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  چکیده

بر عملکرد مالی  اقدامات مدیریت زنجیره تأمینپژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر 

 پژوهشاین جامعه آماري . است انجام شده، هاي بزرگ تولیدي استان خوزستان شرکت

. دهدتشکیل میوزستان در استان خ فعال موجود بزرگ و تولیدي  شرکت 180کاربردي را 

 فرمولاز شرکت با استفاده  123هاست که مالی آن شرکت/واحد آماري جامعه، مدیران تولید

اي در اختیار مدیر پرسشنامهو انتخاب  ، به عنوان نمونهبراي جوامع محدود کوکران

و ) 2013( اتهامه دپرسشنها، هابزار گردآوري داد. ها قرار گرفتمالی هر یک از شرکت/تولید

تأیید دانشگاهی  و استادانخبرگان را وایی محتواي آن ر که است) 2011(و همکاران  اینمان

و آزمون  ها دادهتحلیل . شداز طریق تحلیل عاملی تأییدي بررسی  ،و روایی سازه آنکردند 

صورت ي دالت ساختارسازي معا روش مدل و SPSS 18افزار  از نرم بهره گرفتنبا ها فرضیه

مزیت بر پاسخگویی زنجیره تأمین، مین که اقدامات مدیریت زنجیره تأ نشان دادنتایج . پذیرفت

مین بر مزیت گویی زنجیره تأ پاسخو تأثیر مثبت و معناداري دارد ابتی و عملکرد مالی رق

  .تأثیر مثبت و معناداري دارندعملکرد مالی و مزیت رقابتی بر رقابتی 
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  مقدمه

  و است بوده مالی ادبیات حوزه در مطرح موضوعات جمله از همواره 1مالی عملکرد  

 زیـرا  باشـد،  می سازمانی نوع هر در کار وکسب  اندرکاران دست گرانی اصلیعامل ن

 شـود  می آن ءبقا موجب سرانجام و داشته سازمانیک  تسالم بر لتدال مالی عملکرد

تواند اجراي اهداف سـازمان و توسـعه و    می  که به طوري )2012، 2المجلی و همکاران(

 مالی عملکرد ارزیابی، بنابراین ).1996و همکاران،  3کاپلن( را تضمین کندپیشرفت آن 

 ها دولت اعتباردهندگان، گذاران، یهسرما توجه مورد موضوعات ترین مهم از ها شرکت

هـاي  امروزه یکی از چـالش از سوي دیگر،  ).1998، و همکاران 4آدامز(است  و مدیران

. باشـد مـی  5حت عنوان مزیت رقـابتی ت ،هاي رقابتی کسب توانمنديها اساسی سازمان

براي حصول مزیت رقابتی، یک سازمان باید بطـور همزمـان بـه موقعیـت خـارجی و      

مزیـت رقـابتی   ). 1393حسینی و شمس، (داشته باشد ی خود توجه هاي داخل ديتوانمن

هـا را   گـی اي از ویژ مان یک ویژگی یـا مجموعـه  پیوندد که یک ساز هنگامی به وقوع می

ها را در خود توسعه دهد؛ به طوري که نسبت به رقبـاي خـود، عملکـرد     کسب و یا آن

کننده مزیت رقابتی  یجادا سیاري عواملمطالعات ب). 1985، 6پورتر(بهتري داشته باشد 

 میـان که در این اند را بررسی کردهشوند میها  فزایش عملکرد مالی شرکتا موجبکه 

یک روش بسیار ارزشـمند و   به عنوانثر و کارآمد مؤ 7مدیریت زنجیره تأمیناقدامات 

بـه   )از جملـه عملکـرد مـالی   (مزیت رقابتی و بهبود عملکرد سـازمانی   کسب مهم براي

ایفـا   یک سـازمان رقابتی حفظ قابلیت نقش مهمی را در  اقداماتاین چرا که  .دمآشمار 

هـاي تولیـدي بایـد بـراي      اهمیـت ایـن موضـوع تـا بـدان جاسـت کـه شـرکت        . ندنک می

 مین خـود مـدیریت زنجیـره تـأ   اقـدامات  بر بهبـود   شرکت دستاوردهايسازي حداکثر

مین یت زنجیـره تـأ  رگیري مـدیر ریزي و بکـا  برنامه ،محققیناکثر به عقیده . کنندتمرکز 

آیـد   هانی و سودآوري بیشـتر بـه شـمار مـی    جدر بازار  ابقاءعامل ضروري براي یک 

                                                 
1- Financial Performance 
2- Almajali  
3- Kaplan  
4- Adams  
5- Competetive advantage 
6- Porter 
7- Supply chain management practices   
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 به منظور افزایش اثربخشی اقدامات مدیریت راستا، همیندر ). 2013و همکاران،  1قیم(

ن در دســترس بــودتــر و قابلیــت اطمینــان بیشــتر از  گــویی ســریع پاســخ زنجیــره تــأمین،

بیشـتر  خواسـت   چـرا کـه ایـن مهـم     ،گیـرد ه قـرار  باید مورد توجه ویژ خدمات محصوالت و

زنجیـره  اثـربخش  گـویی   ها با پاسخ شرکت). 2007، 2هدات( باشد می ها از شرکت مشتریان

 توانند عـدم اطمینـان   تقاضا خواهند داشت و می ناتساسازگاري بیشتري با نو ،مینأت

قـیم و  (  مدیریت کنند يتر کوتاه انتظار مانزینه و در زحداقل ه بارا  موجود در محیط

ثر و ؤمـ  گویی سـریع،  پاسخ ،رود مین انتظار میأبنابراین از زنجیره ت. )2013همکاران، 

مزیـت رقـابتی    تـا بتوانـد در ایجـاد و حفـظ    د ا به تغییرات بازار داشته باشمدي رآکار

زنجیـره   گـویی  پاسـخ ایـن   ازیـر  ؛ )2012 و همکـاران،  3سـامویوا ( سازمان مؤثر باشـد 

و ارتقـاء   یک عامل ضروري بـراي بهبـود مزیـت رقـابتی سـازمان      ،به مشتري 4تأمین

، ادبیات موضـوع توجه به  با .)2013م و همکاران، قی (آید  به شمار می عملکرد مالی آن

عملکـرد مـالی    یبررسـ  بـه ی مختلفـ  قـات یتحق اگرچـه  کـه  شـود  یم مشخص نکته نیا

متغیر اقـدامات مـدیریت زنجیـره     تأثیري محدودي ها شپژوه اما، دانپرداختهها  شرکت

 مطالعههاي تولیدي بزرگ مستقر در استان خوزستان را  تأمین بر عمکرد مالی شرکت

بنابراین، مسئله اصلی تحقیق حاضـر، معـین نبـودن تـأثیر اقـدامات مـدیریت       . اندکرده

 .باشـد مـی  انخوزسـت استان بزرگ  يدیتول يها شرکتزنجیره تأمین بر عملکرد مالی 

  :این مسئله اصلی سواالت فرعی زیر را به وجود آورده است

گویی زنجیره تأمین، مزیت رقابتی بر پاسخ زنجیره تأمینمدیریت آیا اقدامات  .1

 تأثیر مثبت دارد؟ خوزستان استانبزرگ  يدیتول يها شرکتو عملکرد مالی 

بزرگ  يدیتول يها رکتش یرقابت تیمز بر نیتأم رهیزنج گوییپاسخ ایآ .2

 مثبت دارد؟ ریاستان خوزستان تأث

بزرگ استان خوزستان  يدیتول يها شرکت یعملکرد مالمزیت رقابتی بر  ایآ .3

 مثبت دارد؟ ریتأث

  

 

                                                 
1- Qayyum  
2- Thatte 
3- Somuyiwa 
4- Supply chain responsiveness 
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  نظري پژوهش پیشینه

   زنجیره تأمینمدیریت اقدامات 

خـام تـا   زنجیره تأمین کلیه اقداماتی است که با انتقال و جریان کاالها از مرحله مـواد  

کاینامـا و  (هـا باشـد    هاي اطالعـات مربـوط بـه آن    کنندگان نهایی و نیز جریان مصرف

مسئله کلیـدي در یـک زنجیـره تـأمین، اقـدامات مـدیریت آن و کنتـرل        ). 2006، 1تاوارا

سـازي و فـروش، پـنج    خرید، تولیـد، توزیـع، ذخیـره    .هاست هماهنگ تمامی این فعالیت

وري و شایستگی زنجیره تـأمین  فرایند، فناشرکت، . تندفرایند کلیدي زنجیره تأمین هس

بـرد  هـاي رقـابتی خـود بکـار مـی     براي بهبـود مزیـت  ) پشتیبانی(ستیک لجرا از طریق 

هـا  اقدامات زنجیره تأمین به عنوان یک مجموعه فعالیت). 2015و همکاران،  2هاندوکو(

 د تعریـف شـده  شـو که در یک سازمان براي مدیریت مؤثر زنجیـره تـأمین انجـام مـی    

هسـتند کـه بـر شـرکاي زنجیـره تـأمین اثـر         ياقدامات زنجیره تأمین چنـد بعـد  . است

اقدامات زنجیره تـأمین را شـامل   ) 1996( 4دونلون).  2006و همکاران،  3لی(گذارند  می

مشارکت تأمین کننده، برون سپاري، کاهش زمان چرخه، جریان فراینـد مسـتمر و بـه    

بـه  ) 2006، 2005(لـی و همکـاران   . داردعـات بیـان مـی   اشتراك گـذاري فنـاوري اطال  

گذاري اطالعات به عنوان مشارکت راهبردي تأمین کننده، ارتباط مشتري و به اشتراك

اقـدامات اثـربخش مـدیریت     .انـد اقدامات کلیدي مدیریت زنجیـره تـأمین اشـاره کـرده    

و سـریع و   اطمینـان  شود کـه مشـتریان بتواننـد خـدمات قابـل      زنجیره تأمین سبب می

اقدامات مدیریت زنجیـره  . کیفیت را با حداقل هزینه دریافت کنند ت بامچنین محصواله

هاي اطالعـاتی مـرتبط    هاي زنجیره تأمین و نیز جریان سازي فعالیت تأمین بر یکپارچه

یابی به مزیت رقابتی قابـل   ها از طریق بهبود در روابط زنجیره تأمین براي دست با آن

مـدیریت  اقدامات به طور کلی فلسفه ). 2002، 5دونالدون و ال( تأکید دارد اتکا و مداوم،

زنجیره تأمین در این امر نهفته است که عملکرد کلـی یـک مجموعـه از زنجیـره تـأمین      

کننـده،   تـأمین  راهبـرد . ها بهینه گـردد  تک سازمان که عملکرد تک یابدمیزمانی افزایش 

عات و جلـوگیري  ت تسهیم اطالالعات، کیفیشراکت، روابط با مشتري، سطح تسهیم اط

                                                 
1- Kainum and Tawara 
2- Handoko 
3- Lee  
4- Donlon  
5- Laudon and Laudon 



 5 ...  یبر عملکرد مال نیتأم رهیزنج تیریاقدامات مد ریثأت یبررس

 

اي  هـا را بـه گونـه    از جمله اقـداماتی اسـت کـه مـدیریت زنجیـره تـأمین، آن      از تعویق، 

کند که براي مشتریان ایجاد ارزش کرده و بـه نوبـه خـود بـراي شـرکت،       هماهنگ می

جیره زنمدیریت بکارگیري اقدامات  ).2005، 1برین و کرافورد(مزیت رقابتی فراهم کند 

رسـاند، هزینـه تولیـد را کـاهش، مزیـت      ند تولید را بـه حـداقل مـی   خطاهاي فرایتأمین 

مشـارکت  . دهـد رقابتی در رهبري هزینه را کسب و عملکرد سـازمانی را افـزایش مـی   

گذاري اطالعات به عنوان ابعاد راهبردي با تأمین کننده، روابط با مشتري و به اشتراك

  .دندنظر گرفته شن پژوهش در اقدامات زنجیره تأمین در ای

  

  گویی زنجیره تأمینخپاس

تواند پاسخگویی زنجیره تأمین به عنوان قابلیت سرعت و میزانی که زنجیره تأمین می

، 2لیـگ و؛ ه2013، هداتـ (تغییرات تقاضاي مشتري را پاسخگو باشد تعریف شده اسـت  

یی گوپاسـخ بانی و سیستم عملیات، فرایند پشـتی  اي ازاین پاسخگویی مجموعه ).2005

هـا و  در دنیاي بسیار رقابتی کنونی نیاز به توسـعه سـازمان   .شبکه تأمین کننده است

باشـند  پـذیرتر  پاسخگوتر و انعطاف توجهیباشد که بطور قابل می یهاي تأمینزنجیره

پاسخگویی زنجیره تأمین توانایی زنجیره تأمین در تشخیص تغییرات و  ).1997، 3گلد(

پذیري زنجیره که مستلزم ادغام سرعت و انعطاف) 2005، لیگوه(است  تقاضاي بازار

بـر همـین اسـاس در طراحـی یـک      ). 2013، هداتـ (باشد آن می ییپاسخگوتأمین براي 

مطلوب بـه مشـتریان    ییپاسخگوهاي مورد نیاز براي  قابلیت با توجه بهزنجیره تأمین 

از قابلیـت  یـره تـأمینش   هـاي زنج  مطمئن شود که توانمنـدي بایستی شرکت  ،محصول

زنجیـره   ییپاسـخگو  .درقابتی را دار راهبرد شده توسط تعیین به مشتري  ییپاسخگو

 ییپاسـخگو تأمین در برگیرنـده توانـایی زنجیـره تـأمین بـراي انجـام مـواردي نظیـر         

زنجیره تأمین به بازه وسیعی از انواع تقاضا، زمان کوتاه تحویل محصول، ارائه تنـوع  

سطح نوآوري باال، سطح خدمت بـاال و اداره   محصوالت با والت، تولیدباالیی از محص

 سـتم یسسـه بعـد پاسـخگویی     ).2007، 4چـوپرا و مینـدل  ( باشد عدم قطعیت تأمین می

و  2005لـی و همکـاران،  (، فرایند لجسـتیک و پاسـخگویی شـبکه تـأمین کننـده      اتیعمل

                                                 
1- Breen and Crawford 
2- Holweg  
3- Gould  
4- Chopra & Meindl 
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تـأمین در   گویی زنجیـره ، به عنوان ابعاد پاسـخ )1997، و همکاران 1؛ کوفیتروس2006

   .ین پژوهش آزمون گردیدا

  مزیت رقابتی

هاي قابل عرضه شرکت براي مشتریان اسـت بـه نحـوي کـه ایـن       مزیت رقابتی ارزش

مزیـت رقـابتی زمـانی بـه     ). 1980پورتر، (هاي مشتري بیشتر باشد  ها از هزینه ارزش

نـد بـه   رقبـا نتوان  آید که منابع ارزشمند شرکت کمیاب باشند، به طـوري کـه   وجود می

ها براي رقبا دشوار بوده و به واسـطه فقـدان    همچنین درك کامل آن. یابنددست  ها آن

معتقد است که معیـار  ) 1985(پورتر ). 2007، 2ایرلند و وب(د ندرك، غیرقابل تقلید باش

آن در شـرکت   کیبلند مدت ، میزان حضور سنجش موفقیت یک شرکت در مقابل رقبا

و ) محصول منحصر به فـرد ( زینه، تمایزومی رهبري هاهبردهاي عماو ر. صنعت است

را بـراي توسـعه مزیـت    ) تأمین نیازهاي گروهی کوچـک از مصـرف کننـدگان   ( تمرکز

الئـو  . کنـد رقابتی و موفقیت قابل قبول در مقابل رقبا بـراي یـک شـرکت پیشـنهاد مـی     

پذیري تي سنجش رقابهزینه پایین و تمایز را برا) 2011(و موري و همکاران ) 2016(

 یـک شـرکت   هـاي بیشـتر  قابلیـت  به معنی داشـتن مزیت رقابتی . اندکار بردهشرکت به

در تـر   قابلیت اطمینان باالتر و زمان تحویل کوتاه کیفیت عالی، تر، هاي پایین قیمت مانند

رو بـه عقیـده پـورتر     از ایـن ). 2011 ،3جبـور و همکـاران  (اسـت  مقایسه با رقباي خود 

نسـبت بـه سـایر    چندي نقاط ضعف و قوت داراي ند توا شرکت می، اگرچه یک )2008(

بـراي یـک    زیو تمـا  نییپـا  نـه یهز رقباي خود باشد، ولی دو نوع مزیت رقابتی اساسیِ

از نظر او هر ضعف و قدرت سازمانی در نهایـت از تـأثیر ایـن دو    . شرکت وجود دارد

 ولیـد و عرضـه  اقـدام بـه ت   هـا، شـرکت   در رهبـري هزینـه  . شـود  نوع مزیت ناشی مـی 

. یابـد  شده هر واحد براي مشتري کاهش می کند که بهاي تمام محصوالت استاندارد می

کـه عملکـرد مـالی نیـز بخشـی از آن اسـت را بهبـود        مزیت رقابتی عملکرد سـازمانی  

هزینه، کیفیت، قابلیت اطمینان در تحویل، /هاي قیمتشاخص در این پژوهش .بخشد می

 . راي سنجش مزیت رقابتی بکار گرفته شدبه بازار ب و زمان ورودنوآوري محصول 

                                                 
1- Koufteros 
2- Ire land & Webb 
3- Jabbour  
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  عملکرد مالی

عملکرد اشاره به ماهیت و کیفیت عملیاتی دارد که سازمان براي هدایت مأموریتش به 

وري و سودآوري،  توانایی مالی یک سازمان در بهره. دهد سمت سودآوري انجام می

بازده دارایی، رشد ) 2017( 1وروال ).2011شاهین، (شود  عملکرد مالی نامیده می

. انددارایی و رشد فروش را براي سنجش عملکرد مالی در پژوهش خود مناسب دیده

عملکرد مالی را بر اساس بازده فروش، رشد سود و بازده ) 2011(و گرین، 2اینمان

گذاري و بازده بازده سرمایه) 2016(و همکاران  3پرتو. اندگذاري سنجیدهسرمایه

و همکاران  4اندرسان. اندکار بردهملکرد مالی سازمان بهي ارزیابی عفروش را برا

هاي عملکرد مالی سازمان بازده فروش و بازده دارایی را به عنوان شاخص) 2011(

ارزیابی عملکرد کسب و کار بر اساس دو نگرش . اندکردهخود استفاده  پژوهشدر 

نگرش عینی  .ی بوده استعملکرد متک استفاده معیارهاي عمومی ذهنی یا عینی

هاي مطلق معیارهاي کمی عملکرد مانند سودآوري، جریان نقدي و سهم بازار ارزش

-دهد و نگرش ذهنی از معیارهاي ذهنی عملکرد استفاده و از پاسخرا مد نظر قرار می

شود نظر خود در مورد معیارهایی مانند سودآوري و سهم دهندگان درخواست می

براي سنجش ). 2011زیهار و همکاران، (بیان کنند  به رقبا را سازمان نسبتبازار 

عملکرد مالی به معیارهاي چندگانه نیاز داریم، از آنجاییکه معیارهاي ذهنی معموال 

دس (اند تري هستند و پایایی و روایی بیشتري را نشان دادهمعیارهاي قابل دسترسی

د که معیارهاي ذهنی دارنهار میاظ) 2014(ن و همکارا 6،  استام)1984، 5و رابنسون

خود اظهاري، به اندازه معیارهاي بایگانی شده در سنجش عملکرد مالی قابل استناد 

 نسبت سوددهی متوسط بنابراین، در این پژوهش عملکرد مالی با معیارهاي. هستند

 گذاريهنرخ بازده سرمای و نرخ بازده دارایی رقبا، به نسبت فروش متوسط رقبا، به

  . است شده شسنج

  

                                                 
1- Wervaal  
2- Inman & Green 
3- Parto 
4- Anderson 
5- Dess & Robinson 
6- Stam 
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اقدامات مدیریت زنجیره تأمین، پاسخگویی زنجیره تأمین، مزیت رقابتی و عملکرد 

  مالی 

اقدامات . تقیم بر عملکرد مالی سازمان داردتأثیر مساقدامات مدیریت زنجیره تأمین 

مدیریت زنجیره تأمین متوسط سوددهی نسبت به رقبا، متوسط فروش نسبت به رقبا، 

مزیت را بهبود و گذاري و در کل عملکرد مالی سازمان  ازده سرمایهدارایی و ب بازده

براي  .)2001، 2استنلی؛ 1999، 1کار(رقابتی بهتر شرکت را به دنبال خواهد داشت 

مثال؛ مشارکت راهبردي با تأمین کننده عملکرد مالی سازمان را از نظر سودآوري 

به . گرددی شرکت میب بهبود مالروابط با مشتري نیز موج. دهدارتقاء می

گذاري بیشتر اطالعات، با کاهش هزینه کل، نرخ بیشتر برآوردن تقاضاي  اشتراك

  .  )1998، 3شریدان(  مشتري را به دنبال خواهد داشت

اقدامات زنجیره تأمین نه تنها بر عملکرد سـازمانی و مـالی مـؤثر اسـت، بلکـه مزیـت       

رود کـه اقـدامات مـدیریت    ظـار مـی  انت .دهـد رار میرقابتی سازمان را نیز تحت تأثیر ق

هزینه، کیفیت، قابلیـت اطمینـان   /زنجیره تأمین، مزیت رقابتی سازمان را از طریق قیمت

پاسخگویی عملیـاتی  . بخشددر تحویل، نوآوري محصول و زمان ورود به بازار بهبود 

. سـازد به موقع مـی  سازمان را قادر به رقابت در هزینه، زمان ورود به بازار و تحویل

تـر  فراینـد را قـادر بـه معرفـی سـریع     ) انتقـال و توزیـع  (پاسخگویی لجستیک شـرکت  

کت در ارائـه  ردر نتیجه توانـایی شـ  . سازدمحصوالت جدید به بازار نسبت به رقبا می

بـراي مثـال رقابـت بـر     . سازدموقع و به مقدار مورد نیاز مشتري را امکان پذیر میبه

حصول جدید و ارائه به موقع را امکان د به بازارمل، زمان ورواساس نوآوري محصو

زنجیره تأمین پاسخگو به مشتري، همچنـین در مـورد زمـان و کیفیـت     . سازدپذیر می

سطوح باالي رقابت پذیري زنجیره تأمین، . )2013داته و همکاران، ( رقابتی خواهد بود

ابـت  االي رقسـطوح بـ   ).2002لی، (د موجب سطوح باالي رقابتی در سازمان خواهد ش

زمان  ،را بیشتر لیدر تحو نانیاطم تیقابل ،را افزایش تیفیکها را کاهش، هزینهپذیري، 

بخشده و بنـابراین،   بهبود را محصول و زمان ورود به بازار ينوآورتحویل را کمتر، 

                                                 
1- Carr  
2- Stanley  
3- Sheridan  
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و در نهایت سودآوري و عملکرد مالی را  رضایت مشتري را افزایش، فروش را بیشتر

  ). 2000، 1منتزر (دهداء میارتق

    

  پژوهشتجربی پیشینه 

مین بر مزیـت رقـابتی و   تأتاثیر فرایندهاي مدیریت زنجیره ) 1393(شفیعی و تارمست 

از نظر اعضاء مجموعه زنجیـره تـأمین شـرکت طراحـی و تـأمین       را عملکرد سازمانی

ج نتـای . دادنـد معـادالت سـاختاري انجـام     اسـتفاده از با ) ساپکو(قطعات ایران خودرو 

مدیریت زنجیره تـأمین تـأثیر مثبـت و معنـاداري بـر       فرایندهاين داد که پژوهش نشا

تأثیر سیستم منابع سازمان و اقدامات ) 2015(هاندوکو و همکاران  .داردمزیت رقابتی 

هاي اندونزي از ر شرکتد رامدیریت زنجیره تأمین بر مزیت رقابتی و عملکرد شرکت 

نتایج پـژوهش  . ت ساختاري بررسی کردندده از معادالیی با استفامدیر اجرا 148نظر 

تـأثیر مثبـت   مزیـت رقـابتی و عملکـرد شـرکت      برنشان داد که اقدامات زنجیره تأمین 

تـأثیر  ) 2015( 2کیمیچـوا  .مزیت رقابتی نیز بر عملکرد شـرکت تـأثیر مثبـت دارد   . دارد

ز نفـر ا  33ظـر  نیـا را از ن هـاي ک هاي مدیریت زنجیـره تـأمین بـر عملکـرد بانـک     شیوه

نتایج نشان داد مشـارکت راهبـردي بـا تـأمین کننـده      . کارکنان پست بانک مطالعه کرد

در پایـان نامـه خـود،    ) 2014(محمـد  . بخشـد ها را بهیود مـی وري و عملکرد بانکبهره

نفر از کارکنان شـرکت   42رابطه بین اقدامات زنجیره تأمین و عملکرد سازمان از نظر 

اقدامات زنجیره تـأمین و عملکـرد    ننتایج نشان داد بی. مطالعه کرد ر اتیوپی راآواش د

 3موبودیـا وروتـیچ  . رابطه مثبت و معناداري وجـود دارد ) مالی و بازاریابی(سازمانی 

هاي مدیریت زنجیره تـأمین بـر مزیـت رقـابتی در فروشـگاههاي      اثرات شیوه) 2014(

نتـایج نشـان   . کردنـد  رکنان بررسینفر از کا 100ناگوبات هولدینگ در کنیا را از نظر 

ریزي کسب کـار کمـک کـرده، رضـایت     هاي مدیریت زنجیره تأمین به برنامهداد شیوه

) 2014(کریمی و رفیعی .  دهدمشتري را جلب و در نهایت مزیت رقابتی را افزایش می

از  قـابتی ی به واسـطه مزیـت ر  عملکرد سازماناقدامات مدیریت زنجیره تأمین بر تأثیر 

نتـایج ایـن تحقیـق    . نفر از کارکنان شرکت ملی نفت ایران را بررسـی کردنـد   483ر نظ

و عملکرد مـالی سـازمان   مزیت رقابتی  نشان داد که اقدامات مدیریت زنجیره تأمین بر

                                                 
1- Mentzer 
2- Kimechwa 
3- Mbuthia & Rotich 
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همچنین مزیت رقابتی بـر عملکـرد مـالی سـازمان تـأثیر       .تأثیر مثبت و معناداري دارد

ریزي منابع سازمان و هاي برنامهتمتأثیر سیس) 2013(اینسی . مثبت و معناداري دارد

هاي مدیر اجرایی شرکت 138اقدامات مدیریت زنجیره تأمین بر عملکرد شرکت از نظر 

ریـزي  هاي برنامهابعاد اقدامات مدیریت زنجیره تأمین و سیستم. ترکیه را مطالعه کرد

شـان داد  ل و نتـایج ن سازمان تحلیمنابع سازمان و رابطه بین مزیت رقابتی و عملکرد 

ریـزي منـابع سـازمان بـر عملکـرد      مدیریت زنجیره تأمین و سیستم برنامه اجرايکه 

تـأثیر  ) 2013(قـاطبی و همکـاران   . داردمثبت  تأثیر هاي رقابتی شرکتشرکت و مزیت

در از نظر مدیران و متخصصان تولید  اقدامات مدیریت زنجیره تأمین بر مزیت رقابتی

نتـایج پـژوهش نشـان داد کـه      .کردنـد  مطالعهتان را استان خوزس هاي تولیديشرکت

ابعاد اقدامات مدیریت زنجیره تأمین بر مزیت رقابتی سازمان تـأثیر مثبـت و معنـادار    

ــد. دارد ــأثیر اقــدامات ) 3013(و همکــاران  هات ــر  مــدیریت ت ــأمین شــرکت ب زنجیــره ت

ره ارشـناس زنجیـ  ک 294ز نظـر  پاسخگویی زنجیره تـأمین و مزیـت رقـابتی شـرکت ا    

تأمین و تولید در صنایع تولیدي ایاالت متحـده را بـا اسـتفاده از معـادالت سـاختاري      

نتایج پژوهش نشان داد که سطح باالتر اقـدامات مـدیریت زنجیـره تـأمین     . انجام دادند

همچنین،  .دهدپاسخگویی زنجیره تأمین را بهبود و مزیت رقابتی شرکت را افزایش می

قیم و همکـاران    .یر مستقیم بر مزیت رقابتی شرکت دارده تأمین تأثخگویی زنجیرپاس

تأثیر اقدامات مدیریت زنجیره تأمین بر عملکرد مالی سازمان از نظـر مـدیران   ) 2013(

نتـایج ایـن پـژوهش نشـان داد کـه اقـدامات مـدیریت        . تولید و مالی را بررسی کردنـد 

مزیت رقابتی سازمان  وو معنادار  تأثیر مثبت زنجیره تأمین بر مزیت رقابتی سازمان

امـا اقـدامات مـدیریت زنجیـره     . تأثیر مثبت و معناداري بر عملکرد مالی سـازمان دارد 

 همکـاران و  1آدیبـامبو  .تأمین بر عملکرد مالی سازمان تأثیر مثبت و معنـاداري نـدارد  

 115در  هـاي مـدیریت زنجیـره تـأمین    پـذیري شـرکت از طریـق شـیوه    رقابت) 2012(

نتایج رابطه بـین پاسـخگویی زنجیـره تـأمین،     . یجریه را مطالعه کردندت تولیدي نشرک

سـامویوا و همکـاران    .هاي مدیریت زنجیره تأمین و مزیت رقـابتی را نشـان داد  شیوه

 115در تـأمین  گـویی زنجیـره    اقدامات زنجیره تـأمین بـر قابلیـت پاسـخ    تأثیر ) 2012(

نتایج این پژوهش نشـان   .مطالعه کردند اردر نیجریه شرکت تولیدي بزرگ و متوسط 

                                                 
1- Adebambo  
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گویی زنجیـره تـأمین و مزیـت رقـابتی     خداد که اقدامات مدیریت زنجیره تأمین بر پاس

گـویی زنجیـره تـأمین بـر مزیـت رقـابتی       پاسخ. سازمان تأثیر مثبت و معناداري دارد

پژوهشـی بـا    )2012(و همکـاران   1عبدلحمیـد . سازمان تـأثیر مثبـت و معنـاداري دارد   

گویی زنجیره تأمین و یکپارچگی زنجیره تأمین از واسطه پاسخرقابتی به عنوان مزیت

گویی زنجیـره  خپاسنتایج نشان داد که . نظر مدیران صنایع تولیدي مالزي انجام دادند

تأثیر مزیت رقابتی ) 2011(مجید   .بر مزیت رقابتی تأثیر مثبت و معناداري داردتأمین 

نتایج نشان داد مزیت رقـابتی   .پیشین مطالعه کرد رور مطالعاتالی را با مبر عملکرد م

مزیـت رقـابتی شـرکت بـه     ) 2007( یدات .دهدشرکت را به سمت سود بیشتر سوق می

در صنایعی کـه در  زنجیره تأمین مدیریت واسطه پاسخگویی زنجیره تأمین و اقدامات 

عه نشان داد یج این مطالنتا. کردند امر تولید و زنجیره تأمین تخصص دارند را مطالعه

شرکت  و پاسخگویی زنجیره تأمین که اقدامات مدیریت زنجیره تأمین بر مزیت رقابتی

پـذیري شـرکت   و پاسخگویی زنجیره تأمین نیز بر رقابت تأثیر مثبت و معناداري دارد

ین بـر  تأثیر اقـدامات زنجیـره تـأم   ) 2006(ی و همکاران ل. تأثیر مثبت و معناداري دارد

نتـایج  . سازمان در ایاالت متحده انجام دادند 196لکرد سازمانی در رقابتی و عممزیت 

پژوهش نشان داد که سطوح بـاالي اقـدامات مـدیریت زنجیـره تـأمین، مزیـت رقـابتی        

مزیت رقـابتی  . شودسازمان را افزایش و در نهایت موجب بهبود عملکرد سازمانی می

  . مانی داردعملکرد ساز نیز تأثیر مثبت و معناداري بر

زنجیره تأمین مؤثر یک عامل ارزشمند جهت کسب مزیـت رقـابتی سـازمان، عملکـرد      

از آنجاییکـه در محـیط کنـونی کسـب و کـار،      . باشـد ی و عملکرد مالی سازمان مـی کل

از ایـن رو، پـژوهش کنـونی از یـک طـرف      . ها اسـت رقابت بین زنجیره تأمین سازمان

یی زنجیـره تـأمین، مزیـت رقـابتی و     ن بر پاسـخگو زنجیره تأمیتأثیر اقدامات مدیریت 

هـاي تولیـدي    شرکتعملکرد مالی و از طرف دیگر تأثیر مزیت رقابتی بر عملکرد مالی 

گویی اقدامات مدیریت زنجیره تأمین، پاسخ. کندرا بررسی می بزرگ استان خوزستان

 ان را بهبـود د مـالی سـازم  زنجیره تأمین را ارتقاء، مزیت رقـابتی را افـزایش و عملکـر   

هـاي مـورد   همچنین مزیت رقابتی موجـب بهبـود عملکـرد مـالی در شـرکت     . بخشد می

  . شودمطالعه می

  

                                                 
1- Abdul Hamid  
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  مدل مفهومی پژوهش

  
 

   )2013(همکاران و  یدات و) 2006(لی و همکاران  دلبرگرفته از ممدل مفهومی پژوهش   -1شکل 

 
هـاي زیـر مطـرح    تجربی بیان شـد، فرضـیه  ه نظري و نیدر بخش پیش با توجه به آنچه

  :     شوندمی

اقدامات مدیریت زنجیره تأمین بر عملکرد مالی تأثیر مثبت و معناداري  :فرضیه اول

  .دارد

اقدامات مدیریت زنجیره تأمین بر پاسخگویی زنجیره تأمین تأثیر مثبت  :فرضیه دوم

  .و معناداري دارد

أمین بر مزیت رقابتی تأثیر مثبت و معناداري زنجیره ت تیقدامات مدیرا :فرضیه سوم

  .دارد

پاسخگویی زنجیره تأمین بر مزیت رقابتی تأثیر مثبت و معناداري  :فرضیه چهارم

  .دارد

  .مزیت رقابتی بر عملکرد مالی تأثیر مثبت و معناداري دارد :فرضیه پنجم

  شناسی پژوهش روش

از ، هاچگونگی گردآوري داده جه بهوتي و با ربردپژوهش حاضر از لحاظ هدف کا

پژوهش شامل جامعه آماري  .رودشمار میبههمبستگی  - هاي توصیفیجمله پژوهش

نفر نیروي  50هاي با بیش از  شرکت( هاي تولیدي بزرگ شرکتمالی  /مدیران تولید

اقدامات مدیریت 

یره تأمینزنج  

زیت م

 رقابتی

گویی  پاسخ

 زنجیره تأمین

 H2 عملکرد مالی

H1 

H3 

H4 H5 
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د که با بوشرکت  180 هااین شرکت تعداد. باشد و فعال استان خوزستان می )انسانی

عنوان نمونه آماري به شرکت 123جوامع محدود  براي 1کوکران فرمول ده از  افاست

اي در اختیار شرکت بررسی شد پرسشنامه 145براي اطمینان بیشتر، . انتخاب شد

طور کامل شرکت به 123هر شرکت قرار گرفت که از این تعداد مالی /مدیر تولید

در گیري روش نمونه .فاده بودتسررسی قابل اپرسشنامه را پاسسخ دادند و براي ب

است؛ زیرا هم امکان فهرست کردن جامعه وجود تصادفی ساده حاضر  پژوهش

براي تدوین  .ها شانس برابري براي انتخاب شدن داشتندداشت و هم تمام شرکت

ها و منابع اینترنتی ها و مقالهاي شامل کتاب، منابع کتابخانهپژوهشمبانی نظري 

ي ها ادهد. ها پاسخ دادندنظران به پرسشصاحباستادان و  اده شد، سپساستف

آوري شدند؛ به این ترتیب که پس از تدوین جمعروش میدانی  پژوهش به کمک

. نظران در اختیار جامعه آماري قرار گرفتپرسشنامه و تأیید استادان و صاحب

) 2011( و همکاران ناینماو ) 2013(ه داتپرسشنامه پژوهش برگرفته از تحقیقات 

گویی سؤال؛ پاسخ 17در این پرسشنامه، براي سسنجش اقدامات زنجیره تأمین . است

. سؤال مطرح شد 4سؤال و عملکرد مالی  13سؤال؛ مزیت رقابتی  18زنجیره تأمین 

خیلی  5تا  خیلی کم= 1از لیکرت اي درجهمقیاس پنج گیري پرسشنامه،مقیاس اندازه

پایایی از روش آلفاي کرونباخ با استفاده از  دازه گیرينان به منظور چنی هم. است زیاد

پرسشنامه  30بدین منظور یک نمونه اولیه شامل . استفاده شده است SPSSنرم افزار 

بهره  دست آمده از این پرسشنامه وه هاي ب آوري و سپس با استفاده از داده جمع

، 7/0ه باالي بدست آمد ریب آلفايض نتایج. شدمحاسبه  SPSS  18افزار نرم گرفتن از

، نشان داده 1نتایج در جدول . باشد هاي پرسشنامه تحقیق می الگواه بر پایایی سؤ

  .شده است

  

 و آلفاي کل مقدار آلفاي محاسبه شده مربوط به هر متغیر -1جدول  

  تعداد نمونه             آلفاي کرونباخ    نام متغیر             

  30  96/0  ه تامینریمدیریت زنج اقدامات

  30  94/0  پاسخگویی زنجیره تامین

  30  95/0  مزیت رقابتی

  30  95/0  عملکرد مالی

                                                 
1- Cochran’s relation 
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و روش مـدل سـازي معـادالت      SPSS 18افـزار  ها با استفاده از نرم جزیه و تحلیل دادهت

 بنـابراین متغیرهـاي  . انجـام شـده اسـت    Lisrel  8.50افـزار  ساختاري با استفاده از نرم

هـاي   گردنـد و روش  هاي آمار توصیفی بررسـی مـی   روش پژوهش با یتشناخ جمعیت

ها بـه کـار گرفتـه     آمار استنباطی براي بررسی روابط بین متغیرها و سنجش تأثیر آن

کشـیدگی و چـولگی   آزمـون   ازهـا   براي بررسـی نرمـال بـودن توزیـع داده    . شوند می

شـند، بـراي   با دار مـی روع نرمـال برخـ  ها از توزیـ  جا که داده از آن. استفاده شده است

از روش تحلیــل  آزمــون همبســتگی پیرســون واز بررســی همبســتگی بــین متغیرهــا 

رگرسیون دو متغیره براي سنجش تأثیر متغیر ارتباطات یکپارچه بازاریابی بـر ارزش  

بـه بـرازش مـدل     Lisrelافزار  چنین با استفاده از نرم هم. ویژه برند استفاده شده است

 .روابط میان متغیرها پرداخته شده اسـت  در ریمس يدار یمعن ددعو محاسبه  پژوهش

  . دهد هاي هر متغیر را نشان می نتایج نرمال بودن توزیع داده 2جدول 

  

  هاي متغیرها نتایج نرمال بودن توزیع داده 2 جدول

  وضعیت  آماره کشیدگی  آماره چولگی  متغیرها

  مالنر  49/0  -87/0  مدیریت زنجیره تامین

  نرمال  085/0  -77/0  یره تامینزنج ییپاسخگو

  نرمال  25/0  -70/0  مزیت رقابتی

  نرمال  -16/0  -36/0  عملکرد مالی

  

باشد، )  - 2،  2(ها، در فاصله  چه مقدار چولگی و کشیدگی داده در حالت کلی چنان

 طور که در جدول باال مالحظه همان. باشند ها از توزیع نرمال برخوردار می داده

قرار گرفته )  -2،  2(ی و کشیدگی متغیرهاي پژوهش در فاصله چولگ راشود مقد می

هاي متغیرها را نرمال پنداشت که بر این اساس براي  پس می توان توزیع داده. است

ها استفاده  هاي پارامتریک براي تأیید یا رد فرضیه ها از آزمون تجزیه و تحلیل داده

 .نماییم می

  

  ان متغیرهابررسی همبستگی می

. تغیر استبستگی ابزاري آماري براي تعیین نوع و شدت رابطه میان دو متحلیل هم 

میزان  بستگی، یکی از معیارهاي مورد استفاده در تعیین در این راستا، ضریب هم
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ک است و ضریب همبستگی پیرسون روشی پارامتری. همبستگی بین دو متغیر است

جا که  از آن .رود هاي زیاد به کار می ا تعداد دادهیی با توزیع نرمال یها براي داده

بستگی راي توزیع نرمال است، از ضریب همهاي مورد استفاده در این پژوهش دا داده

مفهوم . ي آن مورد آزمون قرار گرفته استدار پیرسون استفاده شده است و معنی

دو متغیر را مده بین آدست ه بستگی این است که آیا همبستگی بداري ضریب هم معنی

نتایج در . بستگی وجود دارددانست یا واقعا میان دو متغیر همتوان تصادفی  می

  .نشان داده شده است 3جدول

  

  نتایج آزمون همبستگی پیرسون 3 جدول

  مدل اصلی تحقیق
ضریب 

  همبستگی

ضریب 

  تعیین
sig فرضیه  

  دتأیی  000/0  79/0  89/0  گویی زنجیره تأمین پاسخ -مدیریت زنجیره تأمین 

 تأیید  000/0  77/0  88/0  مزیت رقابتی -اقدامات مدیریت زنجیره تأمین 

 تأیید  000/0  67/0  82/0  عملکرد مالی -اقدامات مدیریت زنجیره تأمین 

 تأیید  000/0  78/0  88/0  گویی زنجیره تأمین بر مزیت رقابتی پاسخ

 تأیید  000/0  70/0  84/0  مزیت رقابتی بر عملکرد مالی

  

با  8/0مالحظه می شود تمام متغیرها از همبستگی باالتر از در جدول باال همانطور که 

جا  آید و از آن باشند که همبستگی مثبت و مطلوبی به شمار می دیگر برخوردار می یک

توان این نتیجه را گرفت که این همبستگی  است می 05/0داري  کمتر از  که سطح معنی

  . معنادار است

  

  شپژوه هاي ضیهآزمون فر

اما قبل از  .براي بررسی فرضیات تحقیق از مدل معادالت ساختاري استفاده شد

هاي  شاخص. ازش مدل اطمینان حاصل نموداستناد به مدل باید از مناسب بودن بر

  .نشان داده شده است 4برازش مدل در جدول 
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  بررسی مدل ساختاري پژوهش در حالت استاندارد -2شکل 
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  بررسی مدل ساختاري پژوهش در حالت معناداري -3 شکل
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  هاي برازندگی مدل شاخص -4جدول 

برازش مقادیر پذیرش مقدار شاخص شاخص

1/0کمتر از   خوب 094/0  (RMSEA) ریشه میانگین مربعات خطاي برآورد 

خوب 5بین ا تا  08/2
نسبت کاي اسکوئر به درجه آزادي   

ضعیف 9/0بیشتر از  54/0   (GFI )نیکویی برازش 

ضعیف نزدیک به یک 51/0  (AGFI) شده  نیکویی برازش اصالح

خوب 9/0بیشتر از  94/0  (NFI) هنجاریافته برازش 

خوب 9/0بیشتر از  97/0 (NNFI)برازش هنجارنیافته

خوب 9/0بیشتر از  97/0 (CFI)اي برازش مقایسه

خوب 9/0یشتر از ب 97/0 (IFI)برازش افزایشی 

خوب 08/0کمتر از  061/0    (SRMR)ریشه میانگین مربعات باقی مانده استاندارد شده

  

دهنده این  هاي ارائه شده در باال نشان شود، اکثر شاخص همان گونه که مالحظه می

یق با شده مدل مناسبی است و مدل تحق موضوع هستند که در مجموع مدل ارائه

بعد از اطمینان از  .شود آمده از پرسشنامه حمایت می هاي به دست ه از دادهاستفاد

در مدل این پژوهش ما به  برازش مدل می توان به بررسی فرضیات تحقیق پرداخت

در مدل ساختاري، بتا . باشیم دنبال کشف وجود روابط علّی بین متغیرهاي تحقیق می

)β (بسته و گاما ن متغیرها وانشان دهنده ضرایب تأثیر بی)ƴ(  نشان دهنده ضرایب

در پژوهش حاضر اقدامات . باشد تأثیر متغیرهاي مستقل بر متغیرهاي وابسته می

مدیریت زنجیره تأمین متغیر مستقل است؛ پس ضرایب تأثیر مربوط به آن بر روي 

گاما  گویی زنجیره تأمین، مزیت رقابتی و عملکرد مالی همگی ضرایب متغیرهاي پاسخ

)ƴ (گویی زنجیره تأمین و مزیت رقابتی و عملکرد مالی از  متغیرهاي پاسخ. باشد می

کنند تمامی ضرایب تاثیر مربوط به آن ها  جا که نقش متغیرهاي وابسته را ایفا می آن

نشان داده شده  6و  5در جداول  فرضیات نتایج بررسی .باشد می )β(از نوع بتا 

  .است

  ها از نوع گاما است میان متغیرهاي تحقیق که رابطه آني مدل ساختار ينتایج اجرا -5جدول 

  فرضیه  ضریب معناداري  استاندارد ضریب  مدل اصلی تحقیق

 تأیید  49/2  42/0  تأثیر اقدامات مدیریت زنجیره تأمین بر عملکرد مالی

گویی  تأثیر اقدامات مدیریت زنجیره تأمین بر پاسخ

  زنجیره تأمین

  یدیتأ  47/9  93/0

 تأیید  54/2  36/0  قدامات مدیریت زنجیره تأمین بر مزیت رقابتیتأثیر ا
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  ها از نوع بتا است نتایج اجراي مدل ساختاري میان متغیرهاي تحقیق که رابطه آن -6جدول 

  فرضیه  ضریب معناداري  ضریب استاندارد  مدل اصلی تحقیق

  دتأیی  95/3  60/0  گویی زنجیره تأمین بر مزیت رقابتی تأثیر پاسخ

  تأیید  93/2  51/0  تأثیر مزیت رقابتی بر عملکرد مالی

  

جا که بارهاي عاملی محاسبه شده  شود، از آن طور که در جداول باال مالحظه می همان

تر است، نشان از مطلوب بودن این روابط  بزرگ 3/0از طریق ضریب استاندارد از 

تر از  بزرگ t-valueآزمون  استفاده از اچنین معناداري این بارهاي عاملی ب هم. دارد

توان این نتیجه گرفت که روابط علّی بین متغیرها در سطح  شده است، پس می 96/1

دار است و پنج فرضیه فوق با استفاده از مدل معادالت ساختاري  معنی 05/0خطاي 

  .گردند تأیید می

  

  و پیشنهادها گیري نتیجه

) 49/2( برابر ریمتغ دو نیابم ریمسداري  بر اساس آزمون فرضیه اول عدد معنی

تواند از این رو، اقدامات مدیریت زنجیره تأمین می. گردیداین فرضیه تأیید  ،باشد یم

خطاهاي فرایند تولید را به حداقل رسانده و مزیت رقابتی در رهبري هزینه را کسب و 

ملکرد عدر نهایت  وبازده سرمایه، بازده فروش، بازده دارایی، سهم بازار، سودآوري 

، هاندوکو )1393(شفیعی و تارمست نتایج پژوهش  .بخشدرا بهبود میسازمان مالی 

 قیم، )2013( ینسای ،)2014(محمد ، )2014(، کریمی و رفیعی )2015(، کیمیچوا )2015(

لی و همکاران  و) 2012(ادیبامبو و همکاران  ،)2011( مجید، )2013(و همکاران 

موجب بهبود عملکرد مالی و افزایش  نیتأم رهیزنج تیریاقدامات مدنشان داد  )2006(

دست آمده مثبت استاندارد به مسیراز طرفی چون عدد ضریب . شودوري میبهره

برابر ، 5 میزان اثرگذاري دو متغیر با توجه به جدول. باشد، این اثر مستقیم میاست

اقدامات مدیریت یر در متغیر دهد به ازاي یک واحد تغی که نشان می ،است) 42/0(

اقدامات مدیریت راستا با  واحد و هم 42/0عملکرد مالی ، متغیر زنجیره تأمین سازمان

   .تغییر خواهد یافت زنجیره تأمین سازمان

است، ) 47/9(برابر که  داري مسیر مابین دو متغیر آزمون فرضیه دوم عدد معنی طبق

دیریت زنجیره تأمین، پاسخگویی اي اقدامات ماجربنابراین، . گردیداین فرضیه تأیید 

، موجب تواندمی مشارکت راهبردي با تأمین کننده .بخشدرا بهبود میزنجیره تأمین 
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ارتقاء همکاري مستمر و انتخاب مؤثر تأمین کننده، تعداد کمی ارتباط بلند مدت با 

أمین کننده تراهبردي مشارکت . شودتأمین کنندگان به جاي تأکید بر هزینه صرف 

تواند در طراحی محصول، انتخاب قطعات و فناوري بهتر، ارزیابی طراحی کمک یم

در عملیات و تحقیق و توسعه از اثرات اقدامات مدیریت  همچنین تقویت هماهنگی. کند

سامویوا و ، )2013(داته و همکاران پژوهش نتایج  .باشدمؤثر زنجیره تأمین می

داته و ) 2012(، ادیبامبو و همکاران )2012(و همکاران عبدالحمید ، )2012(همکاران 

نشان داد که اقدامات مدیریت زنجیره تأمین پاسخگویی زنجیره تأمین را  )2007(

از طرفی چون عدد ضریب مسیر  .دهدمیبهبود و رضایت مشتري را افزایش 

 با ریمتغ ي دواثرگذار زانیم. دست آمده مثبت است، این اثر مستقیم استاستاندارد به

 در رییتغ واحد کی يازا به دهد یم نشان که است) 93/0( برابر، 5جدول  به جهتو

 واحد )93/0(گویی زنجیره تأمین  اقدامات مدیریت زنجیره تأمین سازمان، پاسخ ریمتغ

  . افتی خواهد رییتغاقدامات مدیریت زنجیره تأمین سازمان  با راستا هم و

) 54/2(برابر که  مسیر مابین دو متغیرداري  د معنیبر اساس آزمون فرضیه سوم عد

زنجیره تأمین براي کاهش مدیریت از این رو، اقدامات . گردیداست، این فرضیه تأیید 

. شودها بکار گرفته میهزینه زنجیره تأمین و اطمینان و تداوم مزیت رقابتی سازمان

اطمینان در یمت، کیفیت، ق: مزایاي رقابتی از جمله اقدامات مدیریت زنجیره تأمین

مشارکت تأمین . تحویل، نوآوري محصول و زمان ورود به بازار را به دنبال دارد

شفیعی و . بخشیدهاي پروژه را کاهش و کیفیت محصول را بهبود میکننده، هزینه

، موبودیا و روتیچ )2014(، کریمی و رفیعی )2015(، هاندوکو )1393(تارمست 

و همکاران  وای،  سامو)2013(داته و همکاران  ، )2013(ران قاطبی و همکا، )2014(

لی و  و )2007(داته  )2012(ادیبامبو و همکاران ، )2012(عبالحمید و همکاران  ،)2012(

مزیت رقابتی را  نشان دادند که فرایندهاي مدیریت زنجیره تأمیننیز  )2006(همکاران 

ست آمده مثبت است، دتاندارد بهطرفی چون عدد ضریب مسیر اس از .دهدافزایش می

) 36/0(، برابر 5میزان اثرگذاري دو متغیر با توجه به جدول . این اثر مستقیم است

اقدامات مدیریت زنجیره دهد به ازاي یک واحد تغییر در متغیر  که نشان می ،است

اقدامات مدیریت راستا با  واحد و هم )36/0(مزیت رقابتی ، متغیر تأمین سازمان

  .تغییر خواهد یافت ازمانجیره تأمین سزن
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) 95/3(برابرکه  داري مسیر مابین دو متغیر بر اساس آزمون فرضیه چهارم عدد معنی

زنجیره تأمین پاسخگو سازگاري بیشتري با . گردیداست، این فرضیه تأیید 

هاي تقاضا داشته و موجب کاهش عدم اطمینان با حداقل هزینه و در  نوسان

پاسخگویی عملیاتی توانمندي سازمان در رقابت بر . ودشدت زمان میترین م کوتاه

. دهدمبناي هزینه، کیفیت، زمان ورود به بازار و اطمینان در تحویل را افزایش می

تر محصوالت جدید پاسخگویی فرایند لجستیک توانایی سازمان در معرفی سریع

موقع  و ه بهجدید، معامل نسبت به رقباي عمده، کاهش زمان ورود به بازار محصوالت

موقع محصوالت و به میزان مورد نیاز مشتري را مقدور و مزیت رقابتی را ارائه به

عبدالحمید و  ،)2012( سامویوا و همکاران، )2013(داته و همکاران  .دهدافزایش می

در پژوهش خود تأثیر پاسخگویی زنجیره تأمین بر ) 2007(و داته ) 2012(همکاران 

 و نشان دادند که پاسخگویی زنجیره تأمین، مزیت رقابتید ابتی را تأییمزیت رق

دست آمده از طرفی چون عدد ضریب مسیر استاندارد به. دهدسازمان را افزایش می

 برابر ،6جدول  به توجه با ریمتغ ي دواثرگذار زانیم. مثبت است، این اثر مستقیم است

گویی زنجیره  پاسخ ریمتغ رد رییتغ واحد کی يازا به دهد یم نشان که است) 60/0(

گویی زنجیره  پاسخ با راستا هم و واحد )60/0(مزیت رقابتی  ریمتغ ،تأمین سازمان

   .افتی خواهد رییتغتأمین سازمان 

) 93/2( برابرکه  داري مسیر مابین دو متغیر بر اساس آزمون فرضیه پنجم عدد معنی

، قابلیت اطمینان کیفیت باالن، قیمت پاییبا محصوالت . گردیداست، این فرضیه تأیید 

به سازمان را قادر  تر، عملکرد کلی سازمان را بهبود وباالتر، و زمان تحویل کوتاه

گذاري و سودآوري هاي مناسب و افزایش حاشیه سود، بازده سرمایهتعیین قیمت

همچنین فراهم کردن محصول در زمان کوتاه و نوآوري محصول سریع . کندمی

مان را قادر به اولین بودن در ارائه کاال و در نتیجه سهم بازار، حجم تواند ساز می

سوددهی و بازده فروش را بیشتر و عملکرد مالی را  فروش، بازده سرمایه، رشد

 رقابتی، عملکرد مزیتدر پژوهش خود نشان داد که  )2015(هاندوکو  .بخشدبهبود می

قیم و همکاران  ،)2014(فیعی کریمی و ر .ددهرا بهبود می) عملکرد مالی(شرکت 

در تحقیق خود نشان دادند که مزیت رقابتی سازمان، عملکرد  )2011(مجید  و )2013(

از طرفی چون عدد . دهدرا بهبود و در نهایت سودآوري را افزایش میسازمان مالی 

 زانیم .دست آمده مثبت است، این اثر مستقیم استضریب مسیر استاندارد به
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 يازا به دهد یم نشان که ،است) 51/0( برابر، 6جدول  به توجه با ریمتغ ي دواثرگذار

 و واحد )51/0(عملکرد مالی  ریمتغ ،مزیت رقابتی سازمان ریمتغ در رییتغ واحد کی

  .افتی خواهد رییتغمزیت رقابتی سازمان  با راستا هم

  :شودبا توجه به نتایج پژوهش پیشنهادهاي زیر مطرح می

امروزه رقابت از . هش چند کاربرد مهم براي مدیران اجرایی صنایع داردتایج این پژون

ها را ها تغییر و سازمانسطح سازمان با سازمان به سطح زنجیره تأمین سازمان

اي به سمت پذیرش اقدامات مدیریت زنجیره تأمین براي کسب مریت طور فزاینده به

د که اجراي اقدامات دهمیینان اطم ه مدیرانبنتایج پژوهش . رقابتی سوق داده است

مدیریت زنجیره تأمین بر پاسخگویی زنجیره تأمین، مزیت رقابتی و عملکرد مالی 

نشان  پژوهشنتایج . دهددر نهایت عملکرد کلی سازمان را بهبود میو شرکت مؤثر 

. هددرا ارتقاء میعملکرد مالی شرکت  ،دهد که اقدامات مدیریت زنجیره تأمین می

، عملکرد مالی شرکت بر اقدامات مدیریت زنجیره تأمین تأثیر مثبتبا توجه به  نیبنابرا

 یرا به خوب نیتأم رهیزنج تیریاقدامات مدتوانند می يدیتول يها شرکت رانیمد

   .سازمان مورد توجه قرار دهند یعملکرد مال

ر یدي که به طوهاي تول به مدیران شرکت نیتأم رهیزنج تیریاقدامات مددر نتیجه 

با اجراي  کند تا ، کمک میشوندمیاساس فروش و سودآوري ارزیابی  مداوم بر

 متوسطمین، از طریق اقدامات مدیریت زنجیره تأمین مناسب مدیریت زنجیره تأ

نرخ بازده  و نرخ بازده دارایی رقبا، به نسبت فروش متوسط رقبا، به نسبت سوددهی

 شرکتعملکرد مالی در بلند مدت ایت زایش و در نهسازمان خود را اف گذاريسرمایه

  . دهند بهبودخود را 

مین أثیر شدید مثبت و معنادار اقدامات مدیریت زنجیره تأاز سوي دیگر با توجه به ت

زیت رقابتی شرکت، ثیر مثبت و معنادار این دو بر مأمین، و تأگویی زنجیره تخبر پاس

ثر و کارا ؤم مینِیت زنجیره تأاقدامات مدیرکارگیري با به هاي تولیدي  مدیران شرکت

کاهش مانند؛ مزیت رقابتی  از در نتیجهتقاضاي مشتریان بوده و  ، پاسخگويو سریع

، نوآوري محصول، و زمان سریع ورود اطمینانها، افزایش کیفیت، تحویل قابل  هزینه

مدیریت ف مختلاقدامات اجراي نتایج پژوهش نشان داد که . برخوردار شوندبه بازار 

مدیریت روابط با مشتري و به کننده،   أمینبا ت راهبرديمشارکت مانند؛ مین أیره تزنج
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مزیت رقابتی افزایش مین، أبهبود پاسخگویی زنجیره تموجب  ،گذاري اطالعات اشتراك

 ،توانندمیهاي تولیدي  مدیران شرکت ،رواز این. شودمی عملکرد مالی شرکتارتقاء و 

این اقدامات در  خود، تالش الزم را براي اجراي اندآوري سازمبراي افزایش سو

پاسخگویی زنجیره پژوهش تأثیر مثبت نتایج  با توجه به اینکه . سازمان به کار گیرند

توانند میهاي تولیدي  مدیران شرکترو از این ،دهد ینشان مرا مزیت رقابتی بر  مینأت

زنجیره طح پاسخگویی نند که سرا کاجمین خود ا در مدیریت زنجیره تأاقداماتی ر

پاسخگویی  و پاسخگویی سیستم عملیات، پاسخگویی فرآیند لجستیک مانند؛ تأمین

ها را در جهت توجه رقابت تنگاتنگ جهانی، سازمان .افزایش دهند را کننده شبکه تامین

بعالوه . تر به پاسخگویی نیازهاي مشتریان سوق داده استبیشتر و با سرعت

نه تنها . باشدطور کلی مین مستلزم پاسخگویی سازمان بهزنجیره تأمی پاسخگویی

توجه به پاسخگویی فوري زنجیره تأمین حایز اهمیت است بلکه بهبود پاسخگویی 

زایش پاسخکویی سیستم عملیات شرکت، افزایش تواند موجب افزنجیره تأمین می

    .شودشرکت مالی  رقابت پذیري و در نهایت افزایش سودآوري و عملکرد

است؛ پیشنهاد  هاي تولیدي مختلف بررسی کردهاین پژوهش مدل مد نظر را در شرکت

هاي مشترك بررسی محققان دیگر این مدل را در صنایع خاص با فعالیت: شودمی

و  زاریابیمین و مزیت رقابتی بر عملکرد باأثیر اقدامات مدیریت زنجیره تأت. کنند

امات مدیریت زنجیره تأمین بر عملکرد مالی تأثیر اقد. دبررسی گرد سازمان عملیاتی

. مطالعه شود اندازه سازمان ؛گر مانند شرکت با استفاده از یک متغیر تعدیل

با این پژوهش . انتخاب گرددأمین هاي بیشتر براي اقدامات مدیریت زنجیره ت شاخص

  . انجام شوداي در سطح کشور  نمونه
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