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ارائه مدل مدیریت زنجیره تأمین پایدار در صنایع دریایی
مطالعه موردی :سازمان صنایع دریایی
بلقیس باورصاد ، *2مجید نیلي احمد آبادی ،1طاهره بیرانوند
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چکیده
صنايع دريايي جزء صنعتهايي محسوب ميشوند که رعايت مسائل زيستمحیطي در آنها بشدت مورد تأکید قرار گرفته
است .اين صنعت در کشور ما دارای قدمت چند دهه است و ماشینآالت و روشهای مورد استفاده نیز عمدتاً عمری
طوالني دارند .لذا پژوهش درباره يک مدل پايدار در اين صنعت ضروری است .جامعه آماری اين پژوهشِ کاربردی شامل
 917کارشناس تدارکات و امور کاال در سازمان صنايع دريايي است .روش نمونهگیری تصادفي ساده است و حداقل حجم
نمونه با فرمول کوکران  151نفر تعیین شد .ابزار جمعآوری دادهها ،پرسشنامه است که روايي محتوايي آن را خبرگان و
استادان دانشگاهي تأيید کردند و روايي سازه آن ،از طريق تحلیل عاملي تأيیدی بررسي شد .تحلیل دادهها و آزمون
فرضیهها با بهره گرفتن از نرمافزار  SPSSو روش معادالت ساختاری انجام شد .نتايج تحقیق نشان داد فشار مشتری و
نوآوری بر پايداری مديريت زنجیره تأمین تأثیر مثبت و معناداری دارند .همچنین بارعاملي آموزش در نوآوری نقش ويژه
ای از سهم آموزش در نوآوری و در مديريت زنجیره تأمین را بیان ميکند.
واژگان کلیدی :فشار مشتری ،نوآوری ،پایداری زنجیره تأمین ،آموزش ،صنایع دریایی.

تاريخ دريافت مقاله79/21/25 :
تاريخ پذيرش مقاله79/11/15 :
 2دانشیار ،گروه مديريت ،دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعي ،دانشگاه شهید چمران اهواز( .نويسنده مسئول) bita 71 @yahoo.com :
 1استاديار رشته مديريت صنعتي ،دانشگاه قم.
 7کارشناس ارشد مديريت بازرگاني ،دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعي ،دانشگاه شهید چمران اهواز.
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مقدمه
سازمانهای کنوني دريافتهاند که برای رقابت در بازارهای محلي و جهاني بايد اقدامات خود را بهگونهای اثربخش در
درون سازمان جهت بهبود کل زنجیره تأمین و همچنین به دست آوردن کارايي و اثربخشي بیشتر نسبت به رقبا ،انجام
دهند (خرمزاده و قیوم .)1127 ،صنعتي شدن مشکالت اساسي اجتماعي و زيستمحیطي را ايجاد و سبب بحث در مورد
توسعه پايدار از دهه  ،2791بهويژه گرم شدن جهاني و در کل مسائل زيستمحیطي شده است (موريس 2و همکاران،
 .)1123با مسائل موجود مانند حفاظت از محیطزيست ،شفافیت شرکت ،مزايای کارکنان و نگرانيهای امنیتي ،شرکتها
نیاز به ايجاد زنجیرههای تأمین زيستمحیطي مناسب دارند؛ بنابراين ،شرکتهای پیشرو شیوههای مديريت زنجیره تأمین
پايدار را راهاندازی کردهاند (هانگ 1و همکاران .)1123 ،در برخي صنايع که آاليندگي بیشتری دارند پايداری به يک
مسئله کلیدی تبديل شده است درحاليکه هیچ اجماعي يا نهاد خاصي برای الزام پايداری در زنجیره تأمین وجود ندارد
(گوسلینگ 7و همکاران .)1129 ،از طرف ديگر نوآوری در سازمانهای کوچک بهعنوان مهمترين عامل برای پوشش
ضعفهای ناشي از اندازه کوچک سازمان قلمداد شده و برای مواجهه با پديدههای جديد و سازگاری با آنها به فرصتهای
قابل بهرهبرداری برای سازمان دست يافت و از آنها بهعنوان وسیلهای برای رشد سازمان در درازمدت استفاده و در نهايت
به يک مزيت رقابتي پايدار رسید .هنوز مشخص نیست پايداری مديريت زنجیره تأمین چگونه درون يک شرکت شکل
گرفته و عملیات خارجي را به داخل سازمان مرتبط ميکند و همچنین چه عواملي اين روند را تحت تأثیر قرار داده و
نقش فشار مشتری در توسعه زنجیره تأمین پايدار نیز مشخص نیست .درحاليکه از نظر برخي نويسندگان ،نیاز مشتری
يک محرک مهم برای عملیات مديريت زنجیره تأمین پايدار است (گیوالندريس و کالچ اسمهايدت)1127 ،7؛ بنابراين،
سؤاالت اصلي پژوهش حاضر عبارتاند از:
 .1آيا فشار مشتری بر مديريت زنجیره تأمین پايدار در سازمان صنايع دريايي تأثیر مثبت و معناداری دارد؟
 .2آيا نوآوری بر مديريت زنجیره تأمین پايدار در سازمان صنايع دريايي تأثیر مثبت و معناداری دارد؟
فشار مشتری ،درخواست مشتريان نهايي و مشتريان تجاری از شرکت برای کاهش اثرات زيستمحیطي ميباشد (آتس

5

و همکاران .)1121 ،مطالعات عمدتاً اهمیت فشارهای مشتری بر اتخاذ شیوههای مديريت زيستمحیطي داوطلبانه توسط
سازمانها پس از فشار دولت را نشان ميدهند و کمتر شرايطي را که اين فشارها ميتوانند مؤثر واقع شوند را ارائه مي-
دهند (ديلماز و مونتیل .)1117 ،9فشار مشتری عامل اصلي در استقبال از برنامههای زيستمحیطي توسط شرکتهاست
و تغییر رفتار مشتری هنگام مشاهده مسئولیتپذيری سازمانها باعث جلب توجه شرکتها و مديران آنها به اتخاذ شیوه-
های مسئولیت پذيرانهتری است .ازآنجاييکه ،زنجیره تأمین اثرات منفي اجتماعي و محیطي ايجاد ميکند ،مشتریها
ميتوانند بر شرکت برای مسئولیت اجتماعي و محیطي زنجیره تأمین ،فشار وارد کنند (گیوالندريس و کالچ اسمهايدت،
.)1125
نوآوری ابتدا توسط شومپیتر )2777( 9بهعنوان ايجاد ارزش اقتصادی از ايدههای نو تعريف شده است .امروزه با تغییرات
سريع در دنیای کسب و کار ،شرکتها در سرتاسر جهان بهطور فزايندهای نوآوری را بهعنوان يکي از استراتژیهای خود
جهت اطمینان از گسترش تجارت و سودآوری به کار ميگیرند (دابسون و چاکرابورتي .)1123 ،3سازمان همکاری و
توسعه اقتصادی ،نوآوری را بهعنوان اجرای يک محصول جديد يا بهبود يافته ،فرايند ،يک روش بازاريابي جديد ،يا يک

1. Mores
2. Hong
3. Gosling
4. Gualandris & Kalchschmidt
5. Ateş
6. Delmas & Montiel
7. Schumpeter
8 . Dobson & Chakraborty
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روش سازماني جديد در شیوههای کسبوکار ،در درون سازمان يا روابط خارجي سازمان تعريف ميکند .نوآوریها در
زمینههايي مانند؛ فرايندهای توسعه ،تحقیق و توسعه ،انتقال فناوری به سازمان ،تولید ،ايجاد يا استفاده از بازار ،استفاده
شود (آتکینسون .)1127 ،2مديران بايد کارکنان را آموزش داده و به تفکر و ارائه راهکارهای جديد برای انجام فرايندها و
ايجاد محصوالت تشويق کنند تا بتوانند نوآوری را در سازمان ايجاد کنند (کاظمي و همکاران .)2772 ،مؤلفههای زيادی
در افزايش نوآوری نقش دارند که در اين میان آموزش نقش ويژهای دارد .نتايج مطالعه جهانگیری و همکاران ( )2777در
1
 251مؤسسه کوچک و متوسط شهرستان اراک ،نوآوری را يکي از مؤثرترين عوامل در اثربخشي آموزش نشان داد .جونز
( )1115اظهار ميدارد که برای ايجاد نوآوری در دانشگاهها الزم است تا ابعاد مختلف آموزش در آنها با توجه به روشهای
علمي ارتقا يابد .هووارد )1117( 7رابطه خالقیت و آموزش را بهعنوان مؤلفههای اصلي در ايجاد نوآوری در دانشگاه
فلوريدا روی  751نفر جوان مطالعه و رابطه قوی بین ابعاد مختلف آموزش و خالقیت را نشان داد .شهني يیالق و
همکاران ( )2733تأثیر آموزش بر تفکر علمي ،خالقیت و نوآوری در  91نفر از دانشجويان دانشگاه شهید چمران اهواز را
بررسي و تائید کردند که آموزش تفکر علمي ،خالقیت و نوآوری در اين دانشجويان را بهطور پايدار افزايش ميدهد.
ازاينرو ،ميتوان يکي از مهمترين عوامل مؤثر بر نوآوری را آموزش دانست .لذا در اين تحقیق يکي از زيرمتغیرهای اصلي
نوآوری (که خود متغیر اصلي تحقیق بشمار ميرود) مؤلفه آموزش است.
پایداری :چهار مسئولیت اصلي شرکت عبارتاند از مسئولیتهای اقتصادی ،قانوني ،اخالقي و داوطلبانه .کسب و کارها در
ترويج پايداری مسئول تأثیرات اجتماعي هستند که از اقدامات اقتصادی ،محیطي و اجتماعي آنها ايجاد ميشود (ماني و
همکاران.)1123 ،
مدیریت زنجیره تأمین در سال  2731بهمنظور بیان جريانهای اصولي بین سازمانها بکار برده شد .در اواخر سال
 ،2771مديريت زنجیره تأمین بهعنوان پوششي برای تمام فرايندهای کسب و کار و شناسايي سازمانهايي که مبتني بر
زنجیره تأمین هستند ،شناخته شد.
مدیریت زنجیره تأمین پایدار :در نیمه دوم سال  ،1121مديريت زنجیره تأمین پايدار مورد توجه محققین واقع شد
(پريیرا دکاروالهو و باربییری .)1121 ،7مديريت زنجیره تأمین پايدار مديريت جريان مواد ،اطالعات ،سرمايه و همکاری
5
بین شرکتهای زنجیره تأمین با توجه به توسعه سه بعد پايداری يعني ابعاد اقتصادی ،محیطي و اجتماعي ميباشد (رون
و همکاران .)1121،طراحي محصول پايدار ،طراحي فرآيند و همکاری پايدار با تأمینکنندگان و همچنین مشتريان چهار
بعد اصلي مديريت زنجیره تأمین پايدار ميباشند (پلراج 9و همکاران .)1125 ،با توجه به افزايش آگاهي ذينفعان از مسائل
زيستمحیطي و اجتماعي ،عالقه مندی به پايداری در میان دانشگاهیان و متخصصان در حال افزايش است (ماني 9و
همکاران .) 1123 ،برای يکپارچگي اهداف پايداری در سطح زنجیره تأمین و سازماني ،انگیزه اولیه برای تصمیمهای
شرکت از فشارهای خارجي و مشوقهای ذينفع (مشتريان ،رقبا ،دولتها ،سازمانهای غیردولتي) حاصل شده و معموالً از
شرکتهای کانوني به تأمینکنندگان آنها در فرايند گرايش به پايداری و تصحیح مفهوم زنجیره تأمین انتقال مييابد
(نیوتزلینگ 3و همکاران .)1123 ،پايداری به استخدام افرادی که به رفتار محیطي سازمان توجه دارند ،کمک ميکند
(بیات و لشکری .)2772 ،نوآوریهای پايدار فراتر از توان يک شرکت بهتنهايي است و به زنجیره تأمین شرکتها مربوط
ميشود (گاوو 7و همکاران.)1129 ،
1. Atkinson
2. Jones
3. Howard
4. Pereira de Carvalho & Barbieri
5. Ageron
6. Paulraj
7. Mani
8 Neutzling
9. Gao
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ارتباط فشار مشتری ،نوآوری و مدیریت زنجیره تأمین پایدار :در  91واحد تولیدی کرمانشاه عوامل فشار مشتری و
نوآور بودن شرکت بر فعالیتهای مديريت زنجیره تأمین پايدار مؤثر بود و همچنین فعالیتهای مديريت زنجیره تأمین
پايدار در خلق مزيت رقابتي پايدار برای سازمان مؤثر است (ابراهیم پور ازبری و همکاران .)2779 ،مومنه ( ،)2779نقش
فشار مشتری و نوآور بودن در مديريت زنجیره تأمین پايدار و مزيت رقابتي پايدار در  755واحد صنعتي از صنايع موجود
در کرمانشاه را بررسي و نشان داد ،عوامل فشار مشتری و نوآور بودن شرکت بر فعالیتهای مديريت زنجیره تأمین پايدار
تأثیر مثبت دارد .موريس 2و همکاران ( ) 1123فرايند نوآوری در تولید پالستیک سبز از ديدگاه مديريت زنجیره تأمین
پايدار در يک شرکت پتروشیمي برزيلي تحلیل و نشان دادند که همکاری بین سازمان مرکزی و عوامل ديگر زنجیره
تأمین برای توسعه محصول مهم و نیازمند سیاستهايي است که علم ،تکنولوژی و نوآوری بر پايه مواد خام قابل بازيافت
را در نظر گرفته و در پايداری تا در سطح بینالمللي مطرح شود .نیوتزلینگ و همکاران ( )1123چگونگي تأثیر نوآوری
پايدار بر روابط بین سازماني در مديريت زنجیره تأمین پايدار در دو شرکت برزيلي براسکم و مرکور و مشتريان و تأمین
کنندگانشان را بررسي و واقعیتهای مختلف در رابطه با جنبههای عملیاتي ،ساختار زنجیره تأمین و جهتگیری
استراتژيک برای پايداری را شناسايي کردند .روابط همکاری با تأمینکنندگان و خريداران ميتواند بهعنوان منبع
يادگیری ،توسعه فرآيندهای تکنولوژی جديد و کسب اطالعات شناخته شود .کاستر 1و همکاران ( )1129فرايندهای
نوآوری در مديريت زنجیره تأمین پايدار در دو شرکت اروپايي در هلند را مطالعه و يک مدل نوآوری مديريت زنجیره
پايدار را پیشنهاد و نشان دادند که نوآوری مديريت بر اقدامات مديريت زنجیره تأمین پايدار تأثیر مثبت دارد .بامبید 7و
همکاران ( )1129پذيرش پايداری محیطي و گرايش به بازار و پايداری محیطي در شرکتهای ساختماني از نظر  291نفر
در کشور مالزی را مطالعه و نشان دادند که عوامل نوآوری و فرهنگ گرايش به مشتری ،پذيرش پايداری محیطي را بهبود
ميبخشد .چاوز 7و همکاران ( ) 1129اثر مديريت زنجیره تأمین مشتری محور بر عملکرد عملیاتي و رضايت مشتری را
مطالعه و نتايج نشان دادند که فشار مشتری دارای اثر مثبت بر اجرای مديريت زنجیره تأمین مشتری محور دارد و منجر
به بهبود عملکرد عملیاتي چندگانه (انعطافپذيری ،تحويل ،کیفیت و هزينه) ميشود .گیوالندريس و کالچ اسمهايدت
( ) 1125چگونگي تأثیر گرايش به نوآوری بر توسعه مديريت زنجیره تأمین پايدار را بررسي و نشان دادند ،گرايش به
نوآوری سبب بهبود زنجیره تأمین پايدار در شرکت ميشود .گیوالندريس و کالچ اسمهايدت ( )1127پس از بررسي فشار
مشتری و نوآوری و نقش آنها در مديريت زنجیره تأمین پايدار ،دريافتند که فشار مشتری يک محرک ضروری جهت
توسعه مديريت زنجیره تأمین پايدار ميشود .ولف )1127( 5ارتباط بین مديريت پايدار زنجیره تأمین ،فشار ذينفعان و
پايداری عملکرد شرکتها را مطالعه و نشان داد فشار ذينفعان خارجي (مشتريان) موجب پايداری مديريت زنجیره تأمین
ميشود.
فشار مشتری و نوآوری ،مديريت زنجیره تأمین پايدار را ارتقا و سوددهي شرکت را افزايش ميدهند؛ اما اين مهم بسیار
کم بررسي شده است .ازاينرو ،پژوهش حاضر به بررسي تأ ثیر فشار مشتری و نوآوری بر مديريت زنجیره تأمین پايدار در
سازمان صنايع دريايي ميپردازد .با توجه به مباني نظری و پیشینه تحقیق ،ميتوان مدل مفهوميتحقیق را بهصورت
(شکل  )2طراحي کرد:

1. Mores
2 . Koster
3. Bamgbade
4. Chavez
5. Wolf
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فشار مشتری

H1

مدیریت زنجیرهتأمین پایدار

نوآوری

H2
شکل ( )1مدل مفهومی برگرفته از مدل گیوالندریس و کالچ اسمهایدت ()2112

با توجه به آنچه بیان شد فرضیههای زير مطرح ميشوند:
فرضیه اول :فشار مشتری تأثیر مثبت و معناداری بر مديريت زنجیره تأمین پايدار دارد.
فرضیه دوم :نوآوری تأثیر مثبت و معناداری بر مديريت زنجیره تأمین پايدار دارد.
روش تحقیق
اين پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش توصیفي از نوع پیمايشي است .جامعه آماری پژوهش شامل
کلیه  917کارشناسان مديريت تدارکات و امور کاال در سازمان صنايع دريايي است 151 .نفر بهعنوان نمونه آماری تحقیق
با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شدند .پرسشنامه فشار مشتری دارای  7شاخص و مديريت زنجیره تأمین پايدار دارای
 5شاخص است و برگرفته از تحقیقات گیوالندريس و کالچ اسمهايدت ( )1127ميباشد .پرسشنامه نوآوری دارای 21
شاخص است که تعداد  1شاخص آن دربرگیرنده آموزش ميباشد و از تحقیقات قلندری ( )1127و جهانگیری ()2777
اقتباس شده است .روايي محتوايي پرسشنامه متکي بر تحقیقات پیشین و تائید خبرگان و استادان دانشگاهي است که از
طريق تحلیل عاملي تأيیدی نیز بررسي شد .تحلیل دادهها با بهرهگیری از نرمافزار  SPSSو معادالت ساختاری انجام شد.
همچنین پايايي ابزار تحقیق نیز با استفاده از آلفای کرونباخ مورد آزمون قرار گرفت .نتايج اين آزمون در جدول ( )2آمده
است که به دلیل عبور آماره آزمون از سطح بحرانيِ  ،1/9نشان از پايايي مناسب ابزار پژوهش دارد.
جدول ( )1نتایج آلفای کرونباخ برای هر یک از متغیرهای تحقیق
آلفای کرونباخ

متغیر

فشار مشتری

1/313

نوآوری

1/371

مديريت زنجیره تأمین پايدار

1/399

کل پرسشنامه

1/333

یافتههای تحقیق
جدول ( )1مقادير متغیرهای پژوهش را نشان ميدهد و بیانگر آن است که .میانگین متغیرهای تحقیق باالتر از ( 7حد
متوسط) است.
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جدول ( )2آزمون تی تک نمونهای

مقدار آزمون ()Test Value = 3

متغیر

میانگین آماره T

درجه آزادی سطح معناداری

فشار مشتری

7/97

22/991

152

1/111

نوآوری

7/79

3/179

152

1/111

مديريت زنجیره تأمین

7/12

7/373

152

1/111

مقدار آماره  Tدر جدول  ، 1در تمام موارد بیانگر امکان بسط آماره نمونه به پارامتر مشابه در جامعه مورد نظر است .بدين
معني که مقدار متغیرهای فشار مشتری ،نوآوری و مديريت زنجیره تأمین ،در جامعه مورد بررسي (شرکتهای دريايي)
همگي بین متوسط تا زياد ميباشد .برای بررسي روايي سازه از تحلیل عاملي تأيیدی استفاده شده که نتايج آن در جدول
( )7آورده شده است .بهمنظور بررسي و آزمون فرضیههای پژوهش نیز از نرمافزار لیزرل و معادالت ساختاری استفاده
شده است.
جدول ( )3نتایج تحلیل عاملی تأییدی

عامل

نوآوری

فشار مشتری

مديريت
زنجیره تأمین
پايدار

متغیرهای قابل مشاهده

نماد

بار عاملی مقدار t

ارائه ايدههای جديد ،فرايندها ،محصوالت يا خدمات جديد

N1

1/99

22/91

پذيرش ايدهها ،فرايندها ،محصوالت يا خدمات جديد

N2

1/91

21/71

اجرای ايدهها ،فرايندها ،محصوالت يا خدمات جديد

N3

1/97

27/77

میزان پذيرش تغییر در سازمان

N4

1/91

21/97

میزان فعالیتهای تحقیق و توسعه

N5

1/91

21/37

روشهای نو در تماس با تأمینکننده و مشتری

N6

1/97

27/12

گرايشها به شناسايي تقاضای حال و آينده مشتريان

N7

1/97

21/33

تشويق کارکنان به ارائه ايدهها و روشهای نو

N8

1/97

21/73

ارائه آموزش به روشهای جديد

N9

1/99

27/27

ارائه آموزشهای جديد

N10

1/97

27/71

ترجیح مشتری بر خريد از نمانامهای برتر

FM1

1/99

21/91

نیازهای محیط زيستي از طرف مشتريان اصلي

FM2

1/93

21/33

نیاز مشتری برای اخذ اطالعات جزئي و دقیق

FM3

1/97

21/71

ايجاد يا کشف بازارهای درازمدت

MZT1

1/99

27/95

توجه به درخواستها و فشارهای اجتماعي

MZT2

1/95

27/75

میزان رقابتپذيری سازمان

MZT3

1/93

22/55

تولید محصوالت دوستدار محیطزيست

MZT4

1/92

21/92

استفاده از روشها (و مواد) سازگار با محیطزيست در تولید

MZT5

1/97

27/15

با توجه به اعداد معناداری به دست آمده (در تمامي موارد  )t>2/79ميتوان نتیجه گرفت که تمام بارهای عملي سطح
معناداری الزم را دارند و تمام سؤاالت پرسشنامه ،متغیرهای پژوهش را بهخوبي تبیین ميکنند .اين جدول نشان ميدهد
که مقدار بار عاملي نیز در تمام موارد باالست و ماهیت سؤاالت با ماهیت متغیرها سازگار است .همچنین شاخصهای
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برازش الگوی تحلیل عاملي تأيیدی نیز نشان از برازش مناسب الگوی پژوهش دارد .اين شاخصها در جدول شماره ()7
آمده است.
جدول ( )2شاخصهای نیکویی برازش مدل تحلیل عاملی تأییدی
اختصار

آماره الگوی فرضیهها

معیار مقبولیت

شاخص برازش
شاخص نیکويي برازش

GFI

1/77

≥٪71

شاخص برازش هنجار شده

NFI

1/79

≥٪71

شاخص برازش هنجار نشده

NNFI

1/79

≥٪71

شاخص برازش تطبیقي

CFI

1/79

≥٪71

شاخص برازش افزايشي
RMR

IFI

آماره کای دو
RMSEA

1/79

≥٪71

1/159

نزديک به صفر

2/77

کمتر از 7

1/177

کمتر از 1/13

ازآنجاکه شاخص  GFIبیانگر میزان دقت مدل در تکرار ماتريس کواريانس مشاهده شده است و حداکثر مقدار آن برابر با
 2است ،لذا مقدار  1/77نشاندهنده دقت مدل و ماتريس مذکور ميباشد .شاخص  NFIبر مبنای همبستگي بین
متغیرهای مدل محاسبه ميشود بهنحویکه ضرايب باالی همبستگي بین آنها به مقادير باالی اين شاخص ميانجامد و
مقدار  1/79در اين شاخص مؤيد معتبر بودن مقدار آن است .شاخص  CFIاز طريق مقايسه يک مدل مستقل که در آن
بین متغیرها هیچ رابطهای نیست با مدل پیشنهادی تحقیق ،مقدار بهبود را ميآزمايد و مقدار قابلقبول برای اين شاخص
ارقام بزرگتر از  1/7است .ريشه میانگین مجذور خطای برآورد يا  RMSEAبرابر با جذر برآورد واريانس خطای تقريب
ميباشد که بهصورت اعشاری گزارش ميشود .اين شاخص برای فواصل اطمینان مختلف نیز قابل محاسبه است و مدل-
های قابل قبول دارای مقدار کمتر از  1/2هستند .برازش مدلهايي که دارای مقادير باالتر از  1/2هستند ضعیف برآورد
ميشود .در ادامه به بررسي و آزمون فرضیهها از طريق الگوی معادالت ساختاری پرداخته ميشود .بعد از بیان الگو و
جمعآوری دادهها و همچنین آزمون تائید روايي سازه ،تخمین الگو با مجموعهای از روابط شناخته شده بین متغیرهای
اندازهگیری شده انجام شد .توضیح اينکه در معادالت ساختاری امکان وجود هر تعداد متغیر مستقل و وابسته وجود دارد.
در اين تحلیل ،تمام عوامل الگو ،ضرايب و معناداری آنها مورد آزمون قرار ميگیرد .برای معنادار بودن هر ضريب ،اعداد
معناداری بايد از  2/79بزرگتر يا از  – 2/79کوچکتر باشد .نتايج الگوی معادالت ساختاری و معناداری ضرايب مسیر به
ترتیب در شکلهای ( )1و ( )7آمده است:

شکل ( )2الگوی معادالت ساختاری در حالت استاندارد
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مشاهده ميشود که از میان متغیرهای زيرمجموعه نوآوری ،آموزش (مؤلفههای  )N9,N10نقش زيادی در متغیر نوآوری
دارد .بارهای عاملي در اين دو مورد نشان ميدهند که در صنايع دريايي ،آموزش ميتواند در نوآوری (و درنتیجه در
مديريت زنجیره تأمین ) نقش بسزايي را ايفا نمايد .البته اين بهشرط آن است که در حالت معنيداری ،اين بارهای عاملي
مورد تأيید قرار گیرند.

شکل ( )3الگوی معادالت ساختاری در حالت معنیداری

همانظور که در شکل ( )7مشاهده ميشود ،مقدار معناداری بین فشار مشتری و مديريت زنجیره تأمین پايدار برابر با
 7/93و نوآوری با مديريت زنجیره تأمین پايدار  1/37است ،بنابراين هر دو فرضیه پژوهش تائید ميشود .همچنین با
توجه به شکل ( )1میزان تأثیر فشار مشتری بر مديريت زنجیره تأمین پايدار برابر با  1/77و نوآوری بر مديريت زنجیره
تأمین پايدار  1/13است .نتايج تحلیل فرضیهها بهطور خالصه در جدول شماره ( )5آمده است:
جدول ( )5نتایج ضریب استاندارد و اعداد معناداری (تائید یا رد فرضیهها)
متغیر

ضریب استاندارد

T-Values

نتیجه آزمون

فشار مشتری  مديريت زنجیره
تأمین

1/77

7/93

تأيید

نوآوری  مديريت زنجیره تأمین

1/13

1/37

تأيید

همانطور که در جدول فوق (و همچنین در شکلهای ( )1و ( ))7مشاهده ميشود ،ضرايب استاندارد از مقادير قابل قبول
و عالمت مثبت برخوردارند .اين بدان معناست که تأثیرگذاری متغیرهای مستقل بر متغیر مديريت زنجیره تأمین موجود
و مستقیم است .همچنین مقادير  tفاصله زيادی از  2/79دارند که معنيدار بودن اين ضرايب را اثبات ميکند و تعمیم آن
را با دقت بیش از  %75بالمانع ميانگارد .نکته قابلتوجه در اين شکلها آن است که آموزش در نوآوری هم از بارهای
عاملي و هم از مقادير  tقابلتوجهي برخوردار است .اين بدان معني است که هم از نظر تأثیرگذاری و هم از نظر
معنيداری ،تأثیر آموزش بر نوآوری و همچنین تأثیر آن بر مديريت زنجیره تأمین قابلاغماض نبوده و بايد به آن توجه
جدی شود .مقدار  tبه معني بسط پذيری نتايج اخذ شده از نمونه به جامعه آماری مورد مطالعه است .در اين مقاله ،بسط
پذيری تأثیر آموزش بدين معني است که در صنايع دريايي ،ميتوان انتظار داشت که آموزش باعث افزايش در نوآوری
خواهد گرديد و از اين طريق ميتوان بهطور غیرمستقیم تأثیر آن را بر مديريت زنجیره تأمین پايدار نیز مشاهده کرد.
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بحث و نتیجهگیری
در اين تحقیق مدلي برای مديريت زنجیره تأمین پايدار در شرکتهای دريايي ارائه ميگردد که در آن تأثیر فشار مشتری
و نوآوری بهصورت جداگانه بر مديريت زنجیره تأمین بررسي شد .بدين منظور فرضیات اصلي تحقیق در قالبب دو فرضبیه
اصلي
تدوين گرديد که به ترتیب اثر متغیرهای فشار مشتری و نوآوری را بر مديريت زنجیره تأمین پايدار مورد آزمون قرار داد.
بر اين اساس ،شکل زير مدل پیشنهادی تحقیق را نشان ميدهد:
فشار مشتری

1/29
()2/68

مدیریت زنجیرهتأمین پایدار
1/27
()2/79

نوآوری

شکل ( )2مدل پیشنهادی تحقیق

همانطور که مشاهده مي شود در مورد اثر فشار مشتری بر مديريت زنجیره تأمین پايدار ،هم مقدار اثرگذاری و هم
معنيداری آن بیشتر است .اگرچه هر دو اثر (فشار مشتری و نوآوری) بر مديريت زنجیره تأمین پايدار در حد کم ،مورد
تائید قرارگرفته است ،ولي بهطور نسبي ،تأثیر فشار مشتری و بسط پذيری آن در جامعه موردنظر ،بیشتر از متغیر نوآوری
است (تقريباً دو برابر) .اين موضوع ميتواند ناشي از ماهیت عکسالعملهای مديريتي در زنجیره تأمین پايدار باشد .بدين
معني که در حالت فشار مشتری ،اقدامات مديريتي بیشتر از نوع انفعالي يا تأثیرپذيری و يا از روی اجبار است،
درحاليکه ،در حالت نوآوری ،اقدامات مديريتي بايد اثرگذار و داوطلبانه صورت پذيرد.
در آزمون فرضیه اول ضريب معناداری مسیر بین دو متغیر برابر با  7/93به دست آمد و اين فرضیه تأيید شد؛ که بیانگر
ارتباط مثبت بین آنهاست و نشان ميدهد که فشار مشتری بر مديريت زنجیره تأمین پايدار تأثیر مثبت و معنيدار دارد؛
بنابراين ،ازنظر کارکنان زماني که فشار مشتری افزايش مييابد يک محرک خوب برای بهبود مديريت زنجیره تأمین پايدار
هست .لذا ميتوان گفت در کسب و کارهای کنوني فشار مشتری بر سازمانها در پاسخگويي به نیازهای آنها با در نظر
گرفتن الزامات زيستمحیطي و اجتماعي ،سازمانها را به سمت پذيرش مديريت زنجیره تأمین پايدار هدايت کرده است،
زيرا شرکتهای تولیدکننده خود نیز عضوی از فعالیتهای مديريت زنجیره تأمین پايدار هستند و از آنها انتظار ميرود که
به تقاضای ذينفعان خارجي خود که مشتری نیز بخشي از آن است جوابگو باشند .اين نتايج با دستاوردهای ساير
پژوهشها در اين زمینه که در ادامه بیان خواهد شد ،همسو هست .بامبید و همکاران ( )1129نشان دادند که گرايش به
مشتری بر پذيرش پايداری محیطي اثر گذاشته و آن را بهبود ميبخشد .نتايج پژوهش ،گیوالندريس و کالچ اسمهايدت
( ،)1127ولف ( ،)1127چاوز و همکاران ( ،)1129ابراهیم پور ازبری و همکاران ( )2779و مؤمنه ( )2777نیز نشان داد
که فشار مشتری بر مديريت زنجیره تأمین پايدار تأثیر مثبت دارد .با توجه به جدول  ،5چنین تعبیر ميشود که چنانچه
فشار مشتری به اندازه يک واحد افزايش (کاهش) يابد ،مديريت زنجیره تأمین به اندازه  1/77واحد در همان راستا تغییر
پیدا ميکند.
در آزمون فرضیه دوم ضريب معناداری مسیر بین دو متغیر  1/37بهدست آمد و اين فرضیه تأيید شد؛ که بیانگر ارتباط
مثبت بین آنهاست و نشان ميدهد که نوآوری بر مديريت زنجیره تأمین پايدار تأثیر مثبت و معناداری دارد .نوآور بودن
سازمان دريافتن روشهای مؤثر و کارا در ارتباط با تأمینکنندگانش در فعالیتهای مديريت زنجیره تأمین پايدار کمک
ميکند و رسیدن به مديريت زنجیره تأمین پايدار اثربخش را تسهیل مينمايد .لذا حمايت ،تشويق و فراهم کردن امکانات
75

فصلنامه علمي  -پژوهشي آموزش علوم دريايي

شماره  21بهار 79

آموزشي مناسب ،کارکنان خالق و نوآور و هدايت سازمان به سمت دانشمحوری ،خالقیت و نوآور بودن عملکرد بهتر
مديريت زنجیره تأمین پايدار را امکانپذير ميسازد .موريس و همکاران ( ،)1123نیوتزلینگ و همکاران ( ،)1129کاستر و
همکاران ( ،)1129بامبید و همکاران ( ،)1129گیوالندريس و کالچ اسمهايدت ( ،)1125گیوالندريس و کالچ اسمهايدت
( ،)1127ابراهیم پور ازبری و همکاران ( )2779و مؤمنه ( )2777نیز تأثیر نوآور بودن شرکت بر فعالیتهای مديريت
زنجیره تأمین پايدار را تأيید کردند .نتايج حاصل در اين فرضیه نشان ميدهد که افزايش يک واحد در نوآوری باعث
افزايش  1/13واحد بهبود در مديريت زنجیره تامین پايدار ميشود.
فشار مشتری و نوآوری شرکت را به سمت موفقیت مديريت زنجیره تأمین پايدار سوق داده و در نتیجه نیازها و انتظارات
ذينفعان را بیشتر تأمین ميکند .از طرفي فشار مشتری و نوآوری عوامل کلیدی برای پیشبیني و شکلدهي به
درخواستها و نیازهای ذينفعان برای پايداری ميباشند (گیوالندريس و کالچ اسمهايدت.)1127 ،
پیشنهادها
با توجه به نتايج تحقیق و اهمیت فشار مشتری در ارتقا مديريت زنجیره تأمین پايدار برای سازمان صنايع دريايي،
پیشنهاد ميشود مديران اين سازمان با اقداماتي نظیر ايجاد فضايي که نشان از وجهه اجتماعي خوب و معقول شرکت
باشد ،عامل به الزامات محیطي و اجتماعي ايجاد شوند و بهواسطه آگاه گردن مشتريان از اين اقدامات که نشان ميدهد
شرکت به مسائل اجتماعي و زيستمحیطي اهمیت ميدهد ،در ايجاد پايداری زنجیره تأمین حرکت نمايند .نتايج تحقیق
تأثیر مثبت نوآوری بر مديريت زنجیره تأمین پايدار در سازمان صنايع دريايي را نشان ميدهد؛ بنابراين ،با توجه به
اهمیت نوآوری در مديريت زنجیره تأمین پايدار پیشنهاد ميگردد که سازمان صنايع دريايي از ايدههای خالق و نوآورانه
حمايت کند و با برگزاری سمینار و همايشهای مختلف اهمیت و ضرورت نوآوری را برای اعضای سازمان تشريح کند و از
طريق دادن آزادی عمل بیشتر به کارکنان يا استقرار سیستم پرداخت مناسب و حمايت از ايدههای نو و جديد رفتارهای
نوآورانه را در شرکت ترغیب نمايد.
با توجه به نتايج مربوط به آزمون تي تک نمونهای ،در سازمان صنايع دريايي نوآوری از نظر کارکنان در سطح متوسطي
قرار دارد .بهتر است مديران برای ارتقا نوآوری هنگام برنامهريزی و تصمیمگیریهای خود به ايجاد روشهايي توجه
نمايند که ارتقا نوآوری در شرکت را تسهیل مينمايد.
نوآوری موجب بهبود مديريت زنجیره تأمین پايدار مي شود ،بنابراين ،با شناسايي عوامل مؤثر بر نوآوری و پذيرش زنجیره
تأمین پايدار و همچنین بررسي عواملي که موجب عدم توازن و يا مانع گرايش به نوآوری در سازمان صنايع دريايي مي-
گردند ،برای تشويق به نوآوری و بهبود زنجیره تأمین پايدار سرمايهگذاری الزم انجام شود.
با توجه بهضرورت توجه به پايداری مديريت زنجیره تأمین ،پیشنهاد ميگردد اين تحقیق در صنايع خدماتي و تولیدی نیز
انجام شود .نتايج اين تحقیق تأثیر مستقیم نوآوری بر مديريت زنجیره تأمین پايدار را نشان داده است .ازآنجاييکه نتايج
پژوهشهای پیشین نشان از هدايت سازمان به نوآوری از طريق مديريت زنجیره تأمین پايدار داشته است (نیدومولو 2و
همکاران .)1117 ،پیشنهاد ميشود ،تأثیر مديريت زنجیره تأمین پايدار بر نوآوری در سازمان مورد مطالعه و سازمانهای
ديگر بررسي گردد.
نتايج تحقیق نقش تأثیرگذار آموزش بر نوآوری را نشان ميدهد .مؤلفه آموزش بهعنوان يکي از تأثیرگذارترين مؤلفه
نوآوری (بر اساس ادبیات تحقیق) ميتواند بهطور غیرمستقیم ،مديريت زنجیره تأمین پايدار را از طريق نوآوری تحت تأثیر
قرار دهد .با توجه به ماهیت دينامیک صنايع دريايي ،ارتباطات بین سازماني و آموزههای متنوعي که در اين صنعت ديده
ميشود ،پیشنهاد مهم در اين تحقیق آن است که جهت دستیابي به پايداری در مديريت زنجیره تأمین ،ميتوان از ارتقای
آموزش نیز استفاده کرد .البته اين کار ميتواند تأثیرات مثبت در ساير جنبههای عملکرد سازمان نیز داشته باشد.
1. Nidumolou
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