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زمینه و هدف :در دنیای رقابتی امروز ،شرکتها به دنبال کسب مزیت رقابتی و عملکرد باال هستند.
همچنین عملیات مرتبط با زنجیره تامین به دنبال بهینهترین وضعیت میباشند .هدف اصلی از پژوهش
حاضر ،بررسی تاثیر عملیات مدیریت زنجیره تامین بر مزیت رقابتی و عملکرد شرکت ماموت است.
روش :روش تحقیق میدانی است .از پرسشنامه برای جمع آوری دادهها استفاده گردید .جامعه آماری این
پژوهش را مدیران و خبرگان آشنا به سامانه مدیریت زنجیره تامین تشکیل میدهند .روش نمونهگیری
پژوهش تصادفی ساده است .قابلیت اطمینان پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ و روایی آن با روش روایی
صوری و همگرا (روش تحلیل عامل تاییدی) ارزیابی شده است ،در نهایت برای تحلیلهای چند متغیره از
نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده گردید.
يافته ها :عملیات مدیریت زنجیره تامین برمزیت رقابتی و عملکرد مجتمع صنعتی ماموت تاثیرمثبت دارد.
نتیجه گیري :نتایج نشان میدهند که .9 :عملیات مدیریت زنجیره تامین بر مزیت رقابتی مجتمع صنعتی
ماموت تاثیر مثبت دارد .2.عملیات مدیریت زنجیره تامین بر عملکرد مجتمع صنعتی ماموت تاثیر مثبت
دارد .3 .مزیت رقابتی بر عملکرد مجتمع صنعتی ماموت تاثیر مثبت دارد.
کلمات کلیدي :مدیریت زنجیره تامین ،مزیت رقابتی ،روش آلفای کرونباخ،عملکرد شرکت ماموت.
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مقدمه
جهان امروز به ویژه جهان سازمانها ،دستخوش تغییر و تحوالت شگرف و مداومی است و
تمامی ابعاد سازمانها از محیط داخلی تا محیط خارجی ،از عوامل انسانی تا غیرانسانی و ...
همگی با شتابی خیره کننده در حالت تبدیل شدن از حالتی به حالتی دیگرهستند (جیانگ و
لی2552 ،9؛ گورلیک.)2550 ،2شرکتها و سازمانها در حال تالش برای پیدا کردن راههای
انعطاف پذیری و بهبود پاسخگویی هستند که با تغییر راهبرد عملیات ،روشها و فناوریهای خود
در رقابت باقی بمانند که انتخاب و اجرای پارادایم مدیریت زنجیره تأمین 3در این زمینه قابل
توجه و تامل است .امروزه استفاده از زنجیره تأمین در کسب و کار ،جهانی شده است .مدیریت
زنجیره تأمین به عنوان یک مجموعه از فعالیت های به هم پیوسته است که در رابطه با برنامه-
ریزی ،هماهنگی و کنترل مواد ،قطعات و کاالهای تمام شده از منبع به مشتری تعریف می شود.
زنجیره تأمین به طور معمول از امکانات توزیع جغرافیایی ،ارتباطات ترابری و اتصال این امکانات
تشکیل شده است (شائو و دانگ .)2592 ،4در دنیای رقابتی امروزی ،شرکتها به منظور کسب
مزیت رقابتی و ارتقای موقعیت خود در بازار باید بر قابلیتها و منابع کلیدی تمرکز نمایند.
مدیریت زنجیره تامین ابزاری قدرتمند جهت ارتقای رشد شرکتها و خلق مزیت رقابتی است.
عملیات مدیریت زنجیره تامین نقش حیاتی در تصمیمات مدیریتی ایفا میکند و میتواند اثرات
قابل مالحظهای بر سودآوری و موفقیت عملیاتی شرکتها داشته باشد .همچنین باعث میشود که
شرکت ها در مقابل مشتریان پاسخگویی بهتری داشته باشند .به همین دلیل ،مدیران بر ارتقای
فرآیند زنجیره تامین تاکید زیادی دارند و در بسیاری از موارد اقدام به انجام پروژهها برای بهبود
مدیریت زنجیره تامین خود ،استفاده از ابزارهای فناوری اطالعات و به کارگیری فنون بهینهسازی،
مانند مدیریت و کنترل موجودی ،استفاده از مفاهیم تولید ناب و سایر موارد مینمایند (حسینی و
شیخی .)42:9319 ،درعصرحاضر ،سازمانهای مختلف برای پاسخگویی به تقاضای بازار وتامین
نیازهای مشتریان ،به برقراری همکاری با سایر عناصر زنجیره تامین نیازمند هستند؛ بنابراین،
عملکرد یک سازمان به وسیله فعالیتهای سایر اعضای زنجیره تامین ،تحت تاثیر قرار میگیرد.
امروزه ،رقابت میان شرکتهای واحد جای خود را به رقابت میان زنجیرههای تامین داده است ،در
واقع ،شرکتها باید عالوه بر تمرکز بر منابع و فعالیتهای داخل شرکت خود ،به برقراری
یکپارچگی با تامینکنندگان و مشتریان توجه نمایند (وهابپور و صفرزاده)21:9318 ،؛ بنابراین
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با توجه به اینکه پژوهشی در شرکت ماموت در زمینه بررسی تاثیر عملیات مدیریت زنجیره تامین
بر مزیت رقابتی و عملکرد شرکت انجام نشده است ،در این پژوهش به بررسی این موضوع
پرداخته می شود .در واقع سوال اصلی پژوهش این است که آیا عملیات مدیریت زنجیره تامین بر
مزیت رقابتی و عملکرد شرکت ماموت تاثیرمثبت دارد یا خیر؟
ادبیات پژوهش :مباني نظري و پیشینه تحقیق
مباني نظري
عملیات مديريت زنجیره تامین

مدیریت زنجیره تأمین یک راهبرد عملیات جهانی قرن  29برای دستیابی به رقابت سازمانی
است .نگرانی های مهم شرکتها امروزه تحویل سریع محصوالت یا مواد با کیفیت خوب با هزینه
کم است؛ بنابراین ،سازمان مشکالتی در پیدا کردن روش های بهبود و باال بردن ادغام ،انعطاف-
پذیری ،پاسخگویی ،رضایت مشتری خود و درنتیجه رقابت با تغییر راهبرد و فناوری عملیات خود
و اجرای آن روبرو هستند؛ که مدیریت زنجیره تامین پاسخی برای حل این مشکالت است.
(زهرایی .)2598 ،9پنج فرآیند مهم در زنجیره تأمین وجود دارد :خرید ،تولید ،توزیع ،انبارکردن،
ذخیره و فروش .ترابری روشی است که در آن شرکت از جریان عملکرد تأمینکننده ،فناوری و
توانایی برای بهبود مزیت رقابتی خود استفاده میکند .مدیریت زنجیره تأمین نه تنها بر بخش
خارجی ترابری متمرکز میباشد ،بلکه بر بخش داخلی نیز متمرکز است ،مدیریت زنجیره تأمین به
صورت گسترده در حوزهای از مدیریت کسب وکار و عملکردها استفاده میشود .در برخی از
مطالعات ،کارایی فعالیت های مدیریت زنجیره تأمین از طریق یک فرآیند موفقیت آمیز اندازه-
گیری میشود :مشارکت تأمینکننده ،روابط مشتری ،مدیریت خدمات مشتری ،تدارکات خارجی،
خرید ،به اشتراکگذاری اطالعات ،به اشتراکگذاری فناوریهای اطالعات وغیره (اینس و
همکاران .)2593 2لی و همکارانش )2558( 3تحقیق را در پنج فعالیت انجام دادند :مشارکت
راهبردی تأمینکننده ،رابطهی مشتری ،سطح به اشتراکگذاری اطالعات ،کیفیت و تاخیر به
اشتراکگذاری اطالعات.
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رابطه راهبردي با تامین کننده

رابطه راهبردی یک تجزیه و تحلیل در خصوص مسایل مهم و برجسته سازمان است که
توسط راهبران ارشد سازمان به نمایندگی از مالکان ،به منظور کنترل منابع در محیطهای خارج از
سازمان ،اتخاذ میشود .این فرایند شامل مشخص کردن ماموریت ،چشمانداز ،داراییهای سازمان
و توسعه برنامههای و سیاست سازمانهای سازمان و همه فعالیتهایی که برای نیل به آنها نیاز
است ،نیز میشود .در تعریفی دیگر مدیریت راهبردی را مجموعهای از تصمیمات و اقدامات
مدیریتی خواندهاند که عملکرد بلندمدت یک شرکت را تعیین میکند .مدیریت راهبردی شامل
رصد محیطی (هم خارجی و هم داخلی) ،تدوین راهبرد (برنامهریزی راهبردی یا بلندمدت)،
پیادهسازی ،ارزیابی و کنترل راهبرد است (ناگ.)2552 ،9مفهوم وسیع یکپارچگی راهبردی زنجیره
زنجیره تأمین در برگیرندهی یکپارچگی تأمینکنندگان ،یکپارچگی روابط ،یکپارچگی داخلی،
یکپارچگی مشتری و یکپارچگی تکنولوژی است (استمپ.)2594 ،2
مدیریت ارتباط با مشتری به همه فرایندها و فناوریهایی گفته میشود که در شرکتها و
سازمان ها برای شناسایی ،ترغیب ،گسترش ،حفظ و ارائه خدمات بهتر به مشتریان به کار میرود و
شامل مدیریت انواع شیوههایی است که مشتری جهت ارتباط با سازمان استفاده میکند .اصول
مدیریت ارتباطات مشتری ،چگونگی ایجاد موفق یک سامانه و اجرای آن را برای مدیریت
ارتباطات مشتریان از شروع و اجرای اولیه یک چنین سامانهای تا نگهداری آن در زمانهای
مختلف را بیان میکند (شا.)9119 ،3
یکی از جنبه های اصلی در ایجاد هماهنگی ،به اشتراک گذاری اطالعات است .به اشتراک
گذاری اطالعات را می توان به صورت گسترهای که یک شرکت تنوعی از اطالعات را با شرکای
زنجیره تأمین مراوده میکند ،تعریف کرد( .مونکزکا .)9112 ،4اطالعاتی که به اشتراک گذاشته
میشود یک اساس اطالعاتی و تصمیمگیری مشترک برای شرکای زنجیره تأمین ایجاد میکند،
همچنین باعث باالرفتن سرعت انجام عملیات اصالحی میشود (کائو.)2552 ،0دو بحث اصلی در
پژوهشهای به اشتراکگذاری اطالعات مطرح است .مورد اول بر ارزش به اشتراکگذاری اطالعات
تمرکز دارد و مورد دوم در رابطه با چگونه ارزیابی کردن ارزش به اشتراکگذاری اطالعات و عوامل
تأثیرگذار برآن متمرکز است( .صفری و همکاران.)40:9319 ،
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مزيت رقابتي

مزیت رقابتی شامل مجموعه عوامل یا توانمندیهایی است که همواره شرکت را به نشان دادن
عملکردی بهتر از رقبا قادر میسازد .مزیت رقابتی وقتی رخ میدهد که یک شرکت در شاخصهای
یا ترکیبی از شاخصهها به پیشرفتها و توسعهها و قابلیتهایی میرسد که نسبت به رقبا برتری
پیدا میکند؛ مانند دسترسی به منابع طبیعی ،یا نیروی انسانی بسیار متخصص ،تکنولوژیهای
صنعتی یا اطالعاتی و … مزیت رقابتی ،میزان فزونی جذابیت پیشنهادهای شرکت از نظر
مشتریان در مقایسه با رقبا است .مزیت رقابتی ،تمایز در ویژگیها یا ابعاد میباشد که آن را قادر
به ارائه خدمات بهتر از رقبا به مشتریان میکند ،در کل مزیت رقابتی ،ارزشی است که سازمان به
مشتریان خود عرضه می کند ،به نحوی که در آن زمان این ارزش توسط رقبای بالقوه و بالفعل
عرضه نمیشود( .عطاران.)2598 ،برای رسیدن به مزیت رقابتی الزم است شرکت همزمان بر
توانمندیهای داخلی و خارجی خود تمرکز نماید (آپلبام .)2555 ،9سازمانها برای ایجاد مزیت
رقابتی باید دو موضوع مهم را مد نظرقراردهند .ابتدا اینکه سازمان بایستی بتواند به وسیلهی
شایستگیهای خود یک مز یت رقابتی پایداری ایجادکند که با استفاده از آن بتواند عملکردی برتر
از خود ارائه دهد و رقابت پذیری را ایجاد نماید .نکته دوم این میباشد که با توجه به محیط به
شدت رقابتی و فزونی یافتن پیچیدگیها ،مزیت رقابتی ممکن است به آسانی توسط رقبا تقلید
شود یا از نظر مشتریان دیگر ارزشی نداشته باشد پس باید مزیتهای جدیدرا جایگزین نمود
(صدری و لی .)2559 ،در نتیجه سازمان بایستی برای پیدا کردن مزیتهای رقابتی خود اندیشه
کند.
عملکرد شرکت

عملکرد در لغت یعنی حالت یا کیفیت کارکرد؛ بنابراین ،عملکرد سازمانی یک سازه ی کلی
است که بر چگونگی انجام عملیات سازمانی اشاره دارد .عملکرد به دو جزء تقسیم میشود)9 :
کارایی که توصیف کنندهی چگونگی استفاده سازمان از منابع در تولید خدمات یا محصوالت
است ،یعنی رابطه بین ترکیب واقعی و مطلوب برای تولید بروندادهای معین؛ )2اثربخشی که
توصیف کنندهی درجهی نیل به اهداف سازمانی است (خرمی و محمودزاده.)93 :9318 ،عملکرد
سازمان را میتوان به عنوان نتیجه اقدامات سازمان یا سرمایهگذاریهای سازمان در بازهای زمانی
مشخص تعریف کرد .عملکرد سازمان یک مفهوم چندبعدی است اما هدف از عملکرد یک شرکت
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درنهایت عملکرد مالی آن است (هاگدورن.)2553 ،9
پیشینه پژوهش

قاسمی و همکاران در سال  ،9318در مقالهای به بررسی نقش مدیریت زنجیره تامین و کسب
مزیت رقابتی در سازمانهای خدماتی پرداختند .هدف پژوهش ،بررسی نقش مدیریت زنجیره
تامین وکسب مزیت رقابتی در سازمانهای خدماتی است .مطالعه موردی درنظرگرفته شده
بیمارستان مصطفی خمینی میباشد .میزان اهمیت سواالت به کمک نرم افزار آماری اس پی اس
اس تجزیه و تحلیل و از روش آلفای کرونباخ جهت بررسی پایایی پرسشنامه استفاده شدهاست.
رابطه ی علی معناداری بین زنجیره تامین سبز ،چابک ،الکترونیکی و مزیت رقابتی در محیطهای
خدماتی وجود دارد .با توجه به تحلیل نتایج جامعه آماری مورد نظر در سطح اطمینان 10درصد
فرضیه اصلی محقق شد.
مظفری و قطبی در سال  9310تحقیقی با عنوان بررسی تاثیر مدیریت زنجیره تامین سبز بر
بهبود عملکرد و کسب مزیت رقابتی توسط سازمان انجام دادند .نتایج این پژوهش حاکی از آن
است که امروزه مدیریت محیطی با تاکید بر حفاظت از محیط زیست به یکی از مهمترین مسائل
مشتریان ،سهامداران ،دولت ها ،کارکنان و رقبا تبدیل شده و فشارهای جهانی ،سازمان ها را ملزم
به تولید محصوالت و خدمات سازگار با محیط زیست کرده است .اغلب تصور میکنند زنجیره
تامین سبز یعنی کاهش یا استفاده نکردن از مواد مضر شیمیایی که این تصور کامال غلط بوده
چرا که زنجیره پا را فراتر از این مرحله گذاشته و تمام بخش های یک سازمان را مد نظر قرار می
دهد .در واقع زنجیره تامین سبز حاصل پیوند اهداف اقصادی با اهداف زیست محیطی سازمان
می باشد.
شریفی و همکاران در سال  9310پژوهشی با عنوان بررسی تاثیر مدیریت زنجیره تامین بر
بهبود عملکردسازمانی از طریق مزیت رقابتی انجام دادند .هدف این پژوهش ،شناسایی
عملکردهای زنجیره تامین و بررسی تاثیرآنها برمزیت رقابتی و عملکرد سازمانی است .صنعت لوازم
خانگی مطالعه موردی میباشد .با توجه به صنعت مورد مطالعه ،شرکت پارس خزر به همراه چهار
تأمین کننده کلیدی به عنوان جامعه آماری این پژوهش انتخاب شدند و نظرات  900نفر از
مدیران و صاحبنظران مبحث لجستیک در این شرکتها به عنوان نمونه آماری مورد مطالعه
قرارگرفت .با استفاده از نرم افزار لیزرل ،مدلهای اندازهگیری متغیرهای پژوهش به تایید رسید.
پاسخ به فرضیات پژوهش با استفاده از نرمافزار اس پی اس اس انجام گردید .نتایج این پژوهش
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نشان دهنده ی نقش اثرگذارعملکردهای زنجیره تامین برمزیت رقابتی و عملکردسازمانی و
همچنین نقش میانجیگری مزیت رقابتی در ارتباط بین عملکردهای زنجیره تامین و
عملکردسازمانی است .سپس در راستای اولویت بندی عملکردهای زنجیره تامین از فرآیند تحلیل
سلسله مراتب فازی استفاده شدو همچنین وزن هریک از عوامل ،در بهبود مزیت رقابتی و
عملکردسازمانی تعیین گردید.
رضائی کلیدبری و همکاران در سال  ،9313درخصوص تاثیر مدیریت زنجیره تامین بر بهبود
عملکرد صنایع تولید قطعات خودرویی از طریق مزیت رقابتی پژوهشی را انجام دادند .مدیریت
زنجیره تامین یعنی یکپارچهسازی این فعالیتها از طریق بهبود روابط زنجیره برای رسیدن به
مزیت رقابتی پایدار مدیریت زنجیره تامین بر یکپارچه سازی فعالیتهای زنجیره تامین و نیز
جریان های اطالعاتی مرتبط با آنها از طریق بهبود روابط زنجیره برای دستیابی به مزیت رقابتی
قابل اتکا و مستدام تاکید دارد .روش پژوهش توصیفی-همبستگی وجامعه آماری شرکتهای
دارای گرید ارتقایافته شرکتهای خودروساز است .نمونهها از روش نمونه برداری غیراحتمالی
دردسترس انتخاب شدند .برای جمع آوری اطالعات از پرسشنامه استاندارد لی ( )2558و برای
آزمون فرضیهها از آزمون آماری مدلسازی معادالت ساختاری لیزرل استفادهشده است .نتایج
تحلیل نشان میدهد که به کارگیری سطح باالتری از شیوههای مدیریت زنجیره تامین و مزیت
رقابتی بر بهبود عملکرد سازمانی و همچنین به کارگیری شیوههای مدیریت زنجیره تامین و
مزیت رقابتی بربهبود عملکردسازمانی و همچنین به کارگیری شیوههای مدیریت زنجیره تامین
برایجاد مزیت رقابتی تاثیرمثبت دارد.
باورصاد و همکاران در سال  9313پژوهشی با عنوان تاثیر شیوههای مدیریت زنجیره تامین در
مزیت رقابتی و عملکردسازمانی در خدمات نگهداری و تعمیرات شرکت بهرهبرداری نفت و گاز
گچساران انجام دادند .این پژوهش به بررسی مفهومی و توسعه ابعاد پنج بعد ( SCMمشارکت
راهبردی تامین کنندگان ،ارتباط با مشتری ،میزان اشتراک گذاری اطالعات ،کیفیت اشتراک
گذاری اطالعات و تاخیر) و آزمون روابط بین شیوههای  ،SCMمزیت رقابتی و عملکردسازمانی
میپردازد .روششناسی پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی است و جامعه آماری تحقیق را 920
نفر از اداره خدمات نگهداری و تعمیرات نفت و گاز گچساران تشکیل دادندکه از بین آنها به روش
نمونه گیری تصادفی ساده و براساس فرمول کوکران برای تعیین حجم نمونه تعداد  10نفر به
عنوان نمونه انتخاب شدند .بر اساس نتایج پژوهش ،شرکتهایی با سطح باال از شیوههای SCM
سطوح باالیی از عملکردسازمانی را دارا هستند .شرکتهایی با سطح باال از شیوههای SCM
سطوح باالیی از مزیت رقابتی را دارند .سازمانها با سطح مزیت رقابتی باالتر ،سطح
عملکردسازمانی باالتری را دارندکه یک رابطه مثبت و معناداری بین آنها برقرار است.
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شفیعی و تارمست درسال  9313به پژوهشی با عنوان تاثیر فرآیندهای مدیریت زنجیره تامین
بر مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی پرداختند .مطالعه موردی :شرکت ساپکو چنین بیان نمودند
شرکتهای شرکت طراحی و تأمین قطعات (ساپکو) با مدیریت زنجیره تأمین این مجموعه بزرگ
در صدد افزایش عملکرد و کسب مزیت رقابتی است .روش پژوهش توصیفی-پیمایشی است و
انتخاب اعضای نمونه آماری به روش تصادفی از بین اعضای مجموعه زنجیره تامین شرکت طراحی
و تامین قطعات ایران خودرو (ساپکو) ،فرضیههای پژوهش را با استفاده از روش معادالت
ساختاری و رگرسیون مورد سنجش قراردادند .نتایج نشان داد که مدیریت زنجیره تامین به
طورمستقیم مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی را تحت تاثیر قرار میدهد .همچنین مزیت رقابتی با
عملکرد سازمانی رابطه معناداری دارد؛ اما با مداخله مزیت رقابتی ،شدت رابطه میان مدیریت
زنجیره تامین و عملکرد سازمانی تقویت میشود .روش پژوهش توصیفی-پیمایشی است و انتخاب
اعضای نمونه آماری به روش تصادفی از بین اعضای مجموعه زنجیره تامین شرکت طراحی و
تامین قطعات ایران خودرو (ساپکو) ،فرضیههای پژوهش را با استفاده از روش معادالت ساختاری
و رگرسیون مورد سنجش قراردادند .نتایج پژوهش نشان داد که مدیریت زنجیره تامین به
طورمستقیم مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی را تحت تاثیر قرار میدهد .همچنین مزیت رقابتی با
عملکرد سازمانی رابطه معناداری دارد؛ اما با مداخله مزیت رقابتی ،شدت رابطه میان مدیریت
زنجیره تامین و عملکرد سازمانی تقویت میشود.
پاالندینگ و همکاران 9در سال  ،2592پژوهشی با عنوان تجزیه و تحلیل تاثیر مدیریت
زنجیره تامین و عرضه انعطافپذیری زنجیرهای بر عملکرد شرکت از طریق مزیت رقابتی را در
شرکت پردازش ماهی در شهر بیتونگ انجام دادند .هدف از این مطالعه تعیین تاثیر مدیریت
زنجیره تامین و انعطافپذیری زنجیره تامین بر عملکرد شرکت از طریق مزیت رقابتی است.
نمونهها از طریق روش بررسی بر روی تمام شرکتهای پردازش ماهی که فعالیتهای صادراتی را
به  29شرکت انجام میدهند ،به دستآمدند .روش جمعآوری دادهها مصاحبه و پرسشنامه است و
سپس با حداقل مربعات جزئئ  ،دادهها تحلیل میشوند .این پژوهش ابعاد مدیریت زنجیره تامین
را مدیریت می کند ،یعنی مدیریت ارتباط با مشتری ،مدیریت زنجیره تامین داخلی ،مدیریت
ارتباط با تامین کننده و انعطاف پذیری زنجیره تامین برای آزمون روابط با مزیت رقابتی و عملکرد
شرکت است .نتایج نشان میدهد که مدیریت زنجیره تامین تاثیرمثبت بر مزیت رقابتی و کارایی
شرکت دارد .به همین ترتیب ،انعطافپذیری زنجیره تامین تاثیرمثبت برمزیت رقابتی عملکرد
شرکت دارد .مزیت رقابتی نیز تاثیرمثبتی برعملکردشرکتهای پردازش ماهی در شهر بیتونگ
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دارد .براساس نتایج مطالعه میتوان نتیجه گرفت که بهبود عملکردشرکت به شدت وابسته به
شیوههای مدیریت زنجیره تامین ،انعطافپذیری زنجیره تامین و مزیت رقابتی است .از این یافته-
ها ،حفظ و بهبود روابط با تامین کنندگان ،مشتریان و بهبود زنجیره تامین داخلی برای تولید
محصوالت با ارزش افزوده بهتر توصیه شدهاست .انعطافپذیری زنجیره تامین برای هرشرکت
پردازش ماهی در شهر بیتونگ ضروری است تا بتواند به نوسانات تقاضا و تغییرات پاسخ دهد.
پیشرفت های جدید در ارائه محصوالت متنوع و یا بهبود کیفیت کار ،این شرکت را قادر میسازد
که به طور موثر و کارآمد کارکند .مزایای مدیریت زنجیره تامین و انعطافپذیری زنجیره تامین
درنهایت ،مزیت رقابتی و بهبود عملکرد شرکتهای پردازش ماهی در شهر بیتونگ را بهبود می-
بخشد.
سرینیواسان و اسواکن 9در سال  2592پژوهشی با عنوان یک بررسی از دیدگاه و انعطاف-
پذیری به عنوان تکمیل تجزیهوتحلیل زنجیره تامین :دیدگاه نظری پردازش اطالعات سازمان
انجام دادند و چنین بیان نمودند که بسیاری از شرکتها امروز در حال تالش برای توسعه و بهره
برداری از قابلیتهای تحلیلی هستند .با استفاده از نظریه پردازش اطالعات سازمان ،2دیدگاه
تقاضا و دیدگاه عرضه را به عنوان منابع اصلی برای توانایی تحلیل و انعطافپذیری سازمانی به
عنوان یک قابلیت مکمل بررسی کردند .روابط بین این عوامل را تحت شرایط مختلف
متغیرنوسانات بازار ،به عنوان یک نوع عدم اطمینان محیطی بررسی کردند .نتایج حاصل از تجزیه
و تحلیل دادهها از  919شرکت جهانی نشان میدهد که هردو دیدگاه تقاضا و عرضه با توسعه
قابلیتهای تجزیه و تحلیل مرتبط است .در قابلیت تجزیه و تحلیل نشان داده شدهاست که به
شدت با عملکرد عملیاتی مرتبط است .نتایج تجربی نشان میدهد که توانایی تجزیه و تحلیل و
انعطافپذیری سازمانی ،به عنوان توانایی مکمل برای شرکتهایی است که در بازارهای فرار
هستند .این یافتهها  OIPTرا برای ایجاد درک بهتر از کاربردهای فناوریهای پردازش اطالعات
گسترش میدهد ،درحالی که ارائه راهنماییهای مبتنی بر نظری به مدیران در توسعه قابلیتهای
تحلیلی درشرکتهای خود است.
هاندوکو و همکاران 3در سال  2590تحقیقی با عنوان تاثیر سامانه منابع سازمانی و
عملکردهای زنجیره ی تامین بر مزیت رقابتی و عملکرد شرکتی :نمونه ای از شرکت های اندونزی
انجام دادند ،در این مقاله چنین آمده است ،برنامهریزی منابع سازمانی ( )ERPهسته ی پردازش
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اطالعات کسب و کار است .بدون در نظر گرفتن هسته های مختلف کسب و کار ERP ،یکی از
مهمترین عوامل در کسب و کار است (مالی ،منابع انسانی ،بازاریابی ،عملیاتی) .مدیریت زنجیره ی
تامین ( )SCMبه دنبال یک شرکت خصوصی است و با توجه به این موضوع که شرکت ها تا
اندازه ی زیادی بر شایستگیها و تواناییهای اصلیشان تمرکز دارند ،از دیگر تواناییهای تامین
کنندگان غافل هستند .سامانه  ERPبه شرکتها برای دستیابی به این مزایای رقابتی با افزایش
جریان اطالعات فرآیند کمک می کند ،این افزایش در تمام سامانههای عملی متصل و پیوستهی
بین تامین کننده ،تولیدکننده ،توزیع کننده و حتی مصرف کنندهی نهایی صورت میپذیرد .این
تحقیق برای  942مدیر شرکتهای اندونزی انجام شد .فرضیهها با استفاده از تحلیل مسیر
رگرسیون چندگانه آزمایش شدند .تمام مفاهیم یا سواالت این تحقیق از لحاظ کمی با استفاده از
مدلسازی معادالت ساختاری سرکوآل ( )SEMپردازش شدند .نتایج نشان می دهد که
عملکردهای  SCMتاثیر مثبتی بر مزیت رقابتی و عملکرد شرکتی دارد .سامانه  ERPرابطهی
مثبتی با مزیت رقابتی دارند ،سامانه  ERPتاثیر مثبتی بر عملکرد شرکتی دارد.در پایان ،مزیت
رقابتی به صورت مثبت عملکرد شرکتی را تحت تاثیر قرار می دهد.
هو وهمکاران 9در سال  ، 2594در پژوهشی با عنوان تاثیر محیط رقابتی بر تقسیم و عملکرد
اطالعات زنجیره تامین چنین بیان نمودند که اشتراک گذاری اطالعات در زنجیرههای عرضه در
دهه گذشته به موضوع مهم تبدیل شدهاست .این مطالعه از دادههای  892شرکت تولیدی چینی
برای بررسی روابط بین محیط رقابتی ،بهاشتراکگذاری اطالعات زنجیره تامین ( )SCISو عملکرد
زنجیره تامین استفاده میکند .نتایج حاصل از تحلیل مدلسازی معادالت ساختاری نشان میدهد
که  .9رقابت بینالمللی به طورکلی با هر سه نوع  SCISارتباط مثبت دارد درحالی که رقابت
محلی به طور مستقیم به هیچ یک از سه نوع ارتباط ندارد .2.به اشتراک گذاری اطالعات داخلی
به طور مستقیم با به اشتراک گذاری اطالعات خارجی با تامینکنندگان و مشتریان  .3به
اشتراکگذاری اطالعات داخلی و به اشتراکگذاری اطالعات با مشتریان ،به طورمثبت نسبت به
عملکرد زنجیره تامین برتر ارتباط دارد ،درحالی که اشتراک اطالعات تامینکننده به طور قابل
توجهی به عملکرد مربوط نمیشود .یافتهها نشان داد که درک از روابط بین محیطرقابتیSCIS ،
و عملکرد زنجیره تامین باعث ارتقای تولید چینی میشود.
کیم 2در سال  ،2551در مقالهای با عنوان بررسی اثرمستقیم و غیرمستقیم یکپارچگی زنجیره
تامین برعملکرد شرکت رابطه علی میان عملیات مدیریت زنجیره تامین ،قابلیت رقابتی ،سطح

1 Huo et al
2 Kim
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یکپارچگی زنجیره تامین و عملکرد شرکت را مورد بررسی قرار داد .او تحقیق خود را بر روی
شرکتهای تولیدی ژاپنی و کرهای متمرکز نمود و دریافت که در شرکتهای کرهای ،یکپارچگی
کارایی زنجیره تامین میتواند نقش حیاتیتری را برای رقابتپذیری پایدار مدیریت زنجیره تامین
ایفا نماید .درحالی که درشرکتهای ژاپنی ،روابط درونی نزدیکتر میان سطح تمرکز برعملیات
مدیریت زنجیره تامین و قابلیت رقابتی میتواند دارای اثرقابلمالحظهتری بر رقابتپذیری مدیریت
زنجیره تامین باشد .او بر این باور است که چنین یافتههایی میتواند به شرکت در ایجاد چارچوبی
برای مرتبط ساختن راهبرد یکپارچگی خود راهبرد رقابتیاش و همچنین شناسایی چگونگی
ارتباط دادن چنین رابطهای با بهبود عملکرد سازمانی ،کمک نماید .بدین ترتیب شرکت قادر
میگرددتا مجموعهای از راهبردهای مفید عملیات زنجیره تامین را برای یکپارچگی زنجیره تامین
تنطیم کند.
با عنایت به مرور گسترده ادبیات ،در این پژوهش از مدل مفهومی تحقیق برگرفته از پژوهش
هندوکوا 9و همکاران ( )2590به منظور بررسی تأثیر عملیات مدیریت زنجیره تامین بر مزیت
رقابتی و عملکرد مجتمع صنعتی ماموت استفاده میشود.با توجه به مدل مفهومی تحقیق،
فرضیات زیر پیشنهاد شد:
فرضیات پژوهش
فرضیه اصلي

عملیات مدیریت زنجیره تامین بر مزیت رقابتی و عملکرد مجتمع صنعتی ماموت تأثیر مثبت
دارد.
فرضیات فرعي

فرضیه فرعی  :9عملیات مدیریت زنجیره تامین بر مزیت رقابتی مجتمع صنعتی ماموت تأثیر
مثبت دارد.
فرضیه فرعی  :2عملیات مدیریت زنجیره تامین بر عملکرد مجتمع صنعتی ماموت تأثیر مثبت
دارد.
فرضیه فرعی  :3مزیت رقابتی بر عملکرد مجتمع صنعتی ماموت تأثیر مثبت دارد.
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روش پژوهش

اصلیترین روشهای گردآوری اطالعات در پژوهش حاضر بدین شرح است :مطالعات کتابخانه
ای ،تحقیق میدانی .برای جمع آوری دادههای موردنیاز جهت تعیین رابطهی متغیرهای تحقیق از
پرسشنامه استفاده میگردد .جهتگیری پژوهش کاربردی است .در این تحقیق برای جمع داده-
های میدانی از پرسشنامه محقق ساخته با استفاده از مبانی نظری ،پیشینه تحقیق و پرسشنامه-
های استاندارد موجود در این زمینه ،استفاده میشود .مبانی نظری این پژوهش با مراجعه به
کتب ،مجالت ،مقاالت داخلی و خارجی و پایگاههای معتبر اینترنتی اطالعات مورد نیاز برای انجام
پژوهش جمعآوری گردیده است .به منظور اطمینان هر چه بیشتر از روایی پرسشنامه ،از نظرات
اساتید راهنما و مشاور و نظرات خبرگان (روایی صوری) و روایی همگرا (روش تحلیل عامل
تاییدی) استفاده گردید .همچنین برای ارزیابی پایایی پرسشنامه از ضریب پایایی آلفای کرونباخ
استفاده میگردد .جهت بررسی و تحلیل آماری از نرمافزار اسپیالاس استفاده می شود .جهت
تبیین رابطه میان سازههای پژوهش از روش مدلسازی معادالت ساختاری استفاده میشود .قلمرو
موضوعی پژوهش بررسی تاثیر مدیریت عملیات زنجیره تامین بر مزیت رقابتی و عملکرد شرکت،
قلمرو مکانی مجت مع صنعتی ماموت در هشتگرد و قلمرو زمانی پژوهش سال  9312میباشد.
واحد سنجش پژوهش ،عملیات مدیریت زنجیره تامین ،مزیت رقابتی و عملکرد شرکت واحد
مشاهده پژوهش ،کارشناسان و متخصصان و واحد تحلیل مجتمع صنعتی ماموت است .راهبرد
پژوهش از نوع مورد مطالعه خواهد بود که جامعه آماری این تحقیق را مدیران ،خبرگان،
متخصصان وکارشناسان آشنا به  SCMکه در مجتمع صنعتی ماموت هستند ،تشکیل میدهند.
نمونه گیری به روش تصادفی ساده و با استفاده از فرمول کوکران برای جوامع محدود محاسبه
میگردد.
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بررسي مدل معادالت ساختاري
معناداري

در شکل یک ،مدل معادالت ساختاری با توجه به ضرایب تی ارائه شده است:
شکل  :9بررسی مدل معادالت ساختاری با توجه به ضرایب تی
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تحلیل مسیر

باتوجه به نتایج حاصل شده در شکل یک ابتدا درک این نکته ضروری است که ضرایب بیشتر
از مقدار عددی  9/18در تایید معناداری و عدم تصادفی بودن رابطه بین مولفه های پژوهش می-
باشند .در نهایت مشاهده میشود که مقدار ضرایب معناداری در کلیهی ارتباطات موجود بین
متغیرها بیشتر از مقدار  9/18بوده بنابراین معناداری کلیهی روابط موجود در مدل تایید میشود.
شکل  :2بررسی مدل معادالت ساختاری با توجه به ضرایب استاندارد شده

با توجه به نتایج حاصل شده در شکل  2مشاهده میشود سازهی مدیریت رابطهی مشتری با
ضریب بتای  5/210بیشترین تاثیرو رابطه را با عملیات مدیریت زنجیره تامین دارد ،همچنین
عملیات مدیریت زنجیره تامین با ضریب بتای  5/432بیشترین تأثیر را بر عملکرد شرکت دارد و
عملیات مدیریت زنجیره تامین با ضریب بتای  5/915بر مزیت رقابتی تاثثیر گذار است .درنهایت
مزیت رقابتی نیز با ضریب  5/255بر عملکرد شرکتی تاثیرگذار است.
.
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يافته ها
فرضیه اصلي

عملیات مدیریت زنجیره تامین برمزیت رقابتی و عملکرد مجتمع صنعتی ماموت تاثیرمثبت
دارد .با توجه به نتایج حاصل شده عملیات مدیریت زنجیره تامین با سطوح معناداری کمتر از پنج
درصد وضریب بتا مناسب و ضریب تی بیشتر از  9/18بر عملکرد شرکت ماموت تاثیر مثبت دارد.
مدیریت زنجیره تامین بر مزیت رقابتی مجتمع صنعتی ماموت تاثیر گذار میباشد .در نهایت
فرضیه حاضر تایید می شود .نتایج حاصل شده در این فرضیه با نتایج حاصل شده در مطالعه
خرمی و محمود زاده در سال  9318که با هدف بررسی تاثیر برنامه ریزی منابع سازمانی ،مدیریت
زنجیره تامین بر عملکرد شرکت انجام دادند ،همسو و هم راستا میباشد .در هر دو مطالعه بیان
شد که بررسی تاثیر و نقش عملیات مدیریت زنجیره تامین برمزیت رقابتی و عملکرد سازمانی،
معنادار می باشد .همچنین نتایج حاصل شده در این فرضیه با نتایج حاصل شده در مطالعه
هاندوکو وهمکاران که در سال  2590با هدف بررسی تاثیر سامانه برنامهریزی منابع سازمانی و
عم لکردهای مدیریت زنجیره تامین بر مزیت رقابتی و عملکرد شرکتی در نمونهای از شرکتهای
اندونزی انجام دادند ،همسو و همراستا میباشد .نتایج دو مطالعه حاکی از آن است که عملیات
مدیریت زنجیره تامین تاثیر مثبتی بر مزیت رقابتی و عملکردشرکتی دارند.
فرضیات فرعي

فرضیه فرعي شماره يک :عملیات مدیریت زنجیره تامین بر مزیت رقابتی مجتمع صنعتی
ماموت تاثیر مثبت دارد .با توجه به نتایج حاصل شده مشاهده میشود که عملیات مدیریت
زنجیره تامین با سطح معناداری کمتر از  0درصد ،ضریب مسیر برابر  5/915و سطح اماره تی
برابر با  2/320تاثیر مثبت بر مزیت رقابتی مجتمع صنعتی ماموت دارد درنهایت فرضیه حاضر
تایید میشود .مطالعه قاسمی و همکاران در سال  9318با هدف بررسی نقش مدیریت زنجیره
تامین و کسب مزیت رقابتی در سازمان های خدماتی انجام شد ،نتایج آن نشاندهندهی رابطه
علی معناداری بین زنجیره تامین سبز بر چابکی سازمان و مزیت رقابتی در محیطهای خدماتی
می باشد .درنتیجه ،نتایج حاصل شده درمطالعه حاضر با نتایج حاصل شده در مطالعه قاسمی و
همکاران از منظر تاثیر زنجیره تامین بر مزیت رقابتی همسو میباشد.
فرضیه فرعي شماره دو :عملیات مدیریت زنجیره تامین برعملکرد مجتمع صنعتی ماموت تاثیر
مثبت دارد .با توجه به نتایج حاصل شده در این قسمت نیز مشاهده میشود که عملیات مدیریت
زنجیره تامین با سطح معناداری کمتر از پنج درصد ،ضریب مسیر برابر با  5/432و سطح آماره تی
برابر با  922/135تاثیر مثبت بر مجتمع صنعتی ماموت دارد .در نهایت فرضیه حاضر تایید می-
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شود .نتایج حاصل شده در فرضیه حاضر نیز با نتایج حاصل شده در مطالعه شریفی و همکاران در
سال  9310که به عنوان بررسی تاثیر مدیریت زنجیره تامین بر بهبود عملکرد سازمانی از طریق
مزیت رقابتی انجام دادند ،نیز همسو و هم راستا میباشد .در هر دوی این مطالعات ،هدف
شناسایی عملکرد های زنجیره تامین و بررسی تاثیر آنها بر مزیت رقابتی و عملکرد سازمان می-
باشد که دارای نتایجی مشترک ،همسو و هم راستا میباشند .همچنین نتایج حاصل شده در این
مطالعه با نتایج حاصل شده در مطالعه لی 9و همکاران که در سال  2558به بررسی تاثیر شیوه-
های مدیریت زنجیره تامین بر مزیت رقابتی وعملکرد سازمانی پرداختند ،همراستا و همسو می-
باشد .نتایج پژوهش لی و همکاران حاکی از این است که سطح باالی عملکرد مدیریت زنجیره
تامین می تواند منجر به افزایش مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی شود .به همین جهت میتوان
نتایج حاصل شده در این مطالعه با نتایج حاصل شده در پژوهش حاضر را همراستا و همسو
دانست .نهایتاً نتایج حاصل شده در فرضیه حاضر با نتایج حاصل شده از مطالعهی هاندوکو 2و
همکاران که در سال  2590انجام شد ،همراستا و همسو میباشد .این مطالعه با هدف بررسی تاثیر
سامانه برنامه ریزی منابع سازمانی و عملکردهای مدیریت زنجیره تامین بر مزیت رقابتی و عملکرد
شرکتی در نمونهای از شرکتهای اندونزی انجام شد و نتیجهی آن نشاندهندهی تاثیر مثبت
عملیات مدیریت زنجیره تامین برعملکرد شرکت است .به همین جهت نتیجه این مطالعه به طور
کامل مطابق و همسو با نتیجه پژوهش حاضر است.
فرضیه فرعي شماره سه :مزیت رقابتی بر عملکرد مجتمع صنعتی ماموت تاثیر مثبت دارد .با
توجه به نتایج حاصل شده مشاهده میشودکه مزیت رقابتی با سطح معناداری کمتر از پنج درصد،
ضریب مسیر برابر با  5/255و سطح آماره تی  2/998تاثیر مثبت بر عملکرد مجتمع صنعتی
ماموت دارد .در نهایت فرضیه حاضر تایید میشود .نتایج حاصل شده در فرضیه حاضر با نتایج
حاصل شده از مطالعهی هاندوکو و همکاران که در سال  2590انجام شد ،همراستا و همسو می-
باشد .نتایج آن حاکی از تاثیر مثبت مزیت رقابتی بر عملکرد شرکتی در اندونزی است که به
همین جهت ،نتیجه آن مطابق و همسو با نتیجه حاصل از پژوهش حاضر است.

9 Li et al
2 Handoko et al
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نتیجهگیري

نتایج حاصل شده در خصوص بررسی و تاثیر نقش مدیریت عملیات زنجیره تامین بر مزیت
رقابتی و عملکرد مجتمع صنعتی ماموت حاکی از آن است که مدیریت عملیات زنجیره تأمین
میتواند منجر به افزایش مزیت رقابتی شرکت در مقایسه با سایر شرکتهای فعال در عرصه
فعالیت شود .در بررسی مدیریت عملیات زنجیره تامین برعملکرد شرکت نیز این نکته حائز
اهمیت می باشد که هرچه میزان عملیات زنجیره تأمین بهبود یابد ،عملکرد شرکت نیز بهبود پیدا
میکند  ،چرا که با توجه به تعاریف پیرامون زنجیره تأمین ،استفاده درست از منابع و امکانات،
شناسایی درست بازار از عوامل مستتر در زنجیره تأمین ،تأثیر گذار بر عملکرد شرکت است .در
نهایت مشخص بودن مشخص یودن شکل شفافی از چشم انداز در یک سازمان منجر به
شکلگیری رقابتهای اصولی میگردد که این عامل موجب مزیت رقابتی شرکت میشود و در
نهایت دارا بودن مزیت رقابتی به بهبود عملکرد در شرکت منجر میشود.
پیشنهادها

با توجه به نتایج به دست آمده در پژوهش حاضر ،پیشنهادات کاربردی جهت اجرایی شدن
توسط مسئوالن مربوطه ارائه شده است.
 .9پیشنهاد می شود سازمان در راستای شناسایی زنجیره تامین و ابعاد آن و نقش زنجیره
تامین بربهبود فعالیتها و عملکرد شرکت ،اقدام به برگزاری کالسهای آموزشی با محوریت
زنجیره تامین و کارکردهای آن نمایند.
 .2پیشنهاد میشود سازمان در راستای افزایش سطح مشارکت افراد در برنامهریزیهای آتی
خود ،اقدام به برگزاری نشستهای متفاوت و همایشهایی با این محوریت نماید.
 .3پیشنهاد می شود به منظور افزایش کارایی و عملکرد شرکت ،شرکت ماموت اقدام به تدوین
سیاستهای راهبردی خود با ابزاری به نام زنجیره تامین نماید.
 .4پیشنهاد میشود به منظور بسط و توسعه دانش در شرکت ،اقدام به برگزاری همایشهایی
با محوریت زنجیره تامین سبز و نقش آن بر مزیت رقابتی شود.
 .0با توجه به اینکه مدیریت عملیات زنجیره تامین با ضریب مسیر  5/432تاثیر بسیاری بر
عملکرد شرکت دارد؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت که تقویت عملیات مدیریت زنجیره تامین،
موجب بهبود عملکرد شرکت میشود .همچنین با توجه به نتایج پژوهش که نشان میدهد از میان
سازههای اندازهگیری سازهی متفیر مدیریت عملیات زنجیره تامین ،سازهی مدیریت رابطهی
مشتری با ضریب مسیر  5/210بیشترین رابطه را با این متغیر داشته و اثر گذارترین شاخص این
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سازه (با بار عاملی  )5/293نیز ،مولفهی "ترغیب کاربران با استفاده از خدمات مختلف" است؛
بنابراین پیشنهاد می شود ،شرکت ماموت به منظور بهبود عملکرد شرکت ،به تقویت و بهبود
مدیریت عملیات زنجیره تامین و به طور خاص به بهبود مدیریت رابطهی مشتری و ترغیب
کاربران برای استفاده از خدمات متنوع بپردازد.
قدرداني

از كليه عزيزاني كه در اين پژوهش ما را ياري نموده اند كمال تشكر و قدر داني را دارا هستيم.
منابع
منابع فارسي

باورصاد بلقیس ،رحیمی فرج اله و مهراب نژاد ،یاسر ( .)9313تاثیر شیوههای مدیریت زنجیره
تامی ن در مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی در خدمات نگهداری و تعمیرات شرکت
بهرهبرداری نفت و گاز گچساران.
حسینی محمود ،شیخی نرگس ( .)9319تبیین نقش راهبردی عملیات مدیریت زنجیره
تامین در بهبود عملکرد شرکت (مطالعه صنعت مواد غذایی ایران) .مجله مطالعات
مدیریت راهبردی،)95(8،صص.85-38
خرمی غالمرضا ،محمودزاده احد ( .)9318بررسی تاثیر برنامه ریزی منابع سازمانی ،مدیریت
زنجیره تامین و مدیریت منابع انسانی بر عملکرد شرکت .مجله مدیریت زنجیره ارزش،
 ،)0(2صص.32-93

رضائی کلیدبری ،حمیدرضا گودرزوندچگینی ،مهرداد و علوی فومنی فاطمه ( .)9313تاثیر
مدیریت زنجیره تامین بر بهبود عملکرد صنایع تولید قطعات خودرویی از طریق مزیت
رقابتی .مجله مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ،)9(8 ،صص.22-82
شریفی محمد ،شاهرودی کامبیز و رمضانیان ،محمد رحیم ( .)9310بررسی تاثیر مدیریت
زنجیره تامین بر بهبود عملکردسازمانی از طریق مزیت رقابتی ،سومین کنفرانس بین
المللی مدیریت و اقتصاد ،دانشگاه تربت حیدریه.

شفیعی مرتضی ،تارمست پگاه ( .)9313تاثیر فرآیندهای مدیریت زنجیره تامین بر مزیت
رقابتی و عملکرد سازمانی (مطالعه موردی :شرکت ساپکو) .نشریه مطالعات کمی در
مدیریت،)2(0 ،صص.922-952

صفری ،حسین ،حشمتی پور ،فاطمه ،مهرابی ،علی و نصابی ،وحیدرضا ،9319 ،مدلسازی
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عوامل موثر بر به اشتراک گذاری اطالعات در زنجیره تأمین شرکت ایران خودرو
خراسان با استفاده از روش ترکیبی نگاشت علی و شبکههای بیزین ،مدیریت فناوری
اطالعات.)95( 4.

عطاران جواد ،آدینف حیات دیواندری ( .)2598شناسایی عوامل مؤثر بر تحکیم بازار (تحقق
مزیت رقابتی پایدار) خدمات بانکی در بانک ملت بر مبنای دیدگاه منبع محور .نشریه
مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران .بازبینیشده در  94ژوئن .2598

قاسمی نفیسه ،نکوییفرد الناز ،رجبی موغاری پروین و امین صالحی فرناز ( .)9318نقش
مدیریت زنجیره تامین و کسب مزیت رقابتی در سازمانهای خدماتی .اولین کنفرانس بین
المللی دستاوردهای نویت در علوم و تکنولوژی .تهران ،شرکت بین المللی کوشا.

مظفری محمد مهدی ،قطبی فربد ( .)9310بررسی تاثیر مدیریت زنجیره تامین سبز بر
بهبود عملکرد و کسب مزیت رقابتی توسط سازمان ،سومین همایش ملی و سومین
همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران ،همدان.

وهاب پور ،نیره و صفرزاده حسین ( .)9318بررسی نحوه اثرگذاری یکپارچگی زنجیره تأمین
بر عملکرد شرکت با استفاده از متغیرهای میانجی قابلیتهای رقابتی و مدیریت زنجیره
تأمین  ،فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری ،شماره ویژه کنفرانس بین المللی مدیریت ،اقتصاد
و علوم انسانی.
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