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 چکیده

های زنجیره تأمین از طریق متغیر میانجی مدیریت کیفیت بر عملکرد شرکت بود. از  شیوه تأثیرهدف از انجام این تحقیق، بررسی 

ق استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل مدیران و کارشناسان همبستگی برای انجام این تحقی -روش توصیفی

نفر  812حجم نمونه الزم  درمجموعنفر بودند که بر اساس فرمول کوکران،  000های تولیدکننده پروبیوتیک به تعداد  شرکت

 وسیله به ها پرسشنامهاست. پایایی  سؤال 18تحقیق از ابزار پرسشنامه استفاده شد که دارای  متغیرهایتعیین شدند. برای بررسی 

و روایی سازه پرسشنامه به کمک آزمون تحلیل  ساتید دانشگاهاتوسط  ها پرسشنامه صوریشد، روایی  تائیدضریب آلفای کرونباخ 

وف اسمیرنوف برای آمار استنباطی از نوع پارامتریک، از قبیل آزمون کولموگر های روشقرار گرفت. از  تائیدمورد  تأییدیعاملی 

استفاده  ها فرضیهلیزرل جهت آزمون  افزار نرمو مدل معادالت ساختاری و تحلیل مسیر به کمک  ها دادهاطمینان از نرمال بودن 

های زنجیره تأمین از طریق متغیر میانجی مدیریت کیفیت بر عملکرد  تحقیق نشان داد که؛ شیوه های یافته ترین مهم. شده است

مثبت  تأثیرعملکرد نوآوری  ربهای زنجیره تأمین از طریق متغیر میانجی مدیریت کیفیت  دارد. شیوه 82/0مثبت  تأثیرسهم بازار 

 دارد. 81/0

 

 های تولیدکننده پروبیوتیک های زنجیره تأمین، مدیریت کیفیت، عملکرد شرکت، شرکت شیوههای کلیدی:  واژه
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مقدمه -1  

کلی است که بر چگونگی انجام عملیات  ی سازهبنابراین، عملکرد شرکت یک ؛ فیت کارکردعملکرد در لغت یعنی حالت یا کی

خوب و موثر یک اقدام بر اهداف تعیین  یابی دستمیزان  گیری اندازهعملکرد شرکت معیاری برای  طورکلی به .شرکت اشاره دارد

ها  از شرکت بسیاری یابی به اهداف برآورد شود.کارایی و اثربخشی شرکت در دست وسیله بهتواند  شود که می شده تعریف می

(. مدیریت کیفیت روشی مدیریتی 8012، 1برای بهبود عملکرد خود اقدام به بکارگیری اصول مدیریت کیفیت نموده اند )گاماد

دیریت ها کمک میکند تا به عملکرد بهبود یافته بر اساس تقویت حل مساله بر مبنای کیفیت دست یابند. م است که به شرکت

های عملیات به  کیفیت یک سیستم مبتنی بر نیروی انسانی است که تالش میکند با افزایش رضایت مشتری و کاهش هزینه

ی مدیریت کیفیت باعث بهبود افزار نرم(. استفاده موثر از فعالیتهای 8088، 8بقای شرکت کمک نماید )ژرف پیکان و آکروید

کیفیت باعث فراهم شدن محیط فیزیکی و غیرفیزیکی مناسب در شرکت میشود  عملکرد شرکت میشود. پیاده سازی مدیریت

های چرخه تولیدی را بهتر ثبت  شرکتها با پیاده سازی مدیریت کیفیت، بهبود در زمان ینهمچن (.8080و همکاران،  2)اونگ

های مدیریت کیفیت عالوه بر  عالیتهای آنان میشود. ف میکنند و این امر منجر به تمرکز گروهی بر مشتریان داخلی و نیازمندی

ها، کاهش ضایعات و کاهش میزان ذخیره احتیاطی می شود )هاندریانو و  کمک به کیفیت محصوالت، باعث کاهش دوباره کاری

(. ایـن موضوع به این علت است که پیاده سازی مدیریت کیفیت، فرایندهای تولیدی قابل اتکایی را فراهم 8010، 1سوسانتو

های تولیدی و زمان صرف شده در تولید میشود و به دنبال آن نیز با کاهش زمان تولید،  موجب کمینه شدن هزینه میکند و

 (.8080، 5شرکتها و سازمانها قادر میشوند تا عملکرد تحویل خود را بهبود دهند )استفانو

تأمین برای ترویج مدیریت مؤثر در زنجیرههای انجام شده در یک شرکت ای از فعالیتتأمین، به مجموعه های زنجیره شیوه 

های جهانی موجود در عصر حاضر باید محصوالت متنوع را با توجه به درخواست مشتری در دسترس  شود. در رقابتتعریف می

وی قرار داد. خواست مشتری برکیفیت باال و خدمت رسانی سریع موجب افزایش فشارهایی شده است که قبالً وجود نداشته 

(. توجه به 1222در نتیجه شرکتها بیش از این نمیتوانند به تنهایی از عهده تمامی کارها برآیند )نجفی و اسفندیار،  است،

های بهبود خدمات به مشتری و کاهش هزینه و به کارگیری پول نقد  زنجیره تأمین؛ باعث ارتقاء عملکرد سازمانی در عرصه

شان را ساده و مؤثر کنند تأمین داخلی و خارجیسازد تا فرایندهای زنجیرهقادر می ها را تأمین، شرکتهای زنجیره شیوه. میشود

شود با بهره گرفتن از اطالعات دقیق فراهم آورد شود و تحویل داده میشود، ذخیره میو مدیریت، آنچه را که تولید می

توانند عرضه و تقاضا را با یکدیگر یکسان کنند، میها  های زنجیره تأمین، شرکت (. با اجرای شیوه1100)سربازقدیم و همکاران، 

-ها بهسطوح موجودی را کاهش دهند؛ خدمات تحویل را بهبود دهند و زمان ارائه محصول به بازار را سرعت بخشند و از دارایی

ضافی و تأخیرها در کند تا مراحل ا های زنجیره تأمین، یک شرکت تالش می طور کارآمدی استفاده کنند. با بهره گرفتن از شیوه

های اطالعاتی، مدیریت زنجیره تأمین را از طریق فراهم آوردن  (. سیستم1100طول راه را از میان بردارد )باطنی و مسعودی، 

ها در هماهنگ کردن، زمان بندی کردن، کنترل تولید، مدیریت  سازند و از این طریق به شرکت اطالعات الزم کارآمدتر می

 (.1222کنند )هاشمی و ارغیش،  صوالت و خدمات کمک میموجودی و تحویل مح
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های تولید کننده پروبیوتیک، جلب رضایت مشتری و ارائه محصوالت و  یکی از موارد با اهمیت و ضروری در بقای شرکت

یفیت های مدیریت ک های تولید کننده برای دستیابی به کیفیت مطلوب به سیستم خدمات باکیفیت است. در این راستا، شرکت

های تولید کننده توان کنترل،  روی آورده اند. مدیریت کیفیت یکی از نگرشهای نوین مدیریتی است که از طریق آن شرکت

های جهانی موجود در عصر  در رقابت .اداره و نظارت بر فرآیندهای تولید، ارائه و فروش محصوالت و خدمات را دارا خواهند شد

(. خواست مشتری 1100ه درخواست مشتری در دسترس وی قرار داد )باطنی و مسعودی، حاضر باید محصوالت را با توجه ب

های  برکیفیت باال و خدمت رسانی سریع موجب افزایش فشارهایی شده است که قبالً وجود نداشته است، در نتیجه شرکت

های تولید کننده  همچنین شرکت تولید کننده پروبیوتیک بیش از این نمیتوانند به تنهایی از عهده تمامی کارها برآیند

های زنجیره تامین و مدیریت کیفیت بیشتر محتمل این هستند که عملکرد بهتری را در روابط  پروبیوتیک با استفاده از شیوه

 (.1100کارکنان، رضایت مشتریان، عملکرد اجرایی و تجاری به دست آورند تا بدون حضور آن )باطنی و مسعودی، 

های زنجیره تأمین از طریق متغیر میانجی مدیریت کیفیت بر عملکرد  وهش بدین شرح است که آیا شیوهلذا مسئله اصلی پژ

 شرکت تاثیرگذار است؟

 

 ادبیات نظری و پیشینه پژوهش -2

 های زنجیره تأمین ادبیات نظری شیوه -2-1

ی کنترل موجودی، تامین و توزیع است ها ای از تسهیالت، تامین کنندگان، مشتریان، محصوالت و روش زنجیره تامین مجموعه

(. به عبارتی دقیق تر، یک زنجیره تامین شامل همه مراحلی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم 1225)فخارزاده، 

گیرد که شامل تامین  سازد. زنجیره تامین تمام موارد مرتبط با شبکه تدارکات را دربر می ای مشتریان را برآورده می خواسته

های در حال ساخت و  ان، مراکز تولیدی، انبارها، مراکز توزیع و بازار خرده فروشان و همچنین مواد خام، موجودیکنندگ

ها  این مفهوم از نظر داگالس و همکاران استقرار شرکت (. 1100)باطنی و مسعودی،  محصوالت نهایی جاری در میان آنها است

آورد؛ یا به زعم چوپرا و میندل شامل تمام مراحلی است که  یک بازار فراهم میبه ترتیبی است که محصوالت و خدماتی را برای 

نماید و تنها شامل سازنده و تامین کننده نمی گردد، بلکه حمل  مستقیم یا غیرمستقیم در برآوردن خواست مشتری فعالیت می

ای از تسهیالت و  ن زنجیره تامین را شبکهبرخی محققا .گردد و نقل، انبارها، خرده فروشان و خود مشتریان را نیز شامل می

این  دانند که عملیات تامین مواد، تغییر مواد به محصوالت نیمه ساخته و محصوالت نهایی و توزیع توزیع کنندگان می

 (.1100دهد )سربازقدیم،  محصوالت بین مشتریان را انجام می

تبدیل کاالها از مرحله ماده خام )استخراج( تا تحویل به مصرف های مرتبط با جریان و  در کل، زنجیره تامین بر تمام فعالیت

ای است که همه  شود. به طور کلی، زنجیره تأمین زنجیره های اطالعاتی مرتبط با آنها مشتمل می کننده نهایی و نیز جریان

الی نهایی به مصرف کننده را های مرتبط با جریان کاال و تبدیل مواد، از مرحله تهیه ماده اولیه تا مرحله تحویل کا فعالیت

شود. درباره جریان کاال دو جریان دیگر که یکی جریان اطالعات و دیگری جریان منابع مالی و اعتبارات است، نیز  شامل می

 (.8010، 6حضور دارد )الدون و الدون

                                                           
6 Laudon & Laudon 
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های اطالعاتی مرتبط با آنها از  شود بر یکپارچه سازی فعالیتهای زنجیره تامین و نیز جریان مدیریت زنجیره تامین مشتمل می

(. مدیریت زنجیره 8088، 0طریق بهبود در روابط زنجیره، برای دستیابی به مزیت رقابتی قابل اتکا و مستدام )پانپاتیل و کانت

ای، تا نگرش مشترکی  های تجاری فرا موسسه تامین عبارت است از هدفی مبتنی بر تشریک مساعی، برای مرتبط کردن عملیات

تواند از تامین منبع مواد خام تا خرید مشتری  این یک مدیریت جامع است که می در مورد فرصت بازار فراهم گردد. پسرا 

 (.8081و همکاران،  2نهایی ادامه یابد )تاریگان

 نبتوا که صورتی است، به زنجیره مختلف محدودیتهای یا فعالیتها همه کردن تأمین، هماهنگ زنجیره مدیریت مهم هدف یک

 متأسفانه .داد قرار مشتریان اختیار در نیاز مورد درزمان است پائین ها هزینه و کم شده نگهداری موجودی که هنگامی را کاالها

 وضعیت این و نمی کنند مشارکت یکدیگر با همیشه خدمت یا محصول یک تولید تأمین، برای زنجیره در مختلف شرکای

 در هم با مشتریان و ها مؤثر، تأمین کننده تأمین زنجیره مدیریت در .می آورد وجود هب تأمین زنجیره مدیریت برای را دشواری

)ایزدیار و  کنند می فعالیت یکدیگر با کردن صحبت وسیله اطالعات، به آزادِ جریان در شدن سهیم هماهنگ، با شیوه یک

 (.1222همکاران، 

روند مدیریت زنجیره تأمین نیز با تغییرات شدیدی روبه رو گردید، در دهه اخیر و به دنبال مدیریت زنجیره تأمین الکترونیک، 

چرا که از حالت سازمانی یا منطقه ای به حالت جهانی باید تغییر کند. بدین ترتیب تولید از روش تولید استاندارد و انبوه به 

مرکز به حالت نیمه متمرکز و ایجاد سمت تولید منعطف محلی سوق داده شد. الزمه این امر نیز تغییر ساختاری آن از حالت مت

است.  10توان مشاهده کرد افزایش سهم برون سپاریبوده است. تغییر دیگری که در این روند می 2واحدهای استراتژیک مستقل

شرکتهای مدیریت زنجیره تأمین برای افزایش مزیت رقابتی خود در طول فرایند تأمین تمرکز خود را روی مراحلی اختصاص 

 (.1100که ارزش افزوده بیشتری را برای مشتری و شرکت فراهم سازد )سربازقدیم،  می دهند

 

 ادبیات نظری مدیریت کیفیت -2-2

بشر از زمانی که دریافت می تواند با تغییر در محیط زندگی خود ابزار ووسایل مورد نیازش را به دست آورد و با تبادل آن به 

 ر کند، به مفهوم کیفیت پی برده است.ها گذرا زندگی را اسانت سایر نیازمندی

: هیچ معنا و مفهومی به جز آنچه مشتری واقعا می خواهد ندارد یک محصول زمانی با ـ کرازبی کیفیت را اینگونه تعریف میکند

ید کیفیت است که با خواسته های مشتری منطبق باشد. این نکته اشاره دارد که الزامات شامل کلیه کارهای الزم برای تول

 (.1221محصول یا ارائه خدمت است )سید جوادین و کیماسی، 

های صریح یا ضمنی است  ها و مشخصات محصول یا خدمت می باشد که قادر به برآوردن نیاز ـ کیفیت مجموعه ای از ویژگی

 (.1221)کی هو، 

مان خدماتی سطحی از خدمات کیفیت خدمات، حاصل ادراك مشتری از مطلوبیت خدمات ارائه شده است. کیفیت در یک ساز

ارائه شده است که انتظارات مشتری را برآورده می سازد خدمات به نحوی است که مشتریان در ارائه فرآیند خدمات حضور 

 (.8081و همکاران،  11دارند، ادراك کیفیت نه تنها از پیامد خدمت بلکه از فرآیند خدمت متأثر می باشد )تامباره

                                                           
7 Panpatil & Kant 
8 Tarigan 
9. Strategic Bussines Units 
10. Outsourcing 
11 Tambare 



تولید مدیریت و صنایع مهندسی مطالعات  

28 -108، صفحات 1101 هارب، 1، شماره 2دوره   

26 

 

ات مشتری این است که ارزشی را دریافت کند بنابراین در مقوله کیفیت خدمات به عنوان عامل در دریافت خدمت انتظار

هایی هستند که  حیاتی ایجاد مزیت رقابتی برای یک مؤسسه می توان اظهار داشت که در تلقی عمومی خدمات کیفیت آن

 (.8081و همکاران،  18فت داشته است )تسومشتری را قادر می سازد تا احساس کند در معامله انجام شده، ارزشی را دریا

ها بتوانند  ها برای پاسخگویی به نیاز محیط ایجادشده اند. یکی از مهم ترین عوامل محیط مشتری است. اگر سازمان سازمان

جذب  رضایت مشتری را تأمین کنند به همان میزان موفق خواهند بود در دنیای رقابتی معاصر نه تنها حفظ منابع موجود، بلکه

هایی در این زمینه موفق اند که بتوانند قدرت رقابتی خود را  منابع جدید چندان کار ساده ای به نظر نمی رسد تنها سازمان

باباال بردن سطح کیفیت کاال و خدمات با توجه به نیاز مشتری افزایش دهند. لذا کیفیت اگر سنجیده نشود اصالح نمی شود 

 (.8081و همکاران،  12)فرج

ها این است که مدیران را در افزایش سیستماتیک  اصلی این مدل اهداف های مختلف ارزیابی کیفیت بررسی شده است. مدل

 هریک جنبه متفاوت از نگرش را نشان می دهد. ؛ وکیفیت و خدماتش یاری می دهد

رات مشتری را به طور دائم کند که یک سازمان خدماتی، در صورتی کیفیت باالیی دارد که ترجیحات و انتظا هیوود بیان می

برآورد کند. لذا عنصر کلیدی در دستیابی به کیفیت باال، تشخیص الزامات و انتظارات مشتری از خدمت است. وی پیشنهاد 

ها در داخل گروهها، اولین گام به سوی توسعه یک مدل مدیریت کیفیت است و در کل، خدمات  کند که جدا نمودن ویژگی می

 سه ویژگی دارند:

 های فیزیکی ـ تسهیالت، فرایندها و رویه1

 ـ رفتار و خوش خلقی پرسنل8

 ـ تشخیص حرفه ای2

دهند. وظیفه  شود. در این مدل هر مجموعه ویژگیها، یک راس مثلث را شکل می و هر ویژگی چندین عامل را شامل می

نماید تا خدمتی که  ها را قادر می د. این امر آنمدیریت ان است که تشخیص دهد سازمان در چه موقعیتی از این شبکه قرار دار

عناصرش از نظر داخلی متشکل و متمرکز بر ارضای نیازهای یک بخش خاص از بازار هدف هست را ارائه نمایند )رحمانی، 

1100.) 

 

 ادبیات نظری عملکرد شرکت -2-3

کلی است که بر چگونگی انجام عملیات  ی سازه بنابراین، عملکرد سازمانی یک؛ عملکرد در لغت یعنی حالت یا کیفیت کارکرد

( ارائه شده است: ) ) فرایند تبیین کیفیت 8018سازمانی اشاره دارد. معروف ترین تعریف عملکرد توسط نیلی و همکاران )

ی ( کارایی که توصیف کننده 1شود:  اثربخشی و کارایی اقدامات گذشته((. طبق این تعریف، عملکرد به دو جزء تقسیم می

چگونگی استفاده سازمان از منابع در تولید خدمات یا محصوالت است، یعنی رابطه بین ترکیب واقعی و مطلوب دروندادها برای 

 (.1220( اثربخشی که توصیف کننده ی درجه ی نیل به اهداف سازمانی است )رهنورد، 8تولید بروندادهای معین؛ و 

شود. در سالهای اخیر به نقش  ک وظیفه مهم مدیریت منابع انسانی تلقی میعملکرد سازمانی در تسهیل اثربخشی سازمانی ی

تواند   عملکرد کارکنان توجه زیادی معطوف شده است. شایان ذکر است یک سیستم اثربخش ارزشیابی عملکرد سازمانی می

 ها و کارکنان آنها ارزانی دارد. ها را برای سازمان انبوهی از مزیت
                                                           
12 TSOU 
13 Faraj 
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شوند  رسند و الگوهای قدیمی ناکارآمد تلقی می های منابع انسانی و مدیریت معمول، مناسب به نظر نمی امامروزه بسیاری از نظ

اند که در عمل فاقد نظام ارزشیابی عملکردی که  (. طی دهه اخیر، بسیاری از سازمانها دریافته8088و همکاران،  11)مارچیوری

رکنان انتقال داد و بهسازی آنها را پی گرفت، هستند. انسان به دلیل ها و اهداف خود را به کا بتوان از طریق آن اولویت

های مختلفی نظیر احساس، مشاهده، ادراك، تجربه و قدرت تعلق و تفکر در  های شناختی و استفاده از ابزار گستردگی حیطه

ن عوامل کاردستیابی مدیران به موضوعات مختلف بویژه در ارزیابی و تفسیر رفتار و عملکرد کارکنان حساس بوده و مجموعه ای

 (8015، 15عملکرد سازمانی مؤثر را تحت الشعاع قرار داده است )استردویک

است. مدیران کاردان کامالً آگاهند « بازگشت سرمایه»برداری سازمان و مدیریت آن  ه یکی از بارزترین شاخص های ارزیابی بهر

است، که در رأس همه آنها خود مدیریت قرار دارد . به عبارت « دی افرادکارآم»به نام  تری که این شاخص، مرهون عامل حیاتی

دیگر، بازگشت سرمایه در زمان مورد نظر از نظر کمی و کیفی به کارآمدی نیروی انسانی وابسته است. شایان ذکر است 

 (.8088، 16احمدشایستگی گروه های کاری می دانند )ماز و وری سازمانها را حاصل ضرب دو عامل انگیزش و  بهره

مستقیم به سیستم پاداش سازمان در ارتباط است، انگیزه قوی برای کارکنان فراهم  طور بههای مدیریت عملکرد که  سیستم

که سیستم مدیریت عملکرد  مادامی ای تالش نمایند. سالیانه و خالقانه طور بهآورد تا در راستای دستیابی به اهداف سازمانی  می

دهد که کیفیت عملکرد فعلی نشان را بدانند، بلکه اقداماتی را  ا شود، نه تنها به کارکنان اجازه میمناسب طراحی و اجر طور به

 (.8088سازد )ماز و احمد ،  که بایستی در جهت بهبود عملکردشان به انجام رسانند را روشن می

ولی از ارزیابی عملکرد مقاصد دیگری مهم ترین هدف از ارزیابی عملکرد فراهم کردن اطالعات درباره ی رفتارهای کاری است 

توان آن را به دو طبقه ی داوری در مورد عملکردهای قبلی و بهبود و بهسازی عملکردهای آتی تقسیم  شود که می هم دنبال می

 کرد.

اف راهبردی و تواند در تعیین موقعیت فعلی بنگاه )میزان موفقیت در دستیابی به اهد عملکرد هر بنگاه اقتصادی، می گیری اندازه

شود  ها و فعالیتهای بهبوددهنده موثر باشد و اصوالً بدین منظور اجرا می امثالهم(؛ حرکت و جهت گیریهای آینده؛ و برنامه

 (.1100)میرحاج و ساعدی، 

معیار سنجش  ترین مهمهای مورد بحث در پژوهش های مدیریتی است و بدون شک  سازه ترین مهمعملکرد سازمانی یکی از 

های ذی نفع شامل  آید. بهرحال عملکرد سازمانی عوامل زیادی را بر تنوع گروه یت در شرکت های تجاری به حساب میموفق

های محیطی است که شرکت در آن  شود و ضریب اهمیت هر یک از عوامل مذکور تا حد زیادی وابسته به نوع و ویژگی می

 بین در کاملی های عملکرد سازمانی کدامند، هنوز توافق نظر و شاخص کند ولی به طور کلی در مورد اینکه متغیرها فعالیت می

 های شاخص ضریب اهمیت بتوانند اینکه برای است، شرکتها مطرح آنچه (.1100ندارد )یزدانی و همکاران،  وجود صاحبنظران

 الگوی را آنها و کنند نگاه خود فعالیت صنعت تحت در موفق شرکتهای به باید بیشتر کنند تعیین را سازمانی عملکرد مختلف

 مدیریتی مطالعات در که است ای وابسته متغیر آخرین معموال عملکرد سازمانی که است آن بر عقیده دهند. قرار خود کار

حوزه  در و مشتری رضایت ارتقای بازاریابی بازده، در و سودآوری های شاخص ارتقای مالی در حوزه گیرد. می قرار توجه مورد

شود  می مدیریتی دنبال مطالعات کلیه در که است اهدافی عملیات، عمده هزینه کاهش و وری یات، بهرهعمل مدیریت

 عدم یا ارزیابی موفقیت در که دهد می نشان را سازمانی عملکرد ابعاد و ها شاخص عمدتاً عوامل این (.1100)سربازقدیم، 
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 نظیر کاربردی های حوزه و دانشگاهی مطالعات در سازمانی عملکرد که دارد. اهمیتی قرار خاص توجه مورد سازمان موفقیت

 و آن گیری چگونگی اندازه و سازه این از کافی شناخت کسب است شده دارد، باعث ها سازمان بقای و های مدیریتی پاداش

 .(8010، 10برخوردار شود )مارچ و سوتون خاصی اهمیت از دهد قرار تأثیر تحت را آن تواند می که عواملی درك

 

 پیشینه پژوهش -2-4

ارائه مدلی به منظور اجرای زنجیره تامین سبز در صنعت ساخت و ساز با تاکید بر  (، به بررسی1100شریعتی و ضیغمی )

های تولید ناب، تولید سبز و نوآوری پرداختند. نتایج نشان داد که تولید ناب و تولید سبز بر مدیریت زنجیره تامین سبز  شیوه

 تائیدنوآوری بر مدیریت زنجیره تامین سبز در صنعت ساخت و ساز نیز  تأثیرگذار است. همچنین  ثیرتأو ساز در صنعت ساخت 

 شد.

ها با نقش میانجی مسئولیت اجتماعی شرکت  مدیریت کیفیت بر عملکرد شرکت تأثیر(، به بررسی 1222وزیری گهر و عطار )

این پژوهش نشان داد که مدیریت کیفیت جامع بر مسئولیت  یجنتا د..)مورد مطالعه: جهاد کشاورزی شهرستان کالت( پرداختن

مثبت و معناداری دارد. مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد در جهاد کشاورزی  تأثیراجتماعی در جهاد کشاورزی شهرستان کالت 

مثبت و  تأثیران کالت شهرستان کالت تأثیرمثبت و معناداری دارد. مسئولیت اجتماعی بر عملکرد در جهاد کشاورزی شهرست

اجتماعی در تأثیرگذاری مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد در جهاد کشاورزی شهرستان کالت نقش  یتمسئول معناداری دارد.

 .میانجی دارد

های مدیریت زنجیره تامین سبز و عملکرد سبز پرداختند.  (، به بررسی و تحلیل رابطه بین شیوه1222فراهانی و باقرزاده )

های زنجیره تامین سبز بر عملکرد سبز انجام گردید. نتایج بدست آمده از  شیوه تأثیراضر با هدف بررسی و تحلیل پژوهش ح

 کرد. تائیدها، کلیه فرضیات پژوهش را  تجزیه و تحلیل داه

های  ای شیوههای زنجیره تامین و زنجیره تامین عملکرد: نقش واسطه  (، به بررسی رابطه استراتژی1222مظاهری و همکاران )

ها ی استراتژی و عملکرد در زنجیره تامین وجود دارد و  عرضه زنجیره پرداختند. نتایج نشان داد که رابطه معناداری میان مولفه

 های مستقل و وابسته داشت. های عرضه نیز به عنوان متغیر واسطه رابطه معناداری با مولفه شیوه

های مدیریت دانش بر عملکرد مدیریت کیفیت در شرکت ملی مهندسی و  مولفه تأثیر (، به بررسی1222خلخالی و همکاران )

ساختمان نفت ایران پرداختند. ازآنجاکه سیستم مدیریت کیفیت در شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران استقرار یافته 

ها  یم شده در اجرای پروژهاست، به دنبال بهبود مستمر سیستم مدیریت کیفیت با استفاده از دانشهای کسب شده و تسه

های مدیریت دانش بر عملکرد مدیریت کیفیت را در شرکت ملی مهندسی و  مولفه تأثیرهستیم. پژوهش حاضر درصدد است 

های مدیریت دانش  ساختمان نفت ایران موردبررسی قرار دهد. در مدل ارائه شده در پژوهش اثرات مستقیم و غیرمستقیم مولفه

کیفیت موردبررسی قرارگرفته است و نتایج آن که مبتنی بر روش پیمایشی است با استفاده از ابزار بر عملکرد مدیریت 

 .پرسشنامه انجام شده است

نتایج  اجرای مدیریت کیفیت در آموزش و پرورش بر عملکرد مدارس پرداختند. تأثیر(، به بررسی 8081و همکاران ) 12پوجیاتی

کیفیت بر عملکرد مدرسه از منظر مالی، دیدگاه مشتری، دیدگاه تجارت داخلی و  نشان داد که بین استفاده از مدیریت

 مثبت وجود دارد. تأثیریادگیری و رشد 
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گذارد؟ پاسخ از صنایع  می تأثیر(، به بررسی اینکه آیا سیستم مدیریت کیفیت بر عملکرد شرکت 8080و همکاران ) 12اونگ

 مدیریت کیفیت بر عملکرد شرکت تاثیرگذار است. تأثیرکه  نتایج نشان داد جهانگردی اندونزی پرداختند.

های مدیریت زنجیره تامین پایدار در صنعت خودروسازی هند، دیدگاه چند ذی  (، به بررسی شیوه8012و همکاران ) 80ماتیوانان

تصمیم گیری  نتایج نشان داد که تعهد مدیریتی در راستای پایداری و ترکیب رویکرد خط سه گانه در نفعی پرداختند.

 باشد. ها برای پیاده سازی مدیریت زنجیره تامین پایدار می استراتژیک، تاثیرگذارترین شیوه

های زنجیره تامین، و عملکرد سازمانی پرداختند.  های مدیریت زنجیره تامین، قابلیت (، به بررسی شیوه8012هونگ و همکاران )

های زنجیره تامین و هر سه بعد  مثبت قابل توجهی روی قابلیت تأثیرن دارای های مدیریت زنجیره تامی نتایج نشان داد که شیوه

مثبتی دارد، هیچ تأثیری از آن روی  تأثیرهای زنجیره تامین تنها روی عملکرد محیطی  عملکردی است. در حالی که قابلیت

مدیریت  های ن روابط بین شیوههای زنجیره تامی عملکرد اقتصادی و عملکرد اجتماعی احساس نمی شود. همچنین، قابلیت

ها به ویژه آنهایی که در  ها اهمیت این موضوع را برای شرکت کند. یافته زنجیره تامین و عملکرد شرکتی را تا حدی تعدیل می

های مدیریت  های زنجیره تامین خود را تقویت کرده و شیوه کنند تا قابلیت کشورهای در حال توسعه فعال هستند، روشن می

 .ه تامین مؤثری را به عنوان یک محرك اجرا کنندزنجیر

نتایج  (، به بررسی کاربرد مدیریت کیفیت بر عملکرد شرکت در کشور در حال توسعه پرداختند.8010هندریانو و سوسانتو ) 

 .گذارد می تأثیرهای درگیر  نشان داد که استفاده از یک سیستم مدیریت کیفیت بر عملکرد کارکنان در شرکت

های زنجیره تأمین از طریق  جه به ادبیات پژوهش و تحقیق های صورت گرفته می توان اینگونه نتیجه گیری نمود که شیوهبا تو

های زنجیره تأمین از طریق متغیر میانجی مدیریت  مثبت دارد. شیوه تأثیرمتغیر میانجی مدیریت کیفیت بر عملکرد سهم بازار 

 دارد. مثبت تأثیرعملکرد نوآوری  بربرکیفیت 

 

 ی تحقیقها فرضیهمدل و  -3

 ترسیم نمود: 1با توجه به مطالب بیان شده، مدل مفهومی تحقیق حاضر را می توان به شکل نمودار 
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19 Ong 
20 Mathivathanan 
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نیمتأ رهیزنج یها وهیش تیفیک تیریمد  

 عملکرد شرکت

 عملکرد سهم بازار 

یعملکرد نوآور  
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 می شود: بنابر این فرضیه های تحقیق به صورت زیر مطرح

H1مثبت دارند. تأثیرهای تولیدکننده پروبیوتیک  های زنجیره تأمین از طریق متغیر میانجی مدیریت کیفیت بر عملکرد شرکت :شیوه 

H2مثبت دارد. تأثیر های زنجیره تأمین بر عملکرد سهم بازار : شیوه 

H3مثبت دارد. تأثیرهای زنجیره تأمین بر عملکرد نوآوری  : شیوه 

H4مثبت دارد. تأثیرهای زنجیره تأمین بر مدیریت کیفیت  وه: شی 

H5مثبت دارد. تأثیرعملکرد سهم بازار  : مدیریت کیفیت بر 

H6 مثبت دارد. تأثیر: مدیریت کیفیت بر عملکرد نوآوری 

H7مثبت دارد. تأثیر های زنجیره تأمین از طریق متغیر میانجی مدیریت کیفیت بر عملکرد سهم بازار : شیوه 

H8مثبت دارد. تأثیرهای زنجیره تأمین از طریق متغیر میانجی مدیریت کیفیت برعملکرد نوآوری  : شیوه 

 

 روش تحقیق -4

از نوع تحقیقات توصیفی )غیرآزمایشی( و  ها دادهتحقیق حاضر از حیث هدف آن یک تحقیق کاربردی و از حیث نحوه گردآوری 

های زنجیره تأمین  شیوه تأثیربررسی  ز آنجایی که در این تحقیق محقق به دنبالاز شاخه مطالعات میدانی به شمار می آید و ا

باشد این تحقیق بر اساس روش تحقیق از نوع تحقیقات میدانی  از طریق متغیر میانجی مدیریت کیفیت بر عملکرد شرکت می

روش تحقیق از نوع تحقیقات  باشد این تحقیق بر اساس است و روش انجام آن به صورت پیمایشی بوده که مهمترین می

 همبستگی است و روش انجام آن به صورت پیمایشی بوده که مهمترین مزیت آن قابلیت تعمیم نتایج به دست آمده می باشد.

 

 جامعه و نمونه آماری -4-1

 000داد آنها باشند که تع های تولیدکننده پروبیوتیک می جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه مدیران و کارشناسان شرکت

نفر می باشد. جهت تعیین حداقل حجم نمونه الزم، از فرمول اول کوکران استفاده گردید، بنابراین حداقل حجم نمونه الزم 

نفر بدست آمد. شایان ذکر است به علت عدم دسترسی به تمام افراد جامعه مورد بررسی روش نمونه گیری در دسترس  812

 ختی پاسخ دهندگان به شرح ذیل است:باشد. ویژگی های جمعیت شنا می

 (: ویژگی های پاسخ دهندگان1جدول )

 درصد فراوانی فراوانی ویژگی های پاسخ دهندگان

 جنسیت
 60/0 112 مرد

 10/0 22 زن

 سن

 12/0 16 سال 20کمتر از 

 82/0 62 سال 21-10

 26/0 20 سال 11-50

 10/0 12 سال به باال 51

 وضعیت تأهل
 65/0 160 متأهل

 25/0 22 مجرد
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 تحصیالت

فوق دیپلم و 

 کمتر
82 2/0 

 12/0 112 لیسانس

 22/0 21 فوق لیسانس

 5/0 18 دکتری

 سابقه خدمت

 16/0 22 سال 1کمتر از 

 28/0 28 سال 5 -1

 86/0 65 سال 5-10

 16/0 22 سال 10-15

 10/0 81 سال به باال 15

 

 ها دادهگردآوری  -4-2

هفته به صورت حضوری در جامعه مورد  8پرسشنامه در طول  820از طریق پرسشنامه صورت گرفته است.  ها دادهی گرد آور

پژوهش توزیع و جمع آوری شده است. به پاسخ دهندگان اطمینان داده شده است که اسم آنها و سازمانشان کامالً محرمانه 

 812پرسشنامه عودت داده شده که تعداد  865توزیع شده پرسشنامه  820بوده و به هیچ طریق فاش نخواهد شد. از 

 ؛ که% بوده است28 پرسشنامه تکمیل شده در تحلیل مورد استفاده قرار گرفته است. نرخ بازگشت پرسشنامه به صورت میانگین

 با توجه به فرهنگ تحقیقات در کشور، نرخ رضایت بخشی است.

 

 مقیاس اندازه گیری و روایی و پایایی -4-3

رسشنامه تحقیق حاضر شامل سه بخش می شود. بخش نخست مرتبط با نحوه تکمیل پرسشنامه است؛ بخش دوم مرتبط با پ

باشد. لذا این  ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان بوده و در نهایت بخش سوم مرتبط با متغیرهای پژوهش می

شد،  تائیدضریب آلفای کرونباخ  وسیله به ها پرسشنامهیی باشد. پایا ( می8سؤال بسته به شرح جدول ) 18پرسشنامه شامل 

 تائیدمورد  تأییدیتوسط استاد محترم راهنما و روایی سازه پرسشنامه به کمک آزمون تحلیل عاملی  ها پرسشنامهروایی صوری 

باشد. هر  ن پرسشنامه میبدست آمد، که نشان دهنده قابلیت اطمینا 0.0قرار گرفت که میزان آن برای هر دو متغیر بیشتر از 

-سؤال پرسشنامه در برگیرنده پنج گزینه )شامل کامال مخالفم، مخالفم، نظری ندارم، موافقم و کامال موافقم( می باشد تا پاسخ

 دهنده از میان آنان یکی را انتخاب نماید.

 (: ساختار پرسشنامه2جدول )

 منبع شماره سؤاالت تعداد سؤاالت ابعاد متغیر

 1-2 2 ----- یفیتمدیریت ک

 1-6 2 ----- زنجیره تأمین (8080)ژو و لی، 

 0-2 2 عملکرد نوآوری عملکرد شرکت
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 10-18 2 عملکرد سهم بازار

 یافته ها و تحلیل -5

 مربوط به آمار توصیفی: های یافته

( 2باالتراز میانگین نظری )(، از آنجایی که میانگین کلیه متغیرها 2مندرج در جدول شماره ) SPSSبا توجه به خروجی 

 باشد که نشان از وضعیت مناسب متغیرهای تحقیق دارد. می

 (: آمار توصیفی متغیرهای تحقیق3جدول )

 انحراف معیار میانگین تعداد متغیر

 50/0 82/1 812 مدیریت کیفیت

 52/0 20/1 812 زنجیره تأمین

 55/0 12/1 812 عملکرد شرکت

 

 :ها دادهن معناداری مربوط به آزمو های یافته

 5(، از آنجایی که کلیه متغیرها دارای سطح معناداری بیشتر از %1لیزرل مندرج در جدول شماره ) افزار نرمبا توجه به خروجی 

 گردید. تائیددارنذ لذا سطح معناداری فرض نرمال بودن متغییرهای پژوهش 

 ی پژوهشها دادهیع نرمال اسمیرنوف برای تعیین توز -( نتایج آزمون کلموگراف4جدول )

 عملکرد شرکت زنجیره تأمین مدیریت کیفیت متغیر

Z 52/0 00/0 22/0 

sig 15/0 11/0 12/0 

N 812 812 812 

 

 های پرسشنامهسازه 21تأییدیمربوط به تحلیل عاملی  های یافته

 18، شامل درمجموعد شرکت( که در این مطالعه جهت انجام پژوهش از متغیرهای )مدیریت کیفیت، زنجیره تأمین، عملکر

 ای لیکرت بودند، استفاده شد. سؤال در طیف پنج گزینه

 

 :مربوط به ضرایب استاندارد سازه های پژوهش های یافته

توان  باشد، لذا می می 1/0(، ضریب مسیر استاندارد رابطه ها باالتر از 8لیزرل مندرج در نمودار ) افزار نرمبا توجه به خروجی 

 ؤاالت مورد نظر از قدرت تبیین خوبی برخوردارند.گفت س

 

                                                           
21 . Confirmatory Factor Analysis 
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 پرسشنامه در حالت استاندارد تأییدی(: تحلیل عامل 2نمودار )

 

 :مربوط به ضرایب معناداری سازه های پژوهش های یافته

باشد، لذا  می 1.26از (، معناداری ضریب مسیر استاندار رابطه ها باالتر 2لیزرل مندرج در نمودار ) افزار نرمبا توجه به خروجی 

 توان گفت تمامی بارهای عاملی و ضرایب مسیر مدل معنادار می باشند. می

 
 پرسشنامه در حالت معناداری تأییدی(: تحلیل عامل 3نمودار )
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 های برازش تحلیل عاملی سازه ها: شاخص مربوط به های یافته

، حاکی از برازش تأییدیی معیارهای کلی برازش تحلیل عاملی (، همه 5با توجه به خروجی نرم افزر لیزرل مندرج در جدول )

 باشد. متغیرها می گیری اندازهاست و نشان دهنده برازش مناسب مدل  ها دادهکلی الگوی پیشنهادی با 

 های برازش(: بررسی شاخص5جدول )

نتیجه 

 برازش

مقادیر 

 پژوهش

مقادیر 

 عالی

مقادیر 

 مناسب
 شاخص های برازش

برازش 

 مناسب
01/1 8≥ 2≥ 

مربع بر -تقسیم کای

  درجه آزادی

برازش 

 مناسب
022/0 02/0≥ 1/0≥ 

ریشه میانگین 

مربعات خطای 

 برآورد

Root Mean Squared Error of 

Approximation (RMSEA) 

برازش 

 مناسب
 Normed Fit Index (NFI) شاخص برازش نرم ≥2/0 ≥25/0 20/0

برازش 

 مناسب
21/0 25/0≤ 2/0≤ 

ازش غیر شاخص بر

 نرم
Non-Normed Fit Index (NNFI) 

برازش 

 مناسب
21/0 25/0≤ 2/0≤ 

شاخص برازش 

 مقایسه ای
Comparative Fit Index (CFI) 

برازش 

 مناسب
22/0 25/0≤ 2/0≤ 

شاخص برازش 

 افزایشی
Incremental Fit Index (IFI) 

برازش 

 مناسب
26/0 25/0≤ 2/0≤ 

شاخص نیکویی 

 برازش
Goodness of Fit Index (GFI) 

برازش 

 مناسب
28/0 2/0≤ 2/0≤ 

شاخص نیکویی 

 برازش تعدیل شده

Adjusted Goodness of Fit Index 

(AGFI) 

 

 ی تحقیقها فرضیهآزمون 

 ی پژوهشها فرضیهبررسی 

 بررسی ضرایب مسیراستاندارد: مربوط به های یافته

توان  باشد، لذا می می 2/0ب مسیر استاندارد رابطه ها باالتر از (، ضری1لیزرل مندرج در نمودار ) افزار نرمبا توجه به خروجی 

 هستند. تائیدگفت کلیه بارهای عاملی مورد 
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 ی پژوهش در حالت استانداردها فرضیه(: مدل ساختاری 4نمودار )

 

 بررسی معناداری ضرایب مسیراستاندارد: مربوط به های یافته

باشد، لذا  می 1.26( معناداری ضریب مسیر استاندار رابطه ها باالتر از 5ج در نمودار )لیزرل مندر افزار نرمبا توجه به خروجی 

 توان گفت تمامی بارهای عاملی و ضرایب مسیر مدل معنادار می باشند. می

 

 
 ی پژوهش در حالت معناداریها فرضیه(: مدل ساختاری 5نمودار )
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 های برازش مدل مفهومی: شاخص مربوط به های یافته

، حاکی از برازش تأییدی(، همه ی معیارهای کلی برازش تحلیل عاملی 6لیزرل مندرج در جدول ) افزار نرمتوجه به خروجی  با

 باشد. است و نشان دهنده برازش مناسب مدل مورد نظر می ها دادهکلی الگوی پیشنهادی با 

 های برازش(: بررسی شاخص6جدول )

 ای برازششاخص ه مقادیر مناسب مدل نتیجه برازش

 ≤2 25/1 برازش مناسب
 

 RMSEA ≤1/0 026/0 برازش مناسب

 NFI ≥2/0 21/0 برازش مناسب

 NNFI ≥2/0 20/0 برازش مناسب

 CFI ≥2/0 20/0 برازش مناسب

 IFI ≥2/0 22/0 برازش مناسب

 GFI ≥2/0 21/0 برازش مناسب

 AGFI ≥2/0 28/0 برازش مناسب

 

 اتبحث، نتیجه گیری و پیشنهاد -6

 مثبت دارد. تأثیرهای زنجیره تأمین بر عملکرد سهم بازار  فرضیه اول: شیوه

صدم است. پس می  21/0های زنجیره تأمین با عملکرد سهم بازار برابر با  بین متغیر شیوه تأثیربر اساس نتایج تحقیق، ضریب 

های زنجیره  ت و معناداری دارد. در نتیجه، شیوههای زنجیره تأمین با عملکرد سهم بازار رابطه مثب توان نتیجه گرفت که شیوه

می شود  تائیدمثبت دارد. از این رو فرضیه اول تحقیق  تأثیرهای تولیدکننده پروبیوتیک  تأمین بر عملکرد سهم بازار در شرکت

(، 8012اران )(، هونگ و همک8080و فرض مقابل رد می شود. نتایج این بخش از تحقیق با نتیجه تحقیقات اونگ و همکاران )

 ( هم جهت و همسو می باشد.1222(، وزیری گهر و عطار )1100شریعتی و ضیغمی )

 

 مثبت دارد. تأثیرهای زنجیره تأمین بر عملکرد نوآوری  فرضیه دوم: شیوه

توان  است. پس می 28/0های زنجیره تأمین با عملکرد نوآوری برابر با  بین متغیر شیوه تأثیربر اساس نتایج تحقیق، ضریب 

های زنجیره تأمین بر  های زنجیره تأمین با عملکرد نوآوری رابطه مثبت و معناداری دارد. در نتیجه، شیوه نتیجه گرفت که شیوه

می شود و فرض  تائیدمثبت دارد. از این رو فرضیه دوم تحقیق  تأثیرهای تولیدکننده پروبیوتیک  عملکرد نوآوری در شرکت

(، شریعتی 8012(، هونگ و همکاران )8080ن بخش از تحقیق با نتیجه تحقیقات اونگ و همکاران )مقابل رد می شود. نتایج ای

 ( هم جهت و همسو می باشد.1222(، وزیری گهر و عطار )1100و ضیغمی )
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 مثبت دارد. تأثیرهای زنجیره تأمین بر مدیریت کیفیت  فرضیه سوم: شیوه

صدم است. پس می  10/0های زنجیره تأمین با مدیریت کیفیت برابر با  ر شیوهبین متغی تأثیربر اساس نتایج تحقیق، ضریب 

های زنجیره  های زنجیره تأمین با مدیریت کیفیت رابطه مثبت و معناداری دارد. در نتیجه، شیوه توان نتیجه گرفت که شیوه

می شود و  تائیدین رو فرضیه سوم تحقیق مثبت دارد. از ا تأثیرهای تولیدکننده پروبیوتیک  تأمین بر مدیریت کیفیت در شرکت

(، 8012(، هونگ و همکاران )8080فرض مقابل رد می شود. نتایج این بخش از تحقیق با نتیجه تحقیقات اونگ و همکاران )

 ( هم جهت و همسو می باشد.1222(، وزیری گهر و عطار )1100شریعتی و ضیغمی )

 

 مثبت دارد. تأثیرازار فرضیه چهارم: مدیریت کیفیت بر عملکرد سهم ب

است. پس می توان نتیجه  12/0بین متغیر مدیریت کیفیت با عملکرد سهم بازار برابر با  تأثیربر اساس نتایج تحقیق، ضریب 

گرفت که مدیریت کیفیت با عملکرد سهم بازار رابطه مثبت و معناداری دارد. در نتیجه، مدیریت کیفیت بر عملکرد سهم بازار 

می شود و فرض مقابل رد می  تائیدمثبت دارد. از این رو فرضیه چهارم تحقیق  تأثیرتولیدکننده پروبیوتیک  های در شرکت

(، شریعتی و ضیغمی 8012(، هونگ و همکاران )8080شود. نتایج این بخش از تحقیق با نتیجه تحقیقات اونگ و همکاران )

 د.( هم جهت و همسو می باش1222(، وزیری گهر و عطار )1100)

 

 مثبت دارد. تأثیرفرضیه پنجم: مدیریت کیفیت بر عملکرد نوآوری 

است. پس می توان نتیجه  58/0بین متغیر مدیریت کیفیت با عملکرد نوآوری برابر با  تأثیربر اساس نتایج تحقیق، ضریب 

فیت بر عملکرد نوآوری در گرفت که مدیریت کیفیت با عملکرد نوآوری رابطه مثبت و معناداری دارد. در نتیجه، مدیریت کی

می شود و فرض مقابل رد می شود.  تائیدمثبت دارد. از این رو فرضیه پنجم تحقیق  تأثیرهای تولیدکننده پروبیوتیک  شرکت

(، شریعتی و ضیغمی 8012(، هونگ و همکاران )8080نتایج این بخش از تحقیق با نتیجه تحقیقات اونگ و همکاران )

 ( هم جهت و همسو می باشد.1222طار )(، وزیری گهر و ع1100)

 

مثبت  تأثیرهای زنجیره تأمین از طریق متغیر میانجی مدیریت کیفیت بر عملکرد سهم بازار  فرضیه ششم: شیوه

 دارد.

های زنجیره تأمین به صورت غیر مستقیم و از طریق متغیر مدیریت کیفیت بر عملکرد  بر اساس نتایج تحقیق، اثری که شیوه

های زنجیره تأمین  است. پس می توان نتیجه گرفت که مدیریت کیفیت ارتباط متغیر شیوه 82/0ر می گذارد، برابر با سهم بازا

های زنجیره تأمین از طریق مدیریت  با عملکرد سهم بازار را بصورت مثبت و نسبی میانجی گری می کند. در نتیجه، شیوه

می  تائیدمثبت دارد. از این رو فرضیه ششم تحقیق  تأثیرنده پروبیوتیک های تولیدکن کیفیت بر عملکرد سهم بازار در شرکت

(، هونگ و همکاران 8080شود و فرض مقابل رد می شود. نتایج این بخش از تحقیق با نتیجه تحقیقات اونگ و همکاران )

 ( هم جهت و همسو می باشد.1222(، وزیری گهر و عطار )1100(، شریعتی و ضیغمی )8012)
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 مثبت دارد. تأثیرهای زنجیره تأمین از طریق متغیر میانجی مدیریت کیفیت بر عملکرد نوآوری  هفتم: شیوه فرضیه

های زنجیره تأمین به صورت غیر مستقیم و از طریق متغیر مدیریت کیفیت بر عملکرد  بر اساس نتایج تحقیق، اثری که شیوه

های زنجیره تأمین با  جه گرفت که مدیریت کیفیت ارتباط متغیر شیوهاست. پس می توان نتی 81/0نوآوری می گذارد، برابر با 

های زنجیره تأمین از طریق مدیریت کیفیت بر  عملکرد نوآوری را بصورت مثبت و نسبی میانجی گری می کند. در نتیجه، شیوه

می شود و فرض  تائیدتحقیق  مثبت دارد. از این رو فرضیه هفتم تأثیرهای تولیدکننده پروبیوتیک  عملکرد نوآوری در شرکت

(، شریعتی 8012(، هونگ و همکاران )8080مقابل رد می شود. نتایج این بخش از تحقیق با نتیجه تحقیقات اونگ و همکاران )

 ( هم جهت و همسو می باشد.1222(، وزیری گهر و عطار )1100و ضیغمی )

أمین از طریق متغیر میانجی مدیریت کیفیت بر عملکرد های زنجیره ت شیوه تأثیربه طور کلی در این تحقیق، به بررسی 

های تولیدکننده پروبیوتیک، پرداخته شد که بر اساس نتایج تحقیق، ارتباط مثبت و معناداری بین این متغیرها وجود  شرکت

همراه دو مثبت و معنادار داشت و همچنین مدیریت کیفیت به  تأثیرهای زنجیره تأمین بر عملکرد شرکت ها  داشت. شیوه

مثبت داشتند و به عنوان متغیر میانجی منجر به بهبود این  تأثیر  مولفه عملکرد نوآوری و عملکرد سهم بازار بر عملکرد شرکت

از افتن ـیع الـطاا ـبهای تولیدکننده پروبیوتیک می توانند  بنابراین، مدیران شرکت؛ ها شدند رابطه و افزایش عملکرد شرکت

های زنجیره تأمین، مدیریت کیفیت به همراه دو مولفه عملکرد نوآوری  رهای فوق؛ توجه به مبحث شیوهاز متغیهمیت هر یک ا

ی در راستای بهبود عملکرد بردارند و شرایط را برای بهبود و افزایش عملکرد وثرترـمی اـهم اـگو عملکرد سهم بازار؛ 

 های تولیدکننده پروبیوتیک به نحو مطلوبی ایجاد نمایند. شرکت

در دنیای پرتالطم و سرشار از رقابت کنونی، وجود رهیافتی مطمئن برای دستیابی به اهداف کوتاه مدت و بلندمدت در شرکت 

ها، می تواند شرکت را در مسیر تکامل و رشد همراهی کند و آن را به جایگاه مطلوب خود نزد مدیران و کارکنان آن برساند. 

توانند از طریق نوآوری بر اندازه  تر می قای خود در بازار، در مقابل رقبای بزرگهای فعال در صنعت چرم برای ب شرکت

های فعال در صنعت چرم خواهند توانست با خلق  های نوآوری، شرکت غیراقتصادی خود غلبه کنند. با کاربردی کردن استراتژی

به حیات خود در محیط ادامه دهند.  محصول جدید یا طراحی روش جدیدی برای تولید، عملکرد خود را بهبود بخشیده و

تالش برای عملکرد بهتر، موضوعی است که انتظار بزرگ همه افراد ذی نفع سازمان اعم از مشتریان، کارکنان و سهامداران 

است. در محیط های چالشی و متالطم، سازمانها کم کم پی می برند که مزیت رقابتی دیروز تضمینی برای بقای فردا محسوب 

د. این امر فشار شدیدی را به سازمانها تحمیل می کند تا بیاموزند که چگونه می توانند به بهترین وجه عملکرد و مزیت نمی شو

خود را بهبود بخشیده و پیشرو رقبا باشند. بهبود عملکرد متکی به ایجاد خالقیت و اقدامات نوآورانه در سازمان می باشد که از 

ین مناسب صورت می پذیرد. عملکرد نوآوری و داشتن سهم مناسب از بازار در شرکتها طریق مدیریت کیفیت و زنجیره تام

بایستی متکی به پیش زمینه هایی چون زنجیره تامین، پشتیبانی مدیران، مهارتهای فنی موجود در سازمان و همچنین 

در راستای بهبود عملکرد شرکت از  مدیریت کیفیت باشد. از این رو با تاکید بر این پیش زمینه ها، عملکرد نوآوری مناسب

سهم بازار خواهد بود. بدین منظور در اولین مرحله حمایت مدیران از این شرکت ها، مدیریت کیفیت در شرکت، تشویق به 

شیوه های جدید زنجیره تامین می تواند در بقا و رقابتی نمودن این شرکت ها کمک نماید. پشتیبانی مدیران، تکنولوژی های 

تامین به روز و همچنین بهبود کیفیت آنها موجب پرورش روحیه نوآوری و ایجاد محیط نوآورانه در شرکت ها می گردد  زنجیره

که می توانند با ارایه چشم اندازی مناسب از آینده، با چالش های سازمانی مواجه شوند و با کسب سهم عمده ای از بازارهای 

 ا به سوی پایداری و ثبات سوق دهند.کسب و کار در بازارهای جهانی، شرکت ها ر



تولید مدیریت و صنایع مهندسی مطالعات  

28 -108، صفحات 1101 هارب، 1، شماره 2دوره   

22 

 

 می توان پیشنهادهای زیر را بیان نمود: ها فرضیهبا توجه به نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل 

های مختلفی را سازماندهی کند و شرایطی را فراهم کند تا کارکنان برای حل  شرکت های تولیدکننده پروبیوتیک بخش .1

وان مثال، تشکیل تیم های کنترل و ارتقای کیفیت، تشکیل شبکه های ارتباطی و کنند. به عن مشکالت کیفیت همکاری 

 اطالعاتی جهت استفاده از نظرات کارکنان در زمینه کیفیت محصوالت می تواند موثر باشد.

م شرکت های تولیدکننده پروبیوتیک دارای سیستم جمع آوری و ارزیابی اطالعات با کیفیت عالی باشند. بکارگیری سیست .8

های اطالعاتی مدیران و کارکنان، تشکیل تیم های توسعه و تحقیق و سیستم دریافت اطالعات از مشتریان شرکت می تواند راه 

 گشا باشد.

های تخصصی آماری به افزار نرمکنترل کیفیت آماری مانند استفاده از  های روشدر شرکت های تولیدکننده پروبیوتیک  .2

 طور کامل استفاده شود.

ی تولیدکننده پروبیوتیک اطالعات قیمت، اطالعات فنی و اطالعات تولیدی و عملیاتی را با تأمین کننده مبادله شرکت ها .1

 کند تا به یک هماهنگی مناسب در زمینه تامین منابع با کیفیت و متناسب با محصوالت شرکت دست پیدا کنند. 

وسعه کمتر دچار خطا و اشتباه شوند و تولید شرکت های تولیدکننده پروبیوتیک سعی کنند در طراحی تحقیق و ت .5

 محصول جدید یا زمان توسعه خدمات جدید در شرکت را کوتاه کنند.
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