدیریت روابط گسترش مییابند (در آغاز قرن  21در پی
یک دوره جهانیسازی ،برونسپاری فعالیتهای کلیدی ،گفتگو و
همکاری ذینفعان ،لجستیک معکوس ،توسعه مسئولیتپذیری
اجتماعی سازمان ،حساسیت زمانی تکمیل سفارش ،توسعه فناوری
اطالعات پیشرفته و  .)...یکی از مفاهیم اخیر ،مفهوم مدیریت
زنجیرهتأمین ،به عنوان یک بخش مهم مدیریت زنجیرهتأمین پایدار
بوده که به موضوعاتی مانند سیر تکاملی زنجیرهتأمین و توسعه مدیریت
توجه میکند [.]11

217

ش یه پ وه ها

از جهت دیگر بیشتر تحقیقات در زمینه زنجیرهتأمین پایدار ،در
سالهای اخیر ،روی جنبه زیستمحیطی متمرکز بوده است.
محیطزیست یکی از عناصر کلیدی از خط مشی سهگانه پایداری و یک
واسطه برای موضوعاتی مانند تغییرات آبوهوا و افزایش قیمت انرژی
بوده و بعضاً واژه پایداری و محیطزیست به جای هم توسط محققان
مدیران بهکاربرده شده است .این سوءتفاهم خصوصاً در سالهای اخیر
بسیار رایج بوده است .محیطزیست گرچه به عنوان آغاز یک چشمانداز
برای شروع زنجیرهتأمین پایدار بوده است ،اما اکنون یک درک کاربرد
یکسان از واژه پایداری به صورت خطمشی سهگانه (اقتصاد،
محیطزیست ،اجتماع) به وجود آمده که در حال گسترش است [.]12
همچنین بسیاری از تحقیقات زنجیرهتأمین در موضوعات گوناگون،
مانند مسئولیتپذیری اجتماعی سازمانی و پایداری به صورت مستقل
از هم انجام شده است؛ لیکن شناخت کمی از این موضوعات و روابط
میان آنها وجود دارد .محیطزیست ،تنوع ،حقوق بشر ،نوع دوستی،
امنیت ،اجزای مفهوم بزرگ و کلی مسئولیتپذیری اجتماعی سازمانی
و پایداری هستند که برای مدیریت زنجیرهتأمین اجرا میشوند .به
همین دلیل ،مدیران زنجیرهتأمین اغلب پروژههای مربوط به این زمینه
را به صورت مستقل از هم اجرا و مدیریت میکردند ،بدون اینکه یک
درک واضح کلی و استراتژیک از چگونگی تناسب این اجزا باهم برای
ساخت یک موقعیت پایدار سازمانی داشته باشند .برایناساس ،مدیران
اغلب فرصتهای موجود جهت یادگیری موفقیت یا شکست یک حوزه،
بهطور مثال در عرصه زیستمحیطی را بررسی میکنند و این دانش را
برای پروژههای آینده در بخشهای سازمانی و حوزههای پایداری مانند
تنوع و موضوعات ایمنی اجرا میکنند .بهطورکلی ،تمرکز زنجیرهتأمین
تنها در جریان محصوالت یا خدمات از تأمینکننده برای رساندن
محصول به مشتری از طریق تمام اشخاص واسطه است ،درصورتیکه
در زنجیرهتأمین پایدار تمرکز بر لجستیک معکوس جهت ایجاد یک
چارچوب برای بازیابی مواد در انتهای چرخه محصول میباشد؛
بهنحویکه همگی بر اهمیت و جایگاه زنجیرهتأمین پایدار در توسعه
پایدار صحه گذارد [ .]11برایناساس ،کارتر و راجرز )2008(1یک
چارچوب مفهومی جامع برای مدیریت زنجیرهتأمین پایدار ارائه
نمودهاند .آنها عالوه بر سه بعد اصلی پایداری یعنی ابعاد اقتصاد،
محیطزیست و اجتماع که بیشتر به توضیح مبسوط آنها پرداخته شده
است ،چهار جنبه دیگر که نقش حمایت کننده از سه مفهوم اصلی
پایداری را ایفا میکنند ،در این چارچوب اضافه کردهاند .این چهار جنبه
که بر اساس یک تحقیق گسترده در ادبیات علمی حوزه پایداری
سازمانی و مصاحبه با  35مدیر ارشد و مدیر اجرایی  28شرکت موفق
بینالمللی جمعبندی شدهاند ،مشتمل بر استراتژی ،مدیریت و عدم
قطعیت ،شفافیت و فرهنگ سازمانی میباشند [.]13
تیتبرگ و ویت استراک ،)2010(2یک رویکرد سیستماتیک را برای
مدیریت زنجیرهتأمین پایدار ارائه نمودهاند .آنها خانه زنجیرهتأمین
1. Carter & Rogers
2. Teuteberg & Wittstruck
3. Gabzdylova et al.
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پایدار را پیشنهاد نموده و با این کار و در نظر گرفتن ابعاد مختلف ،به
صورت مؤثری شبکه زنجیرهتأمین پایدار را در مقابل تهدیدات محیطی
و اجتماعی و ریسکها محافظت نمودهاند [.]11

شکل ( :)1چارچوب جامع زنجیرهتأمین پایدار (کارتر و راجرز)2008 ،

بزدیلوا و همکاران ،)2009( 3در تحقیقی به بررسی محرکها،
ذینفعان و روشهای پایداری در نیوزیلند پرداختهاند .آنها پس از
بررسی  24شرکت ،محرکهای پایداری را شناسایی کرده ،که مهمترین
آنها عبارت از ارزشهای زیستمحیطی نزد افراد ،رضایت شخصی
مربوط به حرفه ،کیفیت محصول و مشتریان میباشد .در این تحقیق
ارزشهای محیطزیستی و رفاه کارکنان به عنوان محرکهای فردی و
تطابق یافتن با قوانین رایج ،پیشبینی قوانین آتی و گروههای اجتماعی
جزء محرکهای سازمانی تعریف شده بودند [ .]14بادوردین (،)2009
مفهوم مدیریت زنجیرهتأمین پایدار را اینگونه تعریف مینماید:
طرحریزی و مدیریت فعالیتهای شناسایی منابع ،تدارکات ،تبدیل و
پشتیبانی در مراحل قبل از تولید ،تولید ،مصرف و پس از مصرف در
چرخه عمر محصول در یک حلقه بسته با به اشتراکگذاری اطالعات
مراحل مختلف چرخه عمر محصول میان شرکتهای فعال در
زنجیرهتأمین و لحاظ نمودن جنبههای اجتماعی و زیستمحیطی جهت
دستیابی به چشمانداز مشترک [ .]10بنابراین ،طراحی زنجیرهتأمین
پایدار یک رویکرد جدید در جهت پاسخگویی به نیاز امروز و با در نظر
گرفتن محدودیت در منابع غیرتجدیدپذیر تولید بوده و تالش مینماید
تا جنبههای اقتصادی ،زیستمحیطی و اجتماعی را پوشش دهد .وانگ
و دای ،)2018(4مشارکت چشمگیر در تحقیقات تجربی مربوط به تأثیر
شیوههای مدیریت زنجیرهتأمین پایدار ( 5)SSCMبر عملکرد در
شرکتهای چینی را مورد بررسی قرار دادهاند .آنها با هدف
نظریهپردازی و ارزیابی تجربی ،یک شیوه جامع  SSCMو مدل عملکرد
جدید ارایه نمودهاند .این مدل شامل دو جنبه از شیوههای ،SSCM
یعنی مدیریت داخلی و خارجی ،و تأثیر عملکرد پایداری شرکتها بوده
که از همه ابعاد تحلیل شده است .همچنین آنها براساس دادههای
4. Wang & Dai
5.Partial Least Squares
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 172شرکت چینی ،با استفاده از روش معادالت ساختاری ،تأثیر
شیوههای  SSCMرا بر عملکرد اقتصادی ،عملکرد محیطی و عملکرد
اجتماعی برای هر بعد مورد تحلیل قرار دادهاند .نتایج نشان داده است
که عملکردهای  SSCMداخلی شرکت تأثیر مثبتی بر عملکرد محیطی
شرکت و عملکرد اجتماعی دارد .عالوهبراین ،عملکرد محیطی و عملکرد
اجتماعی با عملکرد اقتصادی رابطه مثبت داشته و نتایج این تحقیق
این فرضیه را تأیید میکند که شیوههای  SSCMاز نظر محیطی و
اجتماعی ضروری است و برای تجارت مطلوب است [ .]15کنِنت گرین
و همکاران ،)2019( 1به تهیه و ارزیابی تجربی مدل جامع مدیریت
زنجیرهتأمین ( )SCM2پرداختهاند .مدل تئوریزه شده آنها شامل
جهتگیری بازار زنجیرهتأمین ،تولید بههنگام( ،3)JITمدیریت کیفیت
جامع( ،4)TQMتولید چابک و مدیریت زنجیرهتأمین سبز به عنوان
پیامد آنها است .دادههای نمونه از  136مدیر تولید ایاالت متحده از
طریق یک شرکت نظر سنجی آنالین جمعآوری شده است .از
مدلسازی معادالت ساختاری حداقل مربعات جزئی برای ارزیابی
اثربخشی مدل تئوریزه استفاده شده است .یافتهها نشان داد که
جهتگیری بازار بر «تولید بههنگام ( )JITو مدیریت کیفیت جامع
( »)TQMتأثیر مثبت و معناداری دارد؛ « JITو  TQMبر ،»SCM
« SCMبر تولید چابک و شیوههای مدیریت زنجیرهتأمین سبز» و
«تولید چابک و شیوههای مدیریت زنجیرهتأمین سبز بر عملکرد
سازمانی» تأثیر مثبت میگذارد .الگوی آزمایش شده نشان دهنده
همافزایی از طریق اجرای برنامههای بهبود مدیریت است که از شش
ضرورت استراتژیک تمرکز بر مشتری ،بهرهوری ،اثربخشی ،ادغام با
شرکای زنجیرهتأمین ،پاسخگویی و پایداری محیطزیست و تأثیر آن
برنامهها در بازاریابی و عملکرد مالی سازمانهای تولیدی میباشد.
بنابراین اهمیت زیاد مسائل زیستمحیطی منجر به ادغام عوامل
پایداری در مدلهای مدیریت زنجیرهتأمین شده است [ .]20،16براین
اساس با مرور ادبیات مالحظه گردید تاکنون تحقیقی بهطور مستقیم
رابطه بین استراتژی مدیریت زنجیرهتأمین با عملکرد زنجیرهتأمین
پایدار را در این حوزه مورد بررسی قرار نداده است و این پژوهش به
نوبه خود یک نوآوری در این موضوع قلمداد میگردد.

 .3مدل و فرضیههای پژوهش
هر پژوهشگری باید ابتدا با طراحی مدل مفهومی ،متغیرها را شناسایی
کرده و به تعریف مفهومی و عملیاتی آنها بپردازد ،روابط بین متغیرها
را بررسی و براساس همه اینها فرضیههای خود را مطرح نماید .در این
پژوهش تالش شده است تا تأثیر بعد «استراتژی مدیریت
زنجیرهتأمین» بر سازه «عملکرد زنجیرهتأمین پایدار» بررسی گردد.
لذا ،با توجه به مرور پیشینه پژوهش مدل مفهومی زیر پیشنهاد
میشود.

1. Kenneth Green et al.
2. Supply Chain Management
3. Just in Time
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 .4روش پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی ،از نظر ماهیت توصیفی و از نظر
انجام پژوهش پیمایشی است و از روش مدلسازی معادالت ساختاری
مبتنی بر حداقل مربعات جزئی ( 5)PLSجهت بررسی برازش مدل و
نیز آزمون فرضیههای آن استفاده شده است .پس از مطالعه مبانی
نظری و پیشینه پژوهش ،ابعاد ،مؤلفهها ،و شاخصهای هر یک از
متغیرهای مورد بررسی شناسایی و طبقهبندی شده است .ابزار اصلی
گردآوری دادهها در پژوهش حاضر شامل پرسشنامه  21سنجهای با
طیف لیکرت  5گزینهای (از خیلی کم تا خیلی زیاد) میباشد .برای
حصول اطمینان از روایی و محتوا ،پرسشنامه پژوهش به تأیید خبرگان،
صاحبنظران و اساتید دانشگاهی رسیده که در نهایت  4شاخص و 21
سؤال مورد تأیید قرار گرفت .با توجه به عدم حساسیت  PLSبه حجم
نمونه [ 50 ،]17نفر از خبرگان شرکت ذوب و ریختهگری متالورژی
یزد با روش نمونهگیری تصادفی انتخاب شدند .پس از توزیع و دریافت
پرسشنامهها ،پایایی آنها از طریق آلفای کرونباخ و پایایی مرکب
( 6)CRدر نرم افزار  Smartpls3محاسبه و در جدول  1درج شده
بطوریکه تمامی موارد ،باالی  0/7بدست آمده است ،بنابراین میتوان
نتیجه گرفت که ابزار پژوهش از پایایی مطلوبی برخوردار است.

شکل ( :)2مدل مفهومی پژوهش

 .1-4آزمون مدل مفهومی و فرضیههای پژوهش
در این مقاله برای آزمون مدل مفهومی و همچنین فرضیههای پژوهش
0از مدلسازی معادالت ساختاری بر پایه روش کمترین مربعات جزئی
استفاده گردیده و نرم افزار  Smartpls3استفاده شده است .باید توجه
داشت نرم افزارهایی که از مدلسازی معادالت ساختاری بر پایه این
روش آماری استفاده میشود ،نسبت به وجود شرایطی مانند هم خطی
متغیرهای مستقل ،نرمال نبودن دادهها و کوچک بودن نمونه سازگار
هستند [ .]1بدین ترتیب خروجی بعد از آزمون مدل مفهومی پژوهش
در شکل  3نشان داده شده است.

4. Total Quality Management
5.Partial Least Squares
6. Composite Reliability
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شکل ( :)3آزمون مدل مفهومی اولیه پژوهش (ضرایب بار عاملی سؤالها و ضرایب مسیر)

𝑄2

R Square

AVE

Cronbach’s
Alpha

1. Average Variance Extracted

ساختاری
CR

مدلهای معادالت ساختاری به طور معمول ترکیبی از مدلهای
اندازهگیری (نشاندهنده زیر مؤلفههای متغیرهای پنهان) و مدلهای
ساختاری (نشان دهنده روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته)
هستند .نرم افزار  Smartpls3برای برازش مدلهای اندازه گیری از
نظر پایایی معیارهای ضرایب بار عاملی ،پایایی مرکب ( )CRو برای
بررسی روایی همگرایی مدلهای اندازهگیری از معیار متوسط اشتراک
( 12)AVEو برای بررسی روایی واگرایی این مدلها جدول فورنل و
الرکر را ارائه میدهد .مقادیر بیشتر از  0/4برای ضرایب بارهای عاملی،
بیشتر از  0/5برای متوسط اشتراک و بیشتر از  0/7برای پایایی مرکب
بیانگر برازش مناسب مدلهای اندازهگیری از نظر پایای و روایی همگرا
هستند .همانطورکه در شکل  3نیز مشخص است ،با توجه به اینکه
تمامی ضرایب بار عاملی سؤالها ،بیشتر از مالک  0/4است ،نشان از
مناسب بودن این معیار و پایایی مناسب مدلهای اندازهگیری دارد .در
جدول  1مقادیر هر یک از متغیرهای مدل گزارش شده است که نشان
دهنده برازش قابل قبول مدلهای اندازهگیری پژوهش هستند.
مطابق ماتریس باال ،مقدار جذر  AVEتمامی متغیرهای مرتبه اول
از مقدار همبستگی میان آنها بیشتر است که این امر روایی واگرای
مناسب و برازش خوب مدلهای اندازهگیری را نشان میدهد.

جدول ( :)1مقادیر بهدست آمده برای مدلهای اندازهگیری و

-

-

0/888

0/979

0/982

استراتژی مدیریت
زنجیرهتأمین

0/656

0/746

0/931

0/963

0/976

عملکرد اجتماعی
شرکت

0/803

0/930

0/923

0/972

0/980

عملکرد اقتصادی
شرکت

0/715

0/876

0/878

0/977

0/981

عملکرد
زیستمحیطی
شرکت

متغیر

حال جهت بررسی برازش مدل ساختاری ،مهمترین شاخص،
ضریب تعیین (  )𝑅2است که نشان از تأثیر یک متغیر برونزا بر یک
متغیر درونزا دارد و سه مقدار  0/33 ،0/19و  0/67به عنوان مقدار
مالک برای مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی  𝑅2در نظر گرفته میشود و
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شاخص  𝑄2شدت قدرت پیشبینی مدل در مورد سازههای درونزا را
مشخص میسازد و سه مقدار  0/15 ،0/02و  0/35به عنوان مقدار
مالک برای مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی در نظر گرفته میشود .با
توجه به جدول  1مقدار هر دو معیار برای سازههای مدل ساختاری
قوی گزارش شده است .با توجه به مطالب ارائه شده و اطمینان از
صحت برازش مدلهای اندازهگیری و مدلهای ساختاری ،باید صحت
برازش مدل کلی سنجش شود .برای بررسی برازش مدل کلی از معیار
 GOFاستفاده میشود:
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅√ = 𝐹𝑜𝐺
̅𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦 × ̅𝑅̅̅2

220

مدلساز معا الت ساختار

𝐺𝑜𝐹 = √0.871 × 0.880 = 0.875

وِتزِلس و همکاران ( )2009سه مقدار  0/25 ،0/01و  0/36را به
عنوان مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی معرفی نمودهاند [ .]17مقدار
 GOFاین تحقیق برابر  0/875است که نشان از برازش کلی قوی مدل
دارد .پس از اطمینان از برازش کلی مدل ،نوبت به بررسی برازش جزئی
مدل یا همان آزمون فرضیههای پژوهشی میرسد .در این مرحله
ضریب اثرگذاری هر متغیر و معنادار بودن این ضرایب مورد بررسی قرار
میگیرد .با توجه به شکل  4مقادیر  t-valuesبرای تمام مسیرها با
سطح اطمینان  95درصد بیشتر از  1/96است که نشان از معنادار بودن
این مسیرها و مناسب بودن مدل ساختاری دارد.

جدول ( :)2شاخص برازش مدلهای اندازه گیری از نظر روایی واگرا (جدول فورنل و الرکر) 1981 ،
عملکرد زیستمحیطی

عملکرد اقتصادی

عملکرد اجتماعی

استراتژی مدیریت

شرکت

شرکت

شرکت

زنجیرهتأمین
0/942

0/937

استراتژی مدیریت زنجیرهتأمین

0/965

0/864

عملکرد اجتماعی شرکت

0/961

0/933

0/922

عملکرد اقتصادی شرکت

0/952

0/939

0/936

عملکرد زیستمحیطی شرکت

جدول ( :)3بررسی معناداری ضرایب تأثیر برآورد شده و آزمون فرضیههای پژوهش
نتیجه

T-Value

ضریب تأثیر

رابطه

تأیید

15/751

0/864

استراتژی مدیریت زنجیرهتأمین بر عملکرد اجتماعی شرکت

تأیید

2/226

0/291

استراتژی مدیریت زنجیرهتأمین بر عملکرد اقتصادی شرکت

تأیید

42/436

0/936

استراتژی مدیریت زنجیرهتأمین بر عملکرد زیستمحیطی شرکت

تأیید

3/379

0/365

عملکرد اجتماعی شرکت بر عملکرد اقتصادی شرکت

تأیید

2/113

0/336

عملکرد زیستمحیطی شرکت بر عملکرد اقتصادی شرکت

شکل (t-values :)4

221

ش یه پ وه ها

 .5نتیجه و جمعبندی
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین استراتژی مدیریت
زنجیرهتأمین و عملکرد زیستمحیطی و اقتصادی و اجتماعی در
شرکت ذوب و ریختهگری متالورژی یزد انجام شده است .این پژوهش
پنج فرضیه دارد که سه فرضیه رابطه بین سازه استراتژی مدیریت
زنجیرهتأمین را با عملکرد زیستمحیطی و اقتصادی و اجتماعی و
سایر فرضیهها ارتباط بین مؤلفههای عملکرد زیستمحیطی و
اجتماعی را با عملکرد اقتصادی شرکت میسنجد .نتایج حاصل از
آزمون فرضیههای پژوهش نشان داد که بین تمام مؤلفهها رابطه
معنادار و مثبتی وجود دارد .یعنی استراتژی مدیریت زنجیرهتأمین به
بهبود عملکرد زیستمحیطی ،اقتصادی و اجتماعی شرکت ذوب و
ریختهگری متالورژی یزد منجر میشود .در واقع ،استراتژیهای
زنجیرهتأمین پایدار در این شرکتها ضمن توجه به مسایل مالی آنها،
به کاهش تولیدات مضر محیطزیستی ختم شده و از آلودگیهای
ناشی از تولیدات میکاهد و به وجه اجتماعی شرکت اعتبار میبخشد.
با توجه به جدول  ،3فرضیه اول نشان میدهد که مقدار  tیا
ضریب معناداری مسیر میان استراتژی مدیریت زنجیرهتأمین و
عملکرد اجتماعی شرکت ( )15/751از  1/96بیشتر است که بیانگر
معنادار بودن تأثیر استراتژی مدیریت زنجیرهتأمین بر عملکرد
اجتماعی شرکت در سطح اطمینان  %95است؛ بنابراین ،براساس
دادههای گردآوری شده ،فرضیه اصلی پژوهش یعنی"استراتژی
مدیریت زنجیرهتأمین بر عملکرد اجتماعی شرکت شرکت تأثیر مثبت
و معناداری دارد" ،در سطح اطمینان  %95تأیید میشود .ضریب
استاندارد مسیر میان استراتژی مدیریت زنجیرهتأمین و عملکرد
اجتماعی شرکت ( )0/864بیانگر تأثیر مثبت و معنادار استراتژی
مدیریت زنجیرهتأمین بر عملکرد اجتماعی شرکت است که نشان
میدهد استراتژی مدیریت زنجیرهتأمین  86درصد از عملکرد
اجتماعی شرکت را تبیین میکند؛ بنابراین ،تمرکز بر استراتژی
مدیریت زنجیرهتأمین به تغییر و افزایش عملکرد اجتماعی شرکت
منجر میشود .با توجه به فرضیه اول ،شرکت میتواند با کاهش زمان
پاسخگویی در تمام بخشهای زنجیرهتأمین و مشارکت همه اعضای
زنجیرهتأمین در برنامههای بازاریابی محصول و خدمات باعث بهبود
کیفیت و ظاهر محصول ،تصویر شرکت از نظر مشتریان و در نهایت
باعث بهبود اعتبار و شهرت شرکت شود .عالوهبراین ،با توجه به اینکه
ایجاد مشارکت و گسترش روابط بهینه با تأمینکنندگان ،مشتریان و
سایر اعضای زنجیرهتأمین کار راحتی نیست ،بنابراین باید مدیران
تعهد و التزام بیشتری برای انجام کار و عقد قرارداد و برگزاری جلسات
مستمر با آنها داشته باشند .همچنین جلب اعتماد اعضا نیز باید با
دقت بیشتری انجام شود ،براین اساس الزمه داشتن قراردادهای پایدار،
وجود حس اطمینان و اعتماد اعضای زنجیره نسبت به هم می باشد.
در مورد فرضیه دوم ،میتوان گفت ضریب استاندارد شده (ضریب
مسیر) بین دو متغیر (استراتژی مدیریت زنجیرهتأمین و عملکرد
اقتصادی شرکت)  0/291است و کمترین ضریب تأثیر را داشت .ضمناً،

م دس

ص ای

ر سیستمها

ید /سال هشتم /شماره هفدهم /پاییز و زمستان 1399

ضریب معناداری (آماره تی) بین این دو متغیر نیز  t = 2/226بوده
(بیشتر از قدرمطلق  )1/96که نشان میدهد این رابطه معنادار است
و لذا ،فرضیه دوم تأیید خواهد شد .این فرضیه نشان میدهد افزایش
پایداری سازمانها در هر یک از بخشهای صنعت یقیناً باعث افزایش
رشد فروش ،بهبود جایگاه شرکت در مقایسه با رقبا ،توسعه سهم بازار،
نرخ بازگشت بهتر سرمایه ،نسبت سود به سرمایهگذاری بیشتر و در
نتیجه سود خالص باالتر خواهد شد .به عبارت دیگر پایداری در
زنجیرهتأمین به معنای هزینه پایینتر ،رفع نیازهای مشتریان ،داشتن
مسئولیت اجتماعی در برابر جامعه ،توجه به سالیق ذینفعان صنعت،
شفافیت اطالعاتی زیاد ،امنیت و رضایت کارکنان ،طراحی سبز و
سازگار با محیطزیست ،کاهش آلودگی و صرفهجویی انرژی ،کاالی با
کیفیت و ایمن ،بهکارگیری فناوری پاک و تصویر ذهنی سبز از صنعت
در قبال مشتریان میباشد ،بطوریکه هر کدام از عوامل ،نقش خاص
خود را در فرآیند پایدار شدن زنجیرهتأمین ایفا میکند .براین اساس
بهکارگیری استراتژیهای مدیریت زنجیرهتأمین پایدار جهت افزایش
سود اقتصادی بیشتر توصیه میشود .فرضیه سوم بیانگر این است که
ضریب استاندارد شده (ضریب مسیر) این دو متغیر (استراتژی
مدیریت زنجیرهتأمین و عملکرد زیستمحیطی شرکت)  0/936بوده
و ضریب معناداری (آماره تی) بین این دو متغیر نیز t = 42/436
است (بیشتر از قدرمطلق  )1/96که نشان میدهد این رابطه معنادار
بوده و در نتیجه ،فرضیه سوم تأیید خواهد شد .جهت حصول پایداری
در زنجیرهتأمین مدیران هر صنعت می بایست حضور فعاالنه در تداوم
تحقیق و توسعه و نوآوری سبز ،برگذاری کارگاهها و سمینارهای
زیستمحیطی ،استقرار و حمایت از سیستمهای مدیریتی جهت
ارتقای کارایی و اثربخشی ،آگاهی نسبت به فناوریهای نوین و
برقراری ارتباط با کارکنان برای افزایش نوآوریهای محیطی را مد
نظر قرار دهند .لذا ،توصیه میگردد مدیران و مهندسین این صنعت
با بهکارگیری فناوریهای تولید نوین نظیر استفاده از نسل جدید
کورههای القایی و ارتقای فرآیندهای تولید ،آلودگیها (کاهش صداها،
انتشار گازهای خطرناک و مواد زائد جامد) و مصرف انرژی را در تمام
زنجیره را کاهش داده و ایمنی کار و سالمت کارکنان خود را بهبود
بخشند.
در مورد فرضیه چهارم ،میتوان گفت ضریب استاندارد شده
(ضریب مسیر) بین دو متغیر (عملکرد اجتماعی شرکت و عملکرد
اقتصادی شرکت)  0/365است و ضریب معناداری (آماره تی) بین این
دو متغیر نیز  t = 3/379بوده (بیشتر از قدرمطلق  )1/96که نشان
می دهد این رابطه معنادار است و بنابراین ،فرضیه چهارم مورد تأیید
میباشد .مسئولیت اجتماعی شرکتها در جامعه و استفاده از سیاست
مسئولیت اجتماعی ابزاری برای کسب مزیت رقابتی برای شرکتها
میباشد [ .]19براین اساس یافته تحقیق نشان میدهد مسئولیت
اجتماعی شرکتها در جامعه و استفاده از سیاست مسئولیت اجتماعی
سبب کاهش هزینههای عملیاتی ،تقویت اعتبار و برند شرکت ،افزایش
فروش و وفاداری مشتریان ،افزایش بهرهوری و کیفیت ،افزایش قابلیت

فخ زا و همکاران :ب رس رابطه بین است ا

مدی یت ز جی ه أمین با عملک

ز جی ه أمین پایدار با رویک

برای جذب و نگهداری کارکنان (بهوسیله ایجاد حس خوب و خوشایند
در آنها به دلیل بودن در سازمان و ارتقای معیارهای اخالقی و ارزشی
آنها) ،افزایش سرمایهگذاری از طریق ایجاد شفافیت اطالعات و جلب
اعتماد سهامداران و سرمایهگذاران ،کاهش مقررات دست و پاگیر و
ایجاد مزیت رقابتی برای شرکت میشود .همچنین اجرای مسئولیت
اجتماعی شرکت باعث کسب موفقیت در درازمدت گردیده و سبب
رشد اقتصادی و ارتقای عملکرد مالی شرکت میگردد.
در مورد فرضیه پنجم ،میتوان گفت ضریب استاندارد شده
(ضریب مسیر) بین دو متغیر (عملکرد زیستمحیطی شرکت و
عملکرد اقتصادی شرکت)  ،0/336و ضریب معناداری (آماره تی) بین
این دو متغیر نیز  t = 2/113بوده (بیشتر از قدرمطلق  )1/96که نشان
میدهد این رابطه معنادار است .بنابراین ،فرضیه پنجم تأیید میگردد.
با توجه به این یافته ،توصیه میگردد مدیران با ایجاد استانداردهای
زیستمحیطی و بهبود فرآیند تولید نظیر ارتقای قابلیت بازیافت
ضایعات  ،نصب فیلترهای مناسب و پیشرفته و فراهم کردن تجهیزات
مناسب باعث کاهش آلودگی محیطی ،کاستن مصرف مواد خطرناک،
مضر و سمی ،کاهش تعداد دفعات حوادث محیطی ،بهبود وضعیت
محیطی و افزایش بهرهوری شرکت شوند .در نهایت با ایجاد محیط
ایمن و سالم ،کسب مزیت رقابتی و بهبود اعتبار و شهرت شرکت
مشتریان بیشتری را جذب و عملکرد مالی شرکت را بهبود بخشند.
در راستای بهبود مدل طی تحقیقات آتی الزم است با بهرهگیری
از روشهای شناخته شده و کارآمد نظیر مدلسازی ساختاری
تفسیری و نقشه شناختی مدل مفهومی پژوهش را طراحی کرده و
موضوع را در سایر صنایع فعال کشور مورد مطالعه و آزمون قرار دهند.
همچنین در جهت بهبود تحقیق ،پیشنهاد میشود قبل از طراحی
مدل ،با استفاده از شبکه عصبی اقدام به پیشبینی میزان مقادیر
مؤلفههای مدل نمایند.
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ABSTRACT
Although productivity is at the heart of the success of any supply chain,
a broader approach that encompasses economic, environmental and social
aspects is a better way to achieve sustainable success. The increasing
importance of measuring sustainable supply chain performance is due to
competition between independent organizations whose supply chains are in
competition. To this end, the present study seeks to investigate the role of
supply chain management strategy in sustainable supply chain performance.
Due to the increasing trend of using structural equation modeling and its
power in testing hypotheses, the designed model was tested using partial least
squares approach. The designed model constructs include four dimensions:
"Supply Chain Management Strategy", "Corporate Social Performance",
"Corporate Economic Performance" and "Corporate Environmental
Performance" and the results show that "Supply Chain Management
Strategy" on "Performance Dimensions" Corporate Social Performance,
Corporate Economic Performance, and Corporate Environmental
Performance have a positive and significant effect, and the dimensions of
"Corporate Social Performance" and "Corporate Environmental
Performance" have a positive and significant effect on "Corporate Economic
Performance".
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