
 Industrial Management Studies Vol.19 
No 62, Autumn  2021, 67-98
.atu.ac.ir
DOI: 10/22054/jims. 2021/57850/2612 

O
ri

g
in

al
 R

es
er

ch
 /

 R
ev

ie
w

 /
 …

R
ec

ei
v

ed
:1

/2
/2

0
2

1
 

A
cc

ep
te

d
:1

5
/6

/2
0

2
1

IS
S

N
:

 
eI

S
S

N
:

The Effect of Supply Chain Quality Management and 

Innovation Performance on the Operational 

Performance of Businesses Operating in the Food 

Industry of Golestan Province 

Abolfazl Kazzazi 
Professor, Faculty of management and 

Accounting, Allameh Tabataba'i University, 
Tehran, Iran. 

Amir Mohammad Khani 


M.A. Candidate in Industrial 
Management, Allameh Tabatabae'i 
University, Tehran, Iran.

Soraya Birami 
M.A. Candidate in Industrial 

Management, Allameh Tabatabae'i 
University, Tehran, Iran.

Abstract 

Innovation performance as an important dimension of company performance, has 

not been sufficiently emphasized in the supply chain quality management (SCQM) 

literature. In addition, internal research into the capabilities of SCQM, a key driver 

for SCQM, has been very limited. To fill this research gap, this paper examines how 

SCQM capabilities and SCQM performance can influence firm innovation and 

operational performance, and how they interact with each other. For this purpose, 

the information of managers and experts in the food industry in Golestan province 

was collected through a questionnaire and analyzed. Results show that SCQM 

practices have a positive effect on SCQM capabilities. Another result is that SCQM 

methods do not have a positive effect on the operational performance of food 

industries in Golestan province. This finding is significantly different from some 

previous studies. We also found that SCQM capabilities do not have a positive effect 

on innovation performance. 
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بر  یو عملکرد نوآور نیتأم رهیزنج تیفیک تیریمد ریتأث
یی غذا عیصنا عملکرد عملیاتی کسب وکارهای فعال در

 استان گلستان

 چکیده 
 تیفیک تیریمد اتیها، در ادب از ابعاد مهم عملکرد شرکت یکیعنوان به یعملکرد نوآور تیاهم
 قاتیتحق ن،یبر ا قرار نگرفته است. عالوه یو بررس دیمورد تأک یاندازه کافبه( SCQM) نیتأم رهیزنج

 یمحدود بوده است. برا اری، بسSCQM یعنوان محرک اساس ، بهSCQM یها تیدر مورد قابل یداخل
 یو عملکردها SCQM یها تیچگونه قابل نکهیا یمقاله به بررس نیا ،یقاتیشکاف تحق نیپر کردن ا
SCQM گریکدیگذار باشد و نحوه تعامل آنها با  ریو عملکرد عملیاتی شرکت تأث یبر نوآور توانند یم 

و کارشناسان  ناز جانب مـدیرا ازیهمیـن منظـور اطالعـات مورد ن چگونه است، پرداخته است. بـه
تحلیل جزیـه وشـنامه گـردآوری و مورد تغـذایی استان گلستان با استفاده از پرس عیفعال در صنا یها بنگاه

دارد.  SCQM یها تیبر قابل یمثبت ریتأث SCQM یها وهیش دهد یپژوهش نشان م یها افتهیقرار گرفت. 
استان  ییغذا عیبر عملکرد عملیاتی صنا یثبتم ریتأث SCQM یها وهیش نکهیا گریدست آمده د به جیاز نتا

ندارد. یبر عملکرد نوآور یمثبت ریتأث SCQM یها تینشان داد قابل جینتا نیگلستان ندارد. همچن

عملکرد  ،تأمین زنجیره تیفیک تیریمد یها قابلیت ،تأمین زنجیره تیفیک تیریمد کلیدی: کلمات

ییغذا عیصنا ،عملکرد عملیاتی ،ینوآور

ی: خان رمحمدیامamir_khani@atu.ac.ir
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 مقدمه 
 یرا برا یبزرگ یها نوظهور فرصت یها شدن در اقتصاد یو صنعت عیسر یرشد اقتصاد

به  یکار، دسترس یرویمواد و ن ؛به منابع متنوع از جمله یابیجهت دست یتأمین جهان زنجیره
فراهم کرده است. عالقه  یو اقتصاد یاسیس یها ، مشوقها یدانش و نوآور د،یجد انیمشتر

و  انیدانشگاه ده،یتأمین باعث گرد زنجیره رشیها در پذ کتروزافزون سازمان و شر
 یتأمین  بررس مختلف زنجیره یها نهیرا در زم تیفیک تیریمتخصصان ابعاد مختلف مد

 تیفیک تیریمد یها ها تنها بر بهبود شیوه دهند تمرکز سازمان مطالعات نشان می نیکنند. ا
 ندیفرآ یساز  کپارچهیو  ندیفرآ ی، رهبرتیفیک ی( مانند: استراتژSCQM)1تأمین زنجیره

 SCQMکه  چرا. (2112و همکاران،  3؛ سانگ2111و همکاران،  2)فاستر باشد می
طور  به تأمین ها را در طول زنجیره تیسازمان کمک کند تا همه فعال کیتواند به  می

؛ 2112، 4)کوانگ و همکاران خود را بهبود بخشند اتیعمل تیفیهماهنگ انجام دهند، و ک
ر متوسط طو به ندر حال حاضر در سراسر جها یدی. مشاغل تول(2112و همکاران،   5سوارز

 یسوخت، قطعات و اجزا ه،یاولمواد دیخود را صرف خر دیتول یها نهیدرصد هز 01تا  51
تنها  نه دکنندگانیمستلزم آن است که تول دیتول یها نهیهز یساز نهی. بهکنند می سازنده

کل  یبرا یخوب تیفیک تیریمد ستمیکنندگان مناسب را انتخاب کنند بلکه از س نیتأم
محصوالت را به حداقل  تیفیتأمین برخوردار باشند تا خطرات و مشکالت ک زنجیره

با  لیمحصول، تحو تیفیمنجر به مشکالت ک SCQM تیبودن ظرف فیبرسانند. ضع
از  یبرخ قت،ی. در حق(2121، 2)نگوینخواهد شد  یمشتر تیو رضا نانیعدم اطم ر،یتاخ

بر  نیمأت رهیزنج تیفیک تیریمختلف مد یها  محرک میمستقریو غ میمستق ریمحققان بر تاث
به  یابیدست ی. برا(2112و همکاران،  2)یو دارند دیتاک عملکرد سازمان در سطوح مختلف

 ییندهایبهبود محصوالت، خدمات و فرآ یبرا دیها با تأمین با عملکرد باال، سازمان زنجیره
و  0)فان است، تالش کنند یو ارائه ارزش مشتر یرقابت زیتما جادیکه هدف آنها ا

 .(2112همکاران، 

1. Supply chain quality management

2. Foster

3. Song
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 یها و قابلیتعملکرد عملیاتی سازمان به  کی یابیدست یچگونگ یمطالعه به بررس نیچند
؛ 2112، 1)لیائو و همکارانپرداخته است  تأمین های زنجیره شیوه قیخود از طر یرقابت تیمز

و  2؛ ترونگ2112همکاران، ؛ سوارزو 2112؛ فان و همکاران، 2121نگوین و همکاران، 
؛ کوانگ و همکاران، 2121و همکاران،  3؛ لیو1322؛ ناظری و همکاران، 2112همکاران، 

 SCQM یها تواند قابلیت یشرکت چگونه م کیکه  ستیاما هنوز مشخص ن (،2112
در تعامل باشد؟ و در  SCQMها با عملکرد  تیقابل نیخود را بدست آورد؟ و چگونه ا

از  گرید یکی ن،یبر ا تأمین آن را ارتقا ببخشد؟ عالوه سازمان و زنجیره یکل عملکرد تینها
مطالعات  نیا شتریاست که ب نیا SCQMمطالعات موجود در مورد  یاصل یهاتیمحدود

 یاند، و تعداد کم داده حیسازمان را توض کیبر عملکرد عملیاتی  SCQM یها شیوه ریتأث
سازمان  کی یبر عملکرد نوآور SCQM یعملکردها ریتأث یچگونگ یاز آنها به بررس

مدت است. به منظور فعت در بلندرقابت کسب من یاصل دیکه کل یاند. در حال پرداخته
گردد که  یمیمقاله ابتدا بررس نیکه در باال ذکر شد، در ا یقاتیتحق یها شکاف نیا لیتکم

خود را بدست آورد؟ و چگونه  SCQM یها تواند قابلیت یم سازمان کیچگونه 
 یها وهیش ریتأث یخود تعامل برقرار کنند. سپس به  بررس SCQM یها توانند با شیوه می

SCQM یها و قابلیت SCQM  تمرکز خاص شود میبر عملکرد سازمان پرداخته .
تواند بر عملکرد عملیاتی و  می SCQMمختلف  یها است که چگونه روش نیدر ا قیتحق

 بگذارد.  ریتأث یورعملکرد نوآ
 یها نهیخود مانند هز یمسائل ذات لی، به دلصنایع غذایی استان گلستان یها اکثر شرکت

 لی، تحودهید بیمواد آس ینرخ باالی، اتی، کاهش بازده عملدیتول یباال، زمان باال یاتیعمل
 یهاتیقابلدر توسعه همچنین مواجه هستند.  یرقابت های حدودیتبا م مواداولیه و... ررسید

بازار  عیسر راتییتغ و خود نیتأم رهیزنج یمربوط به شرکا یخارج ی وداخل اتیعمل
برنامه ششم توسعه های صنایع غذایی در  . این شرکتاند را تجربه کرده زیادی یها چالش

تری برای باال تیفیبا کمحصوالت تولیدی خود را  ها،نهیهز با هدف کاهش ندا تالش کرده
صنایع کنندگان دیاز تول ینظرسنج بامقاله،  نیادر همین منظور  به ارائه دهند.مشتریان خود 

و  SCQMکه چگونه عملکرد  میکن یبررس یطور تجرب تا به سعی گردیده غذایی
 ریتأث ها شرکتاین  یاتیو عملکرد عمل یعملکرد نوآور بر SCQM یها ییتوانا

1. Liao

2. Truong

3. Liu
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 اتیادب یبه بررس قیدو بخش اول تحق در راستای هدف پژوهش، جهت نیهم به گذارد. یم
 هیو تجز یریگ اندازه ق،یروش تحق ،4و  3 یها . در بخشپردازدیم قیتحق یها و فرضیه

 یتجرب جی، بحث در مورد نتا5شرح داده شده است. در بخش  لیبه تفص یآمار لیتحلو
  ارائه شده است.

مبانی نظری تحقیق
 نیتأم رهیزنج تیفیک تیریمد

 فیتأمین تعر زنجیره یجامع نسبت به عملکرد باال کردیرو کیرا  SCQM (2110) فاستر
 .باشد می ها یدست نییها و پا یباالدست ،یداخل یندهایفرا نیب ییایکه متشکل از پو کند می

کرده اند که شامل  یمعرف یچند بعد یفهومرا م SCQM رشانیمحققان در مطالعات اخ
QM ( و رهیو غ تیفیکآموزش با ند،یمحصول/ فرآ یطراح ند،یفرآ تیری)مدی داخل

کنندگان، آموزش  نیو تأم انیبا مشتر ی)همکار تأمین در سطح زنجیره QM یها تیفعال
محصول و  یمختلف در طراح یدخالت اعضا ،یا رهیسطح زنج نیتأم نهیدر زم تیفیک
عملکرد " یروبر  QMتمرکز بطوریکه  .(2112)ترونگ و همکاران، باشد  می ره(یغ

 ایعملکرد طبق زمان مقرر "بر ،SCMتمرکز  واست  "تیفیک ایمطابق مشخصات 
است که محصوالت را با  نیا SCM. هدف (2112، 1)شارما و مودگیل باشد می "لیتحو

 برساند.  یبه دست مشتر عتریممکن هرچه سر نهیهز نیکمتر

 تأمین زنجیره تیفیک تیریمدهای  شیوه
 خود رقابت نیتأم رهیزنج بیبلکه با رق کنند، یرقابت نم گریکدیها با  امروزه، سازمان

 جادیکه منجر به ا ییها روش نیداشتن بهتر ن،یتأم یها رهیزنج نیرقابت در ب ی. براکنند می
 نیتأم رهیزنج یها وهیش نیاست. ا یکنند، ضرور یبانیپشت رهیو  از کل زنجشوند  می ارزش
به اهداف  یابیدست یها برا سازمان از طرفاز اقدامات روزمره  یا عنوان مجموعه که به

در  .(2112)ترونگ و همکاران، شده است  فی، تعرشود میتأمین اتخاذ  زنجیره تیفیک
اطالعات،  تیفیاشتراک اطالعات و ک کننده، نیبا تأم کیاصل شامل: روابط استراتژ

، 2ی؛ داب2112و همکاران، است )ترونگ بوده دیخر تیریکاال و مد یموجود تیریمد

1. Sharma & Modgil

2. Dubey
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 کیدر  اتیعمل تیریو شامل مد افتیمفهوم گسترش  نی(. اما پس از آن، ا2115
را در  SCQM یها وهیاز مطالعات ش یاری(. بس2121 ن،ی)نگو دیگرد نیتأم رهیزنج

را تمرکز  SCQM یدیکل یها ، شیوه(2110) . فاسترکنند می فیمختلف تعر یها دگاهید
داده  شنهادیپ یمنیو ا یتجار جینتا ،یمنابع انسان هیرو ،یکننده، رهبر نیروابط تأم ،یمشتر
اند:  کرده یبند را به چهار بعد طبقه SCQM یها ، شیوه(2112) . ترونگ و همکاراناست

 تیفیدست، ک نییپا تیفیک تیریمدی ها تیباالدست، فعال تیفیک تیریمد یها تیفعال
را با  SCQM وهی، هشت ش(2110) 1یرتلها و ناکیکا. یبانیپشت یها و شیوه یداخل ندیفرا

 ،یکردند که شامل: رهبر یکننده معرف نیمأت تیفیک تیریتمرکز بر درون سازمان و مد
 تیفیک تیریها، مد و داده یده گزارش تیفیک ،یمدار یآموزش، روابط کارکنان، مشتر

 ر،یدر مطالعات اخباشد.  می ندیفرآ تیریخدمات و مد ایمحصول  یکننده، طراح نیتام
ها،  شرکت نیدانش ب تیریمربوط به اشتراک اطالعات و مد شتریب SCQM یها شیوه

؛ ترونگ و همکاران، 2112)کوانگ و همکاران،  بوده است انیکنندگان و مشتر نیتأم
توان عملکرد  می نترنتیا دیجد یو فناور یاطالعات ستمیبا استفاده از س نی، همچن(2112

 .(2112و همکاران،  2 گانبولد) دیبخش تیتأمین تقو ل زنجیرهرا در ک یتیفیک

 تأمین های مدیریت کیفیت زنجیره قابلیت
 ایانجام  ییسازمان، توانا کی یرقابت تیمز یاصل دیعنوان کل به SCQM یها قابلیت

از  یا مجموعه قیتأمین را از طر زنجیره کیدر  تیفیبا ک جینتا ایبه اقدامات  یابیدست
ارائه  یریگ خدمات قابل کنترل و اندازه ای ندهایها، عملکردها، فرآ یژگیها، و ییتوانا

را  SCQM یها قابلیت ،(2112) رانو همکا وی. (2112، 3)رای و همکاراندهد  یم
 یهمکار ت،یفیتبادل اطالعات با ک تیکه شامل سه بعد: قابل یچند بعد یعنوان ساختار به

 تی. قابلکنند میفیتعر ،تأمین است به زنجیره ییپاسخگو تیادغام، و قابل تیو قابل تیفیباک
اطالعات  یگذار به اشتراک یسازمان برا کی ییتوانا به تیفیتبادل اطالعات با ک

مؤثر  یا وهیتأمین خود به ش زنجیره یخدمات با شرکا تیفیو ک ندیدر مورد فرآ کیاستراتژ
شرکت  یکل یها تیسازد از فعال یماطالعات کارکنان را قادر  نیو کارآمد اشاره دارد. ا

سازمان و  نیب یشامل هماهنگ) تیفیباک ی. همکار(2112)شارما و مودگیل، مطلع شوند 

1. Kaynak & Hartley

2. Robinson & Malhotra

3. Rai
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به  یابیدست یسازمان برا کی یهماهنگ ییعنوان توانا ادغام به تیو قابل (تیفعال یکپارچگی
)رای و همکاران،  شود می فیتأمین تعر همکاران زنجیره نیب یو تعامل تیفیبا ک یهمکار
 SCMمختلف  یها تیفعال یهماهنگ مکانا ت،ی. ادغام فعال(2112و همکاران،  1؛ وو2112

روابط  جادیسازمان مستلزم ا نیب ی. هماهنگکند می کنندگان فراهم نیو تأم انیرا با مشتر
در  یمهم اریکننده مع نیبا تأم کیتأمین است. روابط استراتژ زنجیره یبا شرکا کیاستراتژ

)شارما و  باشد مین کننده یتأم یو هم برا داریخر یمدت هم برا یبه ارتباط طوالن یابیدست
 یاعضا ییعنوان سرعت پاسخگو تأمین به به زنجیره ییپاسخگو تی. قابل(2112مودگیل، 

ت ی. قابل(2112)وو و همکاران، شده است  فیتعر یطیمح راتییتأمین در برابر تغ زنجیره
 ییبه توانا ، کهشود می دهیتأمین نام زنجیره یاوقات چابک یتأمین گاه به زنجیره ییپاسخگو

تأمین اشاره دارد تا  زنجیره یبه همراه شرکا یاتیعمل یها تیانجام فعال یشرکت برا کی
  .(2114، 2)لیائو و کوکند  لیبازار را تکم راتییتغ عیبتواند به سرعت و بطور سر

 عملکرد عملیاتی
است  (IPی )و عملکرد نوآور (OP) سازمان  شامل عملکرد عملیاتی کیجامع  عملکرد
)پراجوگو سازمان  بکار رود  یو ابتکار یاتیعمل یبرتر یابیارز یبرا بیتواند به ترت که می

زمان سفارش،  ،یتیریمد یها نهیشرکت در کاهش هز ییبه توانا OP. (2112، 3و سوهال
 تیو ظرف هیاستفاده از مواد اول یبهبود اثربخش (،میتا دی)ل دیتول ندیفرآ انیزمان شروع تا پا

 کی یاتیعمل یور مربوط به بهرهOP . (2110و همکاران،  4)هایزر اشاره دارد عیتوز
بهبود  ادارد، چرا که ب یمهم یها معنا شرکت یبرا( و 2121)لیو و همکاران، سازمان است 

را  یمشتر تیرضا تیفیمحصوالت و خدمات با ک جادیو ا یدیتول یها تیفعال یاثربخش
 شود میها  درآمد و سود شرکت شیدهد و منجر به افزا می شیدر مدت زمان کوتاه افزا

 ،لیتحو نه،یهز ت،یفیبه ک شتریب OP(. 2121و همکاران،  ویل؛ 2113)کایناک، 
و همکاران،  2؛ سانتوس2115و همکاران،  2؛ چاوز2110، 5)ناباس و عبداله یریپذ انعطاف

1. Wu

2. Liao & Kuo

3. Prajogo & Sohal

4. Heizer

5. Nabass and Abdallah

6. Chavez

7. Santos
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در  تیمناسب همراه با استفاده از ظرف یسطح موجود( و 2110و همکاران،  1؛ الو2112
و همکاران،  4؛ مارودین2115و همکاران،  3؛ گو2113و همکاران،  2سطح عملیاتی )جوزه

و  عملیاتیتأمین سطح  زنجیره یبرا اریمع نیتر مناسب نیبنابرا ؛دارد یبستگ( 2112
 5مثال برد یبرا ،یاز مطالعات قبل ی. برخ(2112)شارما و مودگیل،  باشد میی فیک یها روش

و  تیفیک تیریمد یها اند که برنامه ، ذکر کرده(2115) 2، کانان و تان(2111) و همکاران
بگذارند و به  ریتأمین تأث بر زنجیره تا کنند می کننده عمل لیعنوان تعد موقع به به یندهایفرآ

 ییکه توانا شود میگفته  یعملکرد اریبه مع ل،یبگذارند. تحو ریتأث OPنوبه خود بر 
شرکت در  ییتوانا یریگ اندازه ،یریپذ باشد. انعطاف انیمحصوالت به مشتر لیتحو

ها و  استیبا س گریمحصول از محصول د رییتغ قیبازار از طر یها به خواسته ییپاسخگو
همراه است، بر  یاتیعمل ییبا کارا شهیکه هم یاتیعمل نهیاقدامات هماهنگ است. هز

 تیری. مد(2115)چاوز و همکاران،  کند می دیسود تأک شیو افزا نهیدر هز ییجو صرفه
 تیریاست. مد نهیهز نیکمتربا  یسازمان در حفظ سطح موجود ییتوانا انگریب یموجود

کمک کند.  یموجود نهیو هز یساز رهیها در کاهش ذخ تواند به شرکت می یموثر موجود
و  2)شاوداده شوند  لیتحو انیبه مشتر یتوانند در مدت زمان کوتاه محصوالت می ن،یبنابرا

  .(2110همکاران، 

 عملکرد نوآوری
اشاره  ابد،ی یتجسم م ندیکه در محصول و فرآ یاساس ای ندهیفزا رییبه هرگونه تغ ینوآور

شرکت را قادر  رایشرکت در ارتباط است. ز یطور مداوم با عملکرد باال به یدارد. نوآور
و متفاوت را ارائه دهد  یاز محصوالت ارزشمند، نادر، تکرار نشدن یشتریسازد تا انواع ب یم
از  یبیمدت در مورد ترک یطوالن یاقدام ،OPدر مقابل  IP .(2112، 0و لون دسییپانا)

صورت گرفته جهت نوکردن و بهبود دادن و  یها تالش جهیسازمان درنت یکل یها تیموفق
 یبه نوآور یطور سنت به IP. باشد میدر سازمان  یمختلف نوآور یها جنبه یریبه کارگ

1. Lau

2. Jose

3. Gu

4. Marodin

5. Baird

6. Kannan and Tan

7. Shou

8. Panayides & Lun
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و  1ی. گوندا(2112)پراجوگو و سوهال،  شود می میتقس ندآیفر یمحصول و نوآور
 یدیبعد جد (2110) 3و اسپاالردو منزی؛ و ج(2112) و همکاران 2می، ک(2111) همکاران

. کند می یتر معرف جامع یبه روش یسنجش عملکرد نوآور یرا برا تیریمد یبه نام نوآور
محصول،  ینوآور نوع توسط سه یدادند عملکرد نوآور شنهادیآنها پ گر،یعبارت د به

 . شود می دهیسنج تیریمد یآورو نو ندآیفر ینوآور

پژوهش( اتی)منبع: ادبنیتأم رهیزنج تیفیک تيريمؤثر بر مد یها ابعاد و مؤلفه -0جدول 

1. Gunday

2. Kim

3. Jimenez & Espallardo

منابعها مرلفهابعاد

شیوه
 

های
 

S
C

Q
M

یرهبر و تیفیک یاستراتژ .1
تيريو مد نديادغام فرآ .2
تأمین ارتباط زنجیره تيريمد .3

Truong et al (2017), Kaynak & 
Hartley (2008), Hong et al (2018) 

ت
قابلی

 
ها

 ی
S

C
Q

M
تیفیتبادل اطالعات با ک تیقابل .0 

ادغام تیو قابل تیفیبا ک یهمکار .6
تأمین به زنجیره يیپاسخگو تیقابل .3

Wu et al (2006), Yu et al (2017), 
Prajogo & Olhager (2012) 

عملکرد عملیاتی
 

کیفیت محصول .0
یريپذ و انعطاف یاتیعمل نهيهز .6
ليتحو .3
تیاستفاده از ظرف .0
 یموجودفهرست  .۰

Gambi et al (2015), Chavez et al 
(2015), Lau et al. (2018), Santos 
et al. (2019), He et al. (2014), 
Miller et al. (2018), Majumdar 
(2014), Bittencourt et al. (2018), 
Jose et al. (2013), Gu et al. 
(2015), Marodin et al. (2017) 

عملکرد نوآور
 ی

محصول ینوآور .0
نديفرآ ینوآور .6
تيريدر مد یوآورن .3

Prajogo & Sohal (2006), Jimenez-
Jimenez et al., (2008) Gunday 
(2011), Kim et al (2012) 
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 پیشینه پژوهش
با عنوان اکتساب دانش ضمنی در مدیریت دانش با  ی(، پژوهش1322) آذر و همکاران

استفاده از روش شبکه خزانه )موردمطالعه: واکاوی و تبیین عوامل کلیدی موفقیت در 
 قیتحق نیا جیمدیریت کیفیت زنجیره تأمین از نگاه خبرگان صنعت روی( انجام داد. نتا

بر روش شبکه خزانه  ین مبتنتأمی زنجیره تیفیک تیریمدمولفه  نییمنظور تب به دهد مینشان 
 لیبا انجام تحل .افراد است یشخص یها به سازه یابیدست یبرا دیروش معتبر و مف کیکه 

عنوان محور  توانند به عوامل می نیکه ا یافته لیعامل تقل 31 بهسازه  225محتوا 
 .دنشو محسوب  تیفیک تیریمد نهیتأمین در زم زنجیره یاعضا یها یهماهنگ

 تیفیک تیریعوامل مد انیروابط م لیبا عنوان تحل ی(، پژوهش1322) و همکاران یاجل
 لیو تحل یفاز یریتفس یساختار یمدلساز یبیترک کردیصنعت گاز با رو نیتأم ی رهیزنج
در  یدیعنوان عوامل کلهفت عامل بهدهد،  مینشان  قیتحق نیا جی. نتااند هانجام داد ریمس
 لیرا تشک قیتحق نیا یشنهادیشدند که ابعاد مدل پ اختهتأمین شن زنجیره تیفیک تیریمد

در  تیفیک یکنندگان، رهبر نیتأم تیفیک تیریمد ان،یو عبارتند از: تمرکز بر مشتر دهندیم
 تیریدر مد یندیفرآ کردیرو ن،یتأم ی رهیدر زنج تیفیک یها یاستراتژ ن،یتأم  ی رهیزنج

 تیریو مد نیتأم ی رهیدر زنج تیفیک تاطالعا یها ستمیتوسعه س ن،یتأم ی رهیزنج تیفیک
 . نیتأم ی رهیدر زنج یمنابع انسان

 تیفیک تیریاقدامات مد ریتأث یبا عنوان بررس ی(، پژوهش1322) و همکاران یناظر
 ینوآور یانجیبا درنظرگرفتن نقش م رانیتأمین بر عملکرد در صنعت خودرو ا زنجیره

معنادار بر  میاثرات مستق SCQM های هیرو دهد مینشان  قیتحق نیا جینتا .اند هانجام داد
سازمان به  کیکه  دیبه دست آ تواندیم یزمان SCQM های هیدارند. اثرات رو ینوآور

 . کند می مبادرت یتوام با نوآورSCQM  هیچند رو ای کی یحت یساز ادهیپ
بر  تأمین زنجیره تیفیک تیریمد ریتأث یبررس یبرا یا (، مطالعه2121) و همکاران نینگو

 یبرا یاز سه پروکس نیمحقق نیاند. ا انجام داده  (SCP) تأمین عملکرد زنجیره
 تیفیک تیریاند که شامل: مد تأمین استفاده کرده زنجیره تیفیک تیریمد یریگ ندازها

تأمین عملکرد با  دست. زنجیره نییپا تیفیک تیریو مد یباالدست تیفیک تیریمد ،یداخل
 ها افتهی شده است. یریگ اندازه لیو زمان تحو نهیهز ت،یفیدر سه جنبه ک یمشتر تیرضا

تأمین  بر عملکرد زنجیره یمثبت ریتأمین تأث زنجیره تیفیک تیریدهد که مد نشان می
 داشته است.  یتنامیذکر شده در و یدیتول یها شرکت
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تأمین بر  زنجیره تیفیک تیریمد ریتأث یبررس"با هدف   ای مطالعه(، 2112) و همکاران فان
 تیمطالعه که به وضع نی. ااند انجام داده "یتنامیو یدیتول یها در شرکت  عملکرد عملیاتی

اشاره  یتنامیو یدیتول یها تأمین در شرکت زنجیره تیفیک تیریمد یها شیوه یاجرا یفعل
 یها شیوه یدست رو نییباالدست و پا تیفیک تیریمد یها بر تمرکز شیوه شتریدارد، ب

ارتباط  ،دهد نشان می ها در این تحقیق داده لیتحل و هیدارد. تجز یداخل تیفیک تیریمد
 گرید افتیتأمین و عملکرد عملیاتی دارد.  زنجیره تیفیک تیریمد یها شیوه نیب یمعنادار

 یبرا یتوجه کننده قابل ینیب شیدست پ دست و باال نییپا تیفیک تیریاست که مد نیا
 .است لیو تحو نهیهز ت،یفیعملکرد باال ک

 ت،یفیک تیریاز مد کیستماتیمرور س کی(، 2110) 1اناژیل الیوکاپ بستاس قیدر تحق
کشف نشده  لیبا هدف کشف پتانس یداریپا تیریادغام مد اتیتأمین و ادب زنجیره تیریمد
 تیفیاز ادغام ک یقابل توجه یایمزادهد  نشان مینتایج تحقیق . تادغام انجام شده اس یبرا

شده  جادیاثر هر دو روش ا شیعملکرد و ادغام افزا شرفتیتأمین شامل پ زنجیره تیریو مد
 است. 

 های پژوهش فرضیه
 یمثبت خالص بر عملکردها ریتأث ،تأمین زنجیره یشرکا نیدر ب SCQM یها وهیاتخاذ ش

تأمین  زنجیره یها یدارد. از استراتژ مهمو  یاختصاص یو سطوح اشتراک اطالعات یسازمان
عضو استفاده شود.  یها سازمان یرقابت یها ییبه توانا یابیدست یبرا دیبا یاتیو منابع عمل

 SCQM یها با قابلیت یارتباط محکم SCQM یها دهد که شیوه یها نشان م استدالل
 یرقابت یها تأمین و قابلیت زنجیره، ادغام SCM یها شیوه نی، روابط ب(2112) میدارند. ک

 دییتأمین را تأ زنجیره یها قابلیتو  SCM یها وهیش نیو ارتباط متقابل ب لیوتحل هیرا تجز
 یتأمین برا زنجیره یخوب شرکا ارتباطو  کینزد یهماهنگ ن،یبر ا کرده است. عالوه

است.  یبهبود عملکرد سازمان ضرور یبرا یرقابت ییو توانا SCM یها شیوه دغاما
 یها قابلیت هدهد تا با توسع یامکان را م نیا ها به سازمان SCM داریپا یها وهیش

توسعه محصول و  ،تأمین زنجیره یجستجو، انتخاب و ادغام شرکا ؛قیتأمین از طر زنجیره
نگ ها ؛2114و همکاران،  2)بسکه ابندیدست  یرقابت تیمز کیروابط به  تیریو مد ندیفرآ

 :را انتظار داشت ریز هیتوان فرض یم ن،ی. بنابرا(2112و همکاران، 

1. Bastas & Liyanage

2. Beske
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.دارد SCQM یها بر قابلیت یمثبت ریتأث SCQM یها شیوه :۱هیفرض

سازمان نشان  کیرا بر عملکرد عملیاتی  SCQM یها مثبت شیوه ریتأث یقبل قاتیتحق
. با (2112؛ ترونگ و همکاران، 2112همکاران، ؛ فان و 2121)نگوین و همکاران، دهد  یم

و  گای. مادیعملکرد عملیاتی را بهبود بخش انتو یم ندآیفر یور فروش و بهره، دیتول شیافزا
عمدتاً  یبر عملکرد سازمانSCQM ی ها وهیش ریکه تأث کنند می استدالل (2115) 1ژاکوبز

 کیمحصول،  تیفیاست. با نظارت و بهبود ک افتهیتجسم  اتیعمل تیریو مد تیفیدر ک
که  ترا بدست آورد. مشخص شده اس یمشتر تیاز رضا یتواند سطح باالتر سازمان می

در عملکرد  ییبسزا ریتواند تأث بلندمدت می کیبا اهداف استراتژ  TQMیها وهیش یاجرا
برخوردار  یرقابت تیتا از قابل کند می ها کمک به شرکت کردیرو نیعملیاتی داشته باشد. ا

بر  یمیمستق ریتأثTQM، . بعالوهشود می نهیبا کاهش هز یور باشد، که منجر به بهبود بهره
دارد که  ینوآور زانیو م تیاستفاده از ظرف ل،یتحو ت،یفیک ند،یتعداد نقص در فرآ نه،یهز

. (2112)شارما و مودگیل، عملیاتی است  مهم عملکرد یهایژگیموارد از و نیتمام ا
بهتر کمک کند و از  یاتیبه راندمان عمل یابیتواند در دست می SCQM یها شیوه ن،یبنابرا

 صورت عنوان نیدوم را به ا هیفرض ن،ی. بنابرای شودرقابت باعث ایجاد مزیترو  نیا
:میکن می

 بر عملکرد عملیاتی دارد. یمثبت ریتأث SCQM یها شیوه :۲ هیفرض
و  SCQM یها وهیش نیگردد، رابطه ب یم یپژوهش بررس نیکه در ا یگریموضوع مهم د
 یشرکت را به طراح کیتواند  می یدست نییپا انیبا مشتر یاست. همکار یعملکرد نوآور

حفظ ارتباط خوب با  گر،یالقا کند. از طرف د انیمورد نظر مشتر دیخدمات جد
)هانگ و  است دیمف یو نوآور یفن عاتانتقال اطال یکنندگان باالدست برا نیتأم

 یمحصول و نوآور تیفیبر ک یمثبت ریتأث TQM دهد . مطالعات نشان می(2112همکاران، 
 کیدانش در  جادیتوانند ا یاقدامات م نیا نی. همچن(2112)پراجوگو و سوهال، دارد 

 ،یساز یرونیب ،یریپذ )جامعهSECI  دانش مطابق لیتبد ندیچهار فرآ قیسازمان را از طر
یکارکنان از روشها یو توانمندساز یرهبر د( ارتقا دهند. تعهیساز یو درون بیترک

SCQMهانگ و ) کمک کند تیاعتماد و امن ،یروان یفضا کی لیتواند به تسه می
ی ها شیوه نیکه ب کنند می از مطالعات موجود ثابت یبرخ ن،یبر ا . عالوه(2112همکاران، 

1. Maiga & Jacobs



06 |کزازی و همکاران 

SCQM؛ 2112)کیم و همکاران، د دارد وجو میرمستقیو غ یمیرابطه مستق یو نوآور
 نگونهیتوان ا یرا م سوم هیبا توجه به مطالب فوق فرض ن،ی. بنابرا(1322ناظری و همکاران، 

:کرد انیب

 .دارد یبر عملکرد نوآور یمثبت ریتأث SCQM یها شیوه :۳ هیفرض
شرکت  کیخاص  تیاطالعات، که کامالً قابل یبر فناور یتأمین مبتن زنجیره یها قابلیت

از  یبانیو انتقال اطالعات جهت پشت ردازشپ ،یابیدست یبرا یآور فن ییعنوان توانا است، به
طرف در طول  نیچند نیب یو همکار یارتباط، هماهنگ لیو تسه یسازمان یریگ میتصم

از آن  دیتقل بطوریکه (2112)گانبولد و همکاران،  ردیگ یتأمین مورد استفاده قرار م زنجیره
)وو و دارد  تأمین شرکت جیرهزن بر روند یمثبت ریتأث و دشوار است گرید یها توسط سازمان

از  یعنوان نوع خاص به تیفیاشتراک اطالعات با ک یها قابلیت ن،ی. بنابرا(2114همکاران، 
کرده و  لیرا تسهSCQM ی ها توانند توسعه قابلیت اطالعات، می یفناور یها قابلیت

 ی. چارچوب همکار(2112هانگ و همکاران، )عملیاتی شرکت را بهبود بخشند  عملکرد
تأمین  زنجیره ینوآور ندهکن نییتع یو تعامل، عوامل اصل یتأمین شامل: اعتماد، فناور زنجیره
گذارد  یم ریتأمین تأث زنجیره یها بر قابلیت ،عملکرد عملیاتی است تیتقو یبرا یکه منبع

تواند اعتماد  تأمین می زنجیره تیفیبا ک یثر از همکارؤ. استفاده م(2111و همکاران،  1)لین
 اقداماتبه  ییسرعت پاسخگو گر،یعبارت د کند. به جادیتأمین ا زنجیره یشرکا نیمتقابل ب

که  یمحصوالت ن،یبر ا گذارد. عالوه یم ریبر احتمال کسب سهم بازار تأث ماًیرقبا مستق
رو ارائه  نیبه پرداخت و از ا انیمشتر لیرا برآورده کنند، طبعاً تما یمشتر ازیتوانند ن می

 انیب ریبصورت ز 4 هیفرض جهی. در نت(2112هانگ و همکاران، ) بخشند می خدمات را بهبود
 :گردد یم

 .بر عملکرد عملیاتی دارد یمثبت ریتأث SCQM یها قابلیت :۴ هیفرض
محققان  نیدر ب ،یبر عملکرد نوآور رگذاریمهم تأثعنوان عامل  به ،تأمین زنجیره یها قابلیت

 مشخص (2112) و همکاران 2جو یبررس یقرار گرفته است. ط یا مورد توجه گسترده
و  یهمکار ،یچابک ،تأمین از منظر اشتراک اطالعات زنجیره یکینامید یها قابلیت دیگرد

 و همکاران ویبر مطالعه فوق، ل دارد. عالوه یفن یبر نوآور یمثبت ریتأمین تأث ادغام زنجیره
اطالعات  یفناور رساختیز یریپذ انعطاف افتند،یدر (2114) و همکاران 3و چنگ (2113)

                                                              

1. Lin  

2. Ju

3. Cheng
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است،  ایپو یها قابلیت تیتقو یبرا یعامل اصل کیکه  ،تأمین زنجیره یشرکا نیدر ب
 وونگ و همکاران نیرا بهبود ببخشد. همچن یسازمان نیب یعملکرد نوآور تواند می

 ن،یدارد. بنابرا دیتول یمکمل بر نوآور راتیتأث یو داخل یادغام خارج افتندیدر زین (2113)
:گردد می عنوان ریبصورت ز 5 هیفرض

 .دارد یبر عملکرد نوآور یمثبت ریتأث SCQM یها قابلیت :۵ هیفرض
نوآور  یها تیفعال ریدرگ شتریب ،کنند می گیری را اندازه ینوآور ییکه توانا ییها سازمان
 ی. نوآور(2114و همکاران،  1)سونیال هستند دارند،عملیاتی  بر عملکرد یمثبت ریکه تأث

)هانگ و  ار استذگ ریدر بهبود عملکرد عملیاتی تاث یقابل توجه زانیبه م یآور فن
ها  نشان دادند سازمان( 2111گاندی و همکاران ) ن،یبر ا . عالوه(2112همکاران، 

مطلب  نیبخشند. حال با توجه به ا یعملکرد عملیاتی بهبود م شیافزا یها را برا یورنوآ
:کرد انیب ریتوان بصورت ز را می 2 هیفرض

 .بر عملکرد عملیاتی دارد یمثبت ریتأث یعملکرد نوآور :۶هیفرض
 یمطالعات یها یو عملکرد شرکت در بررس SCQM یها شیوه نیب میارتباط مستق اگرچه

 یمهم است. محققان زیآنها ن میرمستقیرابطه غ یباال مورد بحث قرار گرفته است، اما بررس
 نیب میرمستقیاثر غ کنند می شنهادیپ (2112) نگ و همکارانها (2112) و همکاران ویمثل 
مورد توجه قرار  دیتأمین با زنجیره یها قابلیت قیو عملکرد سازمان از طر SCM یها شیوه

با  SCM یها توسعه شیوه افتندیدر( 2111)وونگ و وونگ  ب،یترت نیهم . بهردیبگ
رو، در  نیبر عملکرد شرکت تعامل دارد. از ا یرگذاریتأث یدانش برا تیریمد یها قابلیت

و  SCQM یها در رابطه با  شیوه SCQM یها قابلیت یانجیپژوهش، نقش م نیا
 گردد. می شرکت مطرح کردعمل

 و عملکرد SCQM یها شیوه نیواسطه ارتباط ب SCQM یها قابلیت :۷ هیفرض 
 .عملیاتی است

 یو عملکرد نوآور SCQM یها شیوه نیواسطه ارتباط ب SCQM یها : قابلیت0 هیفرض
 .است

های  شیوه نیب کیرابطه نزد کیاز محققان حول  یاریبس ،یبراساس مطالعات نظر
SCQMهای  ، قابلیتSCQM نظر دارند  نوآوری اجماع، عملکرد عملیاتی و عملکرد

؛ فان و 2121و همکاران،  نینگو؛ 2112، لیشارما و مودگ؛ 2112، نگ و همکاراناه)

1. Saunila
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ی جدید مفهوم مدل کیمطالعه  نیلذا ا(. 2112؛ ترونگ و همکاران، 2112همکاران، 
ی و عملکرد نوآور یاتی، عملکرد عملSCQM یها تی، قابلSCQM یها وهیشبرای 

 .کند می پیشنهاد 1مطابق شکل 

پژوهش هیاول یمدل مفهوم -0شکل 

 روش تحقیق
، SCQMی ها شیوه یمیان متغیرها یهدف پژوهش تعیین روابط عل کهییاز آنجا

باشد، تحقیق از نظر هدف  می یعملیاتی و عملکرد نوآور ، عملکردSCQM ی ها قابلیت
باشد. برای  می یشیمایو از نوع پ یاطالعات توصیف یگردآور یو از نظر نحوه  یکاربرد

روش و  (SEM) سازی معادالت ساختاری مدل کیاز تکن قیتحق اتیپاسخ به فرض
با استفاده  زیاطالعات تحقیق ن یاستفاده شده است. گردآور( PLSیی )حداقل مربعات جز

ی ها ، قابلیتSCQMی ها شیوه یرهایمتغ یبرا (2112) نگ و همکارانها  از پرسشنامه
SCQMلیعملیاتی از پرسشنامه شارما و مودگ عملکرد ریمتغ یبرا ،ی، عملکرد نوآور 

 .، انجام گرفته است(2112) نگ و همکارانها ، و(2121) ، گانلبولد و همکاران(2112)
استان گلستان در نظر گرفته شده  ییغذا عیصنا یها پژوهش حاضر، شرکت یآمار جامعه

فعال در حوزه  یها شرکت ادیتعداد ز لیدل به یجامعه آمار یاست. در مورد تعداد اعضا
بزرگتر در حوزه  یها مقدار به شرکت نیبه تمام آنها، ا یدسترس  و عدم ییغذا عیصنا
افراد آگاه نسبت  ،یمنظور انتخاب نمونه آمار شد. به دوددر سطح استان مح ییغذا عیصنا



76  مطالعات مدیریت صنعتی پاییز0077  شماره 96|||

استان گلستان بـر اسـاس سـمت های صنایع غذایی  بررسی در بنگاهبه موضوع مورد 
واحدهایی نظیر بازاریابی، فروش، سازمانی ایشان، مدیر ارشد، مدیر میانی و کارشناس در 

پژوهش با  نیا یگیری برا مونهتوسـعة محصول و تحقیق و توسعه در نظر گرفته شدند. ن
 .استفاده از روش تصادفی ساده صورت گرفته است

آزمون  ی، حداقل نمونه الزم برا(1225) و همکاران یتوجه به قاعده اول بارکال با
. (1323)داوری،  باشد مینفر  51، است، PLSبر روش  یپژوهش که مبتن نیا یها فرضیه

فعال  یها شرکت لیتحو یکیزیو ف یکیپرسشنامه به صورت الکترن125تعداد  بیترت نیبه ا
 یها مورد بررس بنگاه یامه برگشت داده از سوسشنپر 122در حوزه مربوطه داده شد که 

 قرار گرفته است.

ها  یافته
(CFA) تأییدی تحلیل عاملی

CFA  آشکار  یرهایمتغ نیروابط ب یکه به بررسیکی از فنون قدرتمند آماری است
ساختار  یبررس CFAکاربرد روش  نیمهمتر .پردازد یپنهان م یرهای)سؤاالت( و متغ

پژوهش حاضر  یبرا (.1323 ،یانیو اسفند نی)محسن باشد می ییپرسشنامه از لحاظ روا
 PLSروش ، چرا که قرار گرفته است یمورد بررس PLSاستفاده از روش  با CFAروش 

 نیبر ا عالوه رد،یگ یانجام م زین نییپا یها و در حجم نمونه ستیبه تعداد نمونه کم حساس ن
با  PLSدر روش است.  ینامعلوم کاربرد عیبا توز ای رنرمالیغ عیا توزب ییها داده یبرا

های آلفای  توان با استفاده از نتایج شاخص راحتی می به Smart PLSافزار  کمک نرم
( پایایی پرسشنامه بکار رفته را مورد سنجش قرار CR) 1( و پایایی ترکیبیCAکرونباخ )

 داد.  

 روایی همگرا و پایائی
 -1روند عبارتند از:  به بررسی روایی همگرا بکار می CFAهایی که در تکنیک  شاخص

 یبوده و معنادار 5/1قابل قبول برای این شاخص حداقل مقدار (، λشاخص بارعاملی )
 یبرقرا(. 1321)حیدرعلی،  گردد شتریب 22/1از  دیبا %25 نانی( در سطح اطمtآن )آماره 

 انسیآن )سؤاالت( از وار یها پنهان و شاخص ریمتغ نیب انسیوار دهدنشان میشرط  نیا

1. Composite Reliability
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نتایج بارهای  است. مورد تأیید ییبوده و روا شتریپنهان ب ریآن متغ یریگ اندازه یخطا
روایی همگرا بر اساس شاخص  کند می مشخص 3و  2های  عاملی بدست آمده در شکل

(، AVE) 1هشاخص میانگین واریانس استخراج شد -2بارعاملی مورد تأیید است. 
(. نتایج 2111و همکاران،  2)هایر باشد می 5/1حداقل مقدار قابل قبول برای این شاخص 
آمده، گویای روایی  2که در جدول  AVEمربوط به روایی همگرا بر اساس شاخص 

 همگرای باالی مدل پژوهش است. 
با حداقل  CRو  CAدو شاخص  از  یعلم یها در اغلب پژوهش ییایآزمون پا یبرا

 CA یبرا ینیگزیجا CRهمان  ای یبیترک ییای. درواقع پاشود میاستفاده  2/1مقدار 
و  کند می محاسبه گریکدیبا  شانیها سازه یها را با توجه به همبستگ سازه ییایبوده که پا

نشان  2جدول  جی(. نتا1321 ،یدرعلیدارد )ح یرترب CAجهت نسبت به شاخص  نیاز ا
 یایداشته که گو 2/1بزرگتر از  CRو  CAپژوهش مقدار   یرهایتمام متغ دهد یم
 .باشد میپرسشنامه  یباال یائیپا

( و پايائیهمگرا يیروا) AVEشاخص  جينتا -6جدول 

1. Average Variance Extracted

2. Hair

 رواییی پژوهشمتغیرها
همگرا

تحلیل عاملی مرتبه دومپایایی

AVECRCAآماره تیبار عاملی

1۰6001۰9961۰911۰28600۰913ستراتژی کیفیت و رهبریا

1۰9361۰8381۰8131۰63806۰160ادغام فرآیند و مدیریت

1۰6961۰8061۰92۰1۰61001۰380تأمین مدیریت ارتباط زنجیره

1۰6921۰8321۰8181۰69161۰1۰9قابلیت تبادل اطالعات باکیفیت

1۰9061۰8۰21۰8061۰69206۰0۰6همکاری با کیفیت و قابلیت ادغام

1۰9121۰8031۰8611۰6۰906۰136تأمین قابلیت پاسخگویی به زنجیره

1۰6221۰8191۰9061۰۰666۰3۰۰کیفیت محصول
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 روایی واگرا
( استفاده شده است. در روش 1201) 1برای روایی واگرا نیز از شاخص فورنل و الرکر

یک متغیر پنهان  AVEفورنل و الرکر، شرط قبولی روایی واگرایی اینست که جذر 
)اعداد روی قطر اصلی( از مقدار همبستگی این متغیر نسبت به سایر متغیرها بیشتر باشد. 

بوده که از  215/1برای متغیر ادغام فرآیند و مدیریت برابر با  AVEعنوان مثال، جذر  به
(. 3همبستگی این متغیر نسبت به متغیرهای دیگر بیشتر است )جدول 

1. Fornell & Larcker

1۰9211۰8091۰8081۰2628۰693هزینه عملیاتی و انعطاف پذیری

1۰6361۰9801۰9661۰2089۰830استفاده از ظرفیت

1۰6811۰8081۰9261۰6۰203۰139تحویل

1۰9001۰8681۰9921۰22800۰668فهرست موجودی

1۰9601۰8361۰9801۰90866۰212نوآوری محصول

1۰68۰1۰8601۰9601۰29601۰626نوآوری فرآیند

1۰6221۰8161۰9061۰6۰306۰9۰6نوآوری در مدیریت

--SCQM1۰۰691۰9۰۰1۰918های  شیوه

--SCQM1۰۰۰۰1۰8601۰801های  قابلیت

--1۰۰961۰9961۰923عملکرد عملیاتی

--1۰۰931۰9901۰906عملکرد نوآوری
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واگرا بر اساس شاخص فورنل و الرکر يیروا -3جدول 

متغیرهای 

پژوهش

ادغام 

 ندیفرآ

و 

 تیریمد

 یاستراتژ

و  تیفیک

 یرهبر

استفاده 

از 

 تیظرف

فهرست  لیتحو

 یموجود

 تیقابل

تبادل 

اطالعات 

 تیفیبا ک

 تیقابل

 ییپاسخ گو

به 

 تأمین زنجیره

 تیریمد

ارتباط 

 تأمین زنجیره

 ینوآور

در 

 تیریمد

 ینوآور

 ندیفرا

 ینوآور

 محصول

 نهیهز

 یاتیعمل

و 

انعطاف 

یریپذ

 یهمکار

با 

 تیفیک

و 

 تیقابل

ادغام

 تیفیک

 محصول

ادغام 

و  ندیفرآ

تیریمد

1۰80۰

 یاستراتژ

و  تیفیک

یرهبر

1۰682 1۰90۰

استفاده از 

تیظرف

1۰300 1۰066 1۰9۰9

1۰998 1۰300 1۰321 1۰062لیتحو

فهرست 

یموجود

1۰39۰ 1۰366 1۰662 1۰026 1۰816

 تیقابل

تبادل 

اطالعات 

تیفیبا ک

1۰۰69 1۰003 1۰066 1۰0۰9 1۰۰ 1۰91۰

 تیقابل

 ییپاسخ گو

به 

 تأمین زنجیره

1۰330 1۰336 1۰330 1۰321 1۰003 1۰6۰9 1۰989
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 تیریمد

ارتباط 

 تأمین زنجیره

1۰663 1۰691 1۰330 1۰622 1۰308 1۰۰061۰0901۰996

در  ینوآور

تیریمد

1۰099 1۰003 1۰38۰ 1۰368 1۰080 1۰۰861۰0321۰۰611۰96۰

 ینوآور

ندیفرا

1۰660 1۰698 1۰360 1۰36۰ 1۰683 1۰3261۰6681۰3931۰609 1۰986

 ینوآور

محصول

1۰328 1۰301 1۰023 1۰000 1۰0۰0 1۰00۰1۰6011۰3301۰030 1۰366 1۰812

 نهیهز

و  یاتیعمل

انعطاف 

یریپذ

1۰360 1۰620 1۰606 1۰386 1۰63۰ 1۰۰011۰3061۰3621۰033 1۰3۰3 1۰398 1۰866

با  یهمکار

و  تیفیک

 تیقابل

ادغام

1۰066 1۰3۰9 1۰323 1۰۰10 1۰366 1۰6821۰3221۰3۰81۰0۰6 1۰626 1۰318 1۰366 1۰810

 تیفیک

محصول

1۰020 1۰682 1۰686 1۰63۰ 1۰068 1۰۰161۰3801۰0۰11۰302 1۰308 1۰391 1۰31 1۰009 1۰96۰
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یو مدل ساختار یریگ برازش مدل اندازه
( Cv- Com) 1متقاطع ییشاخص اشتراک با روا ی ازریگ مدل اندازه تیفیک یبررس یبرا

کم،  تیفیک بیبترت Cv- Comشاخص  35/1و  15/1، 12/1. سه مقدار رود یبکار م
 توان یم یمدل ساختار برازش یبرا .دهند ینشان م یریگ مدل اندازه یرا برا ادیمتوسط و ز
Rاز شاخص 

2شاخص و  (نییتع بی)ضر 2
Cv-Red (، فی)دامنه ضع 12/1 ریمقاد .بهره برد

R شاخص ی( برای)دامنه قو 22/1)دامنه متوسط( و  33/1
 35/1و  15/1، 12/1سه مقدار و   2

شده است. الزم به  درنظر گرفته Cv-Redبرای شاخص  ادیکم، متوسط و ز تیفیک بیترت به
R ذکر است شاخص

 یبراتنها  Cv-Redی و شاخص انجیوابسته و م یرهایمتغ یبرا 2
نشان  4 لجدو جی(. همان طور که نتا1323 ،یانیو اسفند نی)محسن رود یوابسته بکار م یرهایمتغ

.باشد میبرخوردار  یمطلوب تیفیپژوهش از ک یو ساختار یریگ مدل اندازه دهد یم
یو مدل ساختار یریگ مدل اندازه تیفیبرازش ک -0جدول 

Cv-ComRمتغیرهای پنهان
2

-1۰336ستراتژی کیفیت و بهره وریا

-1۰002ادغام فرآيند و مديريت

-1۰366تأمین مديريت ارتباط زنجیره

-1۰061قابلیت تبادل اطالعات باکیفیت 

-1۰08۰همکاری با کیفیت و قابلیت ادغام

-1۰0۰2تأمین قابلیت پاسخگويی به زنجیره

-1۰601کیفیت محصول

-1۰391هزينه عملیاتی و انعطاف پذيری

-1۰000تحويل

-1۰3۰6فهرست موجودی

-1۰666استفاده از ظرفیت

-1۰۰01نوآوری محصول

-1۰322نوآوری فرآيند

-1۰060نوآوری در مديريت

-SCQM1۰362های  شیوه

SCQM1۰6221۰۰61های  قابلیت

1۰6201۰680عملکرد عملیاتی

1۰۰03  1۰660عملکرد نوآوری

1. CV-Communality

2. CV-Redundancy
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استاندارد  بيپژوهش در حالت ضر یمدل مفهوم -6شکل 

. و بصورت شود می یبررس (GOF) برازش ییکوین اریمع قیاز طر یبرازش مدل کل
 :گردد یارائه م ریفرمول ز

باال  4/1از  دیبا  GOFبرخوردار باشد مقدار شاخص  یمدل از برازش مناسب نکهیا یبرا
 نیمدل ا ی. مقدار بدست آمده شاخص برازش برا(2111و همکاران،  1)تنهوسباشد 

نشان از برازش  جهیتر است در نت بزرگ 4/1شده است که از مقدار  201/1برابر  قیتحق
.باشد می مدل یباال

1. Tenenhaus

086.0 = 087.0 × 08.62
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یپژوهش در حالت معنادار یمدل مفهوم  -3شکل 

 ها هیآزمون فرض جینتا

قیتحق یها هیفرض جهیو نت t)بتا(، آماره ریمس بيضرا -۰جدول 

 tPآماره ضریب بتاهای تحقیق فرضیه اثرات

value
نتیجه 

آزمون 

مستقیم

رد0۰2۰۰1۰188-1۰060 عملکرد عملیاتی <- SCQM_ یها شیوه

تأيید1۰۰602۰0031ینواور عملکرد <- SCQM_ یها شیوه

تأيیدSCQM1۰6۰۰09۰1۰61_ یها قابلیت <- SCQM_ یها شیوه

تأيید1۰۰616۰۰891عملکرد عملیاتی <- ینواور عملکرد

تأيید1۰۰668۰3981عملکرد عملیاتی <- SCQM_ یها قابلیت

رد1۰0620۰9131۰166ینواور عملکرد <- SCQM_ یها قابلیت

غیرمستقیم
 

 <- SCQM_ یها قابلیت <- SCQM_ یها شیوه

 عملیاتی عملکرد

تأيید1۰0326۰9121

 <- SCQM_ یها قابلیت <- SCQM_ یها شیوه

 ینواور عملکرد

رد1۰0330۰9131
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 گیری بحث و نتیجه
 قیاز طر ها عملکرد سازمان شتریبهبود ب یبرا یدیجد نشیمقاله، ب نیبدست آمده در ا جینتا
عملکرد راتیطور خاص، تأث دهد. و به ارائه می یدر مطالعات داخل تیفیک تیریمد

SCQM یها و قابلیت SCQM مواد  عیصنا یعملیاتی و عملکرد نوآور را بر عملکرد
 .دهند استان گلستان را نشان می ییغذا

 SCQMیها بر قابلیت یمثبت ریتأث SCQM یها شیوه میافتی، دراول هیفرضدر پاسخ به 

دارد.  یسازگار (2112) و همکاران 1ژانگ قیتحق جیبدست آمده با نتا جهینت نیدارد. ا
 یطور موثر تواند به میی و طراح دیمربوط به تول SCQM آنها نشان دادند که اقدامات

 SCQMیها ها را بهبود بخشد و سپس قابلیت انبوه شرکت یساز یسفارش یها قابلیت

 .آنها را بهبود بخشد
 بر عملکرد یمثبت ریتأث SCQM یها دهد شیوه ها نشان می افتهی، دوم هیفرضرابطه با  در

تفاوت  یاز مطالعات قبل یبا برخ افتهی نیاستان گلستان ندارد. ا ییغذا عیعملیاتی صنا
اقدامات کنند می استدالل (2112) دارد. به عنوان مثال، ترونگ و همکاران یریچشمگ

SCQM تأمین زنجیره یندهایکنترل و بهبود فرا قیتواند از طر می انیبا تمرکز بر مشتر، 
فان و مثل  ،یبگذارد. مطالعات قبل ریبر عملکرد عملیاتی تأث میمستقریو غ میطور مستق به

 یها از جنبه SCQM یاه ه وی( نشان دادند ش2115و ژاکوبز ) گای( و ما2112همکاران )
محصول/ خدمات،  یباال تیفیبخشد، به عنوان مثال؛ ک عملکرد را بهبود  تواند یمختلف م

 ی/ خدمات براحصوالتم لیتحو نییزمان پا ت،یفیک نهیهز ،یکار و دوباره عاتیضا نهیهز
 هیناسازگار در مورد فرض افتهی یبالقوه برا لیدال توان یاستدالل، م نی. بر اساس ایمشتر

 نیب یهماهنگ لیمختلف دانست، چرا که به دل یواحدها نیب فیضع یهماهنگ -1دوم را 
 دتوان یتدارکات، شرکت م یو عملکردها یموجود تیریمد د،یتول ،یزیربرنامه ،یابیبازار

 یمهم لیخود دل نیا نیدهد. بنابرا شیافزا انیمشتر یمحصوالت خود را برا لیسرعت تحو
حل نشده مشکالت موقت  یها نهیدوم، هز لیدل -2. دیآ یبشمار م هیفرض نیدر مورد رد ا

 رهیزنج یشرکا نیتعامل نامناسب ب -3( باشد. یکار و دوباره عاتیمربوط به ضا یها نهی)هز
، با  SCQM یها وهی( استدالل دارند، ش2121و همکاران ) نینگو ه. همانطور کنیتأم

 یشرکا نیصرفه، به حل مسائل مربوط به تعامل ب کارآمد و مقرون به یها فرصت جادیا
 لیو زمان تحو دیتول یها نهیامر منجر به کاهش هز نیکه ا کند می کمک نیتام رهیزنج

1. Zhang
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 ییارزشمند شرکا اتیبه تجرب یابیدست یکمک به مشاغل برا ای شتریب یریپذ انعطاف ع،یسر
 زی( ن2113و همکاران ) نیل نیهمچن -4را نداشتند.  اتیتجرب نیکه هرگز قبل از آن ا شود می

که بتوانند  ستین یا آنها کار ساده نیتأم رهیزنج یها و شرکاشرکت یبرا کنند می استدالل
همزمان به اهداف مختلف خود )به عنوان مثال منافع  یابیدست یرا برا SCQMمؤثر  یروشها

 یهاها اغلب در اتخاذ روشاز شرکت یبرخ جه،یدر نت ( انجام دهند.یاقتصاد ای یاتیعمل
SCQM یها شیوه میرمستقیغ ریأثت یدر بررس ن،یبر ا . عالوهکنند می دیترد  SCQM   بر

 یراه SCQM یها دهند قابلیت نشان می جی، نتاSCQM ها قابلیت قیعملکرد عملیاتی از طر
و  SCQM یها شیوه نیب یانجیم ریها به عنوان متغ بهبود عملکرد عملیاتی سازمان یبرا

 .روند می شمارهعملکرد عملیاتی ب
 یرو یمثبت ریتأث SCQM یها دهد شیوه نشان می جیپژوهش، نتا سوم هیفرضدر مورد 

 قیتوانند از طر می SCQM است که اقدامات لیبدان دل نیدارد. ا یعملکرد نوآور
. اول، مشارکت (1322)ناظری و همکاران، را ارتقا دهند  یمختلف عملکرد نوآور یها راه
 د،یصنعت تول نهیدر زم ژهیو مختلف، به یقیتشو یها ستمیس قیتواند از طر می یعال تیریمد

 یتواند چرخه نوآور می ندیفرآ یساز نهیو توسعه را بهبود بخشد. دوم، به قیعملکرد تحق
 نیتأم انیکوتاه کند. سوم، ارتباط خوب م اریشرکت را بس کی یمحصوالت ابتکار
را به  بازار یازهایها کمک کند تا ن تواند به شرکت می انیها و مشتر کنندگان، شرکت

توانند  می ییغذا عیفعال در صنا  یها شرکت نیا جه،یسرعت مشاهده کنند. در نت
، 1)نصرت پور و همکارانعرضه کنند  ای دیخود تول یاز رقبا عتریرا سر دیمحصوالت جد

را بر عملکرد  SCQM یها شیوه میمستق ریاثر غ یبه بررس نیهمچن ن،یبر ا . عالوه(2110
با  افتهی نیواسطه گر پرداخته شد. ا لعنوان عام به SCQM یها قابلیت قیاز طر ینوآور

 اشاره نیمحقق نیمتفاوت است، ا( 2112)و همکاران  ائویو ل( 2112)و همکاران  وی دگاهید
به  SCM سبز یها قابلیت قیتوانند از طر می یکننده و مشتر نیادغام اقدامات تأم کنند می

 ن،یبر ا عالوه نیبگذارند. همچن ریسبز تأث ای ستیز طیدر مح یبر نوآور میمستق ریطور غ
تأمین به ارتقا  زنجیره یها قابلیت قیتواند از طر تأمین می زنجیره یهمکار کنند می استدالل

 .محصول شرکت کمک کند ینوآور
بر عملکرد  یمثبت ریتأث SCQM یها که قابلیت دی، معلوم گردچهارم هیفرضرابطه با  در

استان گلستان  ییمواد غذا یدیتول یها است که شرکت یبدان معن نیعملیاتی دارند. ا

1. Nosratpour



66  مطالعات مدیریت صنعتی پاییز0077  شماره 96|||

دهند.  شی، عملکرد عملیاتی را افزاSCQMی ها قابلیت یبه روزرسان قیاز طرتوانند  می
نشان  آنهادارد،  یهمخوان (2112) کوانگ و همکاران قیتحق جهیبا نت یریگ جهینت نیا

 یمشتر تیرضا شیافزا نیمحصول و همچن تیفیبهبود ک یبرا SCQM یها دادند قابلیت
دارند  SCQM در یهر دو نقش مهم کیاست. ادغام اطالعات و مشارکت استراتژ دیمف

ریدهد. تأث قاتأمین ارت زنجیره کی یرا برا یاتیعمل یور تواند بهره آنها می بیو ترک
SCQMاز محققان را به خود جلب کرده است یاریتوجه بس راًیاخ یبر عملکرد نوآور. 

 یمثبت ریتأث SCQM یها است که قابلیت نیپژوهش ا افتهی، پنجم هیفرضخصوص  در
 یریتفاوت چشمگ (2112) نگ و همکارانها با مطالعه افتهی نیدارند. ا یبر عملکرد نوآور

 یاصل یها عنوان مؤلفه تواند به می، یو خارج یداخل یساز کپارچهیآنها نشان دادند  دارد.
تعامل به  ت،یفیاشتراک اطالعات با ک قیو از طر ددر نظر گرفته شو SCQM ییتوانا

 یو نوآور دیبر عملکرد توسعه محصول جد یمثبت راتیچندمنظوره، تأث یموقع و همکار
در  یو همکار تیفیاطالعات با ک یگذار مورد مطالعه با اشتراک ییغذا عیداشته باشد. صنا

 .کند می عیتسر شتریب یها ینوآور جادیا یو توسعه را برا قیتأمین روند تحق زنجیره
بر عملکرد عملیاتی  یمیمستق ریتأث یآخر، پژوهش حاضر نشان داد عملکرد نوآور در

مطابقت دارد. آنها ( 2112)نگ و همکاران ها یها افتهیبا  شتریب یریگ جهینت نیدارد. ا
 تیریدر مد یمحصول و نوآور ینوآور ند،یفرآ یاز نظر نوآور یعملکرد نوآور افتندیدر
گزارش دادند  (2112) لیشارما و مودگ نی. همچناردبر عملکرد عملیاتی د یمثبت ریتأث
 تیفیک نه،یبا هفت بعد عملکرد عملیاتی )هز یکم قاتیدر تحق دیتول یها یآور فن

( لی/ نقص، تحویکمبود ت،یاستفاده از ظرف ،یفهرست موجود ،یریپذ محصول، انعطاف
 یرا برا داریپا یرقابت یایتواند مزا تنها می نه یرو، عملکرد نوآور نیگردند. از ا یم یبررس

 جهیو در نت نهیکاهش هز ت،یفیتواند به بهبود ک کند، بلکه می جادیشرکتها در درازمدت ا
.ابدیمدت دست  عملکرد عملیاتی در کوتاه شیافزا
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