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 چکیده

پایدار و ارتباط آن با  تأمينابعاد گوناگون مدیریت زنجيره  بندیاولویتدستيابی به مزیت رقابتی باالتر، شناسایی و  منظوربه
شامل  كيفیكمی و در دو بخش  جامعه آماری پژوهش. انجام شدپژوهش این مبلمان منزل و اداری،  توليدكننده هایشركتعملکرد 
مبلمان  دكنندهيتول هایشركت عملياتیمهندسان و  یرانمد و عملکرد شركت، تأمينمدیریت زنجيره  هایزمينهدر ن امتخصصخبرگان، 

برای  از روش مصاحبه و تحليل محتوا و در بخش كمی مؤثر هایشاخصشناسایی برای . در بخش كيفی در استان تهران بودند
 بندیاولویترک روابط علی بين متغيرهای تحقيق و دبرای و  مبنای طيف ليکرت ساخته برمحقق نامهابزار پرسشاز  هادادهگردآوری 

 هایروشتحقيق در هر دو بخش با استفاده از  ابزارهایروایی و پایایی  .شدهمبستگی پيرسون و فریدمن استفاده  هایآزمونآنها از 
 بر مثبت و مستقيم اثری تأمين رهيزنجمدیریت  عمليات هنتایج این تحقيق نشان داد ك شد. تأیيدمختلفی مورد آزمون قرار گرفته و 

و طراحی و ، هزینه محصول تأخيرپایدار، ابعاد زمان  تأميندر بعد زنجيره ، همچنين دارد مبلمان چوبی هایشركت عملکرد سطح
تغييرهای پيشنهادی مشتریان در  بهدر بعد عملکرد، ابعاد پاسخگویی سریع سازگاری با محيط در اولویت اول تا سوم قرار گرفتند. 

 .بودندهای برتر در اولویت اول تا سوم ادگذاری و ترجيح مشتریان بر خرید از نم، بازده سرمایهمحصولحجم 
 

 .پایدار تأمين، عملکرد، مدیریت زنجيره چوبی ، صنعت مبلمانمزیت رقابتی کلیدی: هایواژه             

 

 مقدمه 
مواد اوليه،  كنندگانتأميناست كه  ایشبکه تأمينزنجيره 

و  هافروشخرده، هافروشعمدهمراكز توليد، مراكز توزیع، 
مدیریت  .گيردمیمشتریان محصوالت نهایی را دربر  درنهایت
 Supply Chain Management) (SCM)) تأمينزنجيره 
، اجرا، كنترل كارآمد جریان مواد اوليه، ریزیبرنامهوظيفه 

ساخت، محصوالت نهایی و  جریان  انیدر جر هایموجودی

 هدف بااطالعات مرتبط با آن از نقطه آغاز تا نقطه مصرف 
 & Gowen) ی مشتریان را بر عهده داردانيازه تأمين

Tallon, 2003)دیقتصاا یهابنگاه د،موجو قابتیر زاربا . در 
 دخو، خلیدا منابع و نمازسا به ختنداپر بر وهعال یتوليد و
رج از مرتبط خان كاو اربر منابع رت نظاو  مدیریت به را
به دستيابی  درواقعموضوع،  نیا علت .بينندمیمند زنيان مازسا

 .ستزار اكسب سهم بيشتر با هدف باقابتی ی ریاامزیت یا مز
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 ،تقاضا و عرضه یزیربرنامه مانند ییهاتيفعال سساا ینابر 
 اد،مو تهيه ل،محصو یزیربرنامه و توليد كاال، ارینگهد خدمت
 قبالً كه دیموجو لكنتر و یعزتو ی،مشتر به و خدمت تحویل
 هنجيرز سطح به ینکا ،شدیم منجاا شركت سطح در همگی
مدیریت  .et al (Chang., 2011( تسا دهكر اپيد لنتقاا عرضه

فرایندهای تحویل و ارائه محصول  ، بهبود كاراییتأمينزنجيره 
مواد تا مشتری نهایی و  كنندگانتأمين در كل مسير زنجيره از

كه  باشدمی گریواسطه با حداقل گذاشت و برداشت و
 شودیم هانهیهزموارد باعث كاهش در  ینكاهش ا جهيدرنت

2001) et al.,(Hoover . كشور هر پایدار توسعه تضمين 

 رقابليغ و محدود منابع از بهينه استفاده و حفظ به منوط

 این مسئله با مواجهه برای گوناگونی اقدامات واست  جایگزین

 از مواد استفاده آنها ازجمله كه گرددمی انجام هادولت توسط

كاهش  صنعتی، و توليدی مراكز در زیستمحيط با سازگار خام
 از دوباره استفاده و نفتی و فسيلی انرژی منابع از استفاده

كميسيون جهانی محيط و  تعریف بر اساس. باشدمیضایعات 
كه نياز نسل فعلی  شودیمگفته  یاتوسعهپایداری به  ،توسعه

بعدی در توسعه  یهانسلرا بدون محدود كردن توانایی 
 پایداری كردن مفهوم لحاظ امروزه. نيازهای آنان، ارضا كند

 رشد به رو اثرهای به توجه با ،تأمين زنجيره شبکه طراحی در
 به انسانی، یهاتيفعال افزایش آن جهيدرنت جهانی و جمعيت
 ویژهبه و مردم هادولت ،هاسازمان برای مهمی موضوع

Wong, &Wong ) است شده تبدیل زیستمحيط دوستداران

نوین و ایجاد  هایفناوریظهور  طی چند سال اخير .(0720
تحوالت عظيم در بازارهای جهانی، لزوم توجه به مدیریت 

است، كرده ضروری  ازپيشبيشپایدار را  تأمينزنجيره 
مختلف برای ایجاد، حفظ موقعيت و  هایسازمان كهطوریبه

مدیریت  هایاز تئوریجایگاه رقابتی خود، ناگزیر به استفاده 
 پایدار تأمين جيرهزن مدیریت. پایدارند تأمينزنجيره 

 محيطیزیست و اجتماعی پایداری اقتصادی، ابعاد دربرگيرنده
 نيز سازمانی عملکرد (.Aarabi, ar &fAmini 2015)  است

 مدیریتی هایپژوهش موردبحث در مفاهيم مهمترین از یکی

 در موفقيت معيار سنجش مهمترین شک بدون و است

 هایشاخص طوركلیبه. آیدمی حساببه تجاری هایشركت

 يمقابل تقس ينیو ع ذهنی دو دسته به یعملکرد سازمان
 یهایشاخص سازمانی، عملکرد ينیع هایشاخصهستند. 

 ينیع یهاداده بر اساسو  یكامالً واقع صورتبههستند كه 
به  توانیم هاشاخصین . ازجمله اشودیم یريگاندازه

بازده حقوق  دارایی، مانند بازده یسودآور هایشاخص
هر سهم اشاره كرد.  سود و یگذارهیسرماصاحبان سهام، بازده 

را  یهایشاخص يشترب سازمانی عملکرد یذهن هایشاخص
سازمان  ینفعذ یهاگروه ی قضاوتكه بر مبنا شودیمشامل 

به  توانیم هاشاخصین . ازجمله اگيردمیشکل 
در ارائه  يتموفق كاركنان، مندیرضایت ی،مشتر یمندتیرضا

 ,Harris & Ogbonna) كرد اشاره يرهو غ یدمحصوالت جد

2001) .Li ( 2004و همکاران)  نشان دادند كه دستيابی به
منجر به افزایش  تواندمی، تأمينسطوح باالتر مدیریت زنجيره 

مزیت رقابتی و بهبود عملکرد سازمانی شود. همچنين مزیت 
مستقيم و مثبتی بر عملکرد سازمان  تأثير تواندمیرقابتی 

بيان ، خوددر تحقيق  (2008) و همکاران  Robbداشته باشد. 
از  موردمطالعهكه صنعت مبلمان در چين در طی دهه  كردند
نيازهای داخلی و گسترش بازارهای  تأمينگوناگون  هایجنبه

برخوردار بوده است، این  توجهیقابلصادراتی از رشد 
و توجه به  تأميناهميت مدیریت زنجيره  ندهدهنشان ،موضوع

 باشدمیچينی  هایشركتابعاد گوناگون عمليات توليدی در 
  بهبود یابد.عملکردهای مالی و بازار شركت تا شده كه سبب 

Das (2008)  پایدار  تأمينمدیریت زنجيره  تأثيربه بررسی
هندی )در پنج  هایشركت)در سه جنبه گوناگون( بر عملکرد 

مشخص به گوناگون( پرداخت. نتایج این تحقيق ارزشمند جن
وجوه مختلف لحاظ از  تأمينمدیریت زنجيره پایدار كه  كرد

 هایشركتروی عملکرد  گوناگونی را بر دارمعنی تأثيرات
اگرچه در ابتدا مدیریت  ،برای نمونه .داشته است موردمطالعه

روی  بر تأثيری تأميندر زنجيره پایدار  محيطیزیست
در نظر گرفتن متغيرهای  شركت ندارد ولی با پذیریرقابت

 و عملياتی شركت، محيطیزیست عملکردميانجی 
  Valmohammadi در ایران، .ابدییمبهبود  پذیریرقابت

در  تأمينمدیریت زنجيره  یريكارگبهكه كرد بيان  (2013)
در صنایعی از قبيل پتروشيمی و  ژهیوبهایرانی  هایشركت



 3         1، شماره 38فصلنامه تحقيقات علوم چوب و كاغذ ایران، جلد 

روی عملکرد  ی بردارمعنیمثبت و  تأثير، یخودروساز
 ،سازمانی دارد. این مسئله موجب بهبود مزیت رقابتی شده

چه در بعد داخلی و چه در  هاشركتسهم بازار این  جهيدرنت
 .یابدمیبهبود  المللیبينبازارهای 

گوناگون  هایشاخهدر این ميان، صنعت مبلمان چوبی در 
آن، با توجه به ضریب باالی اشتغال و حجم گسترده 

در  ایمالحظهقابلبخش خصوصی از اهميت  گذاریسرمایه
 توسعه صنعتی و گسترش بازارهای صادراتی برخوردار است.

، در پی برقراری یک در این صنعت تأمينمدیریت زنجيره 
توليد  ااز ماده اوليه، چسب و فوم و ... ت تأمينزنجيره منظم 

. توجه جدی به شناسایی باشدمیمبلمان، توزیع و فروش آن 
مشکالت اساسی و موانع موجود در گسترش این صنعت، 

و  Mohebbi. استاصلی محققان  هایدغدغههمواره یکی از 
 در مدلی برای نيل به توسعه پایدار ارائهدر  (2017همکاران )

ثبات  هایاخصشكه  دارندمیصنعت مبلمان چوبی ایران بيان 
كاهش مواد فرار  صنعت مبلمان، هایخوشهاقتصادی، توسعه 

ارتباط و هماهنگی دانشگاه با صنعت، امکان بازیافت  آلی،
داخلی و  سپاریبرونهای راهبردهای معيوب و توسعه لمانبم

برای  مؤثرفاكتورهای  مهمترینخارجی از  گذارسرمایهجذب 
 .شودمینيل به توسعه پایدار در صنعت مبلمان كشور محسوب 

Mohebbi ( 2010و همکاران ) در تحقيق خود دالیل مختلفی
مانند ماهيت سنتی و فناوری قدیمی و فرسوده در توليد را 

توسعه پایدار، ضعف  مسائلمبلمان در كشور، كمبود آگاهی از 
 محيطیزیست تورهایفاكعدم تقاضا بر اساس  اجرایی قوانين و

ی زیستمحيطكه بعد  كنندمیبيان برای مبلمان را متذكر شده و 
یکی از  صنعت مبلمان در كشور مورد توجه قرار نگرفته است.

و ارتباط آن با  تأمينموانع در اجرای مدیریت زنجيره  مهمترین
عملکرد سازمانی در صنعت مبلمان چوبی، این است كه اكثریت 

فعال در این شاخه صنعتی از نظر اندازه در زمره  هایشركت
 Wisnerو  Arendكوچک و متوسط مقياس هستند. هایشركت

شركت در  200روی  بر مبنای یک مطالعه تجربی بر (2005) 
آمریکا، مکزیک و اروپا دریافتند كه عملکرد  متحدهایاالت
موجب  تواندمیچک و متوسط مقياس، كو هایشركتخوب 

گردد، اما  هاشركتدر این  تأمينمدیریت زنجيره  زیساپياده

از نظر راهبردی موجب  تواندمین تأميناجرای مدیریت زنجيره 
 و  Dachyar .شودشركت  عملکردهای بهبود برخی

Mahendra (2019 ) هاینيازمندیبه ارتباط متقابل بين 
مدیریت زنجيره  در اجرایمشتریان و الزامات طراحی محصول 

كوچک و متوسط مقياس صنعت مبلمان  هایشركت برای تأمين
از  ییهاتیمحدود. برای این منظور پرداختند چوبی اندونزی

توليد و مدت زمان اجرا در هنگام  كاركنانقبيل بودجه، تعداد 
در نظر گرفته  تأمينراهبردهای مدیریت زنجيره  سازیپياده
 شد.

كه این صنعت  رسدمی، به نظر با توجه به مطالب بيان شده
پایدار و جامع نياز دارد كه بتواند از آن در  تأمينبه یک زنجيره 

، اقتصادی و سياسی محيطیزیستمختلف  هایشوکبرابر 
پایدار  تأمينمحافظت كند. برای این منظور، مدیریت زنجيره 

 تواندمیكه  است شامل سه بعد اقتصادی، اجتماعی و محيطی
مطالعه به این ، رو. ازاینقرار دهد تأثيرعملکرد شركت را تحت 

پایدار در صنعت  تأميندنبال ارائه مدلی برای مدیریت زنجيره 
بهبود عملکرد آن است. این مقاله  منظوربهمبلمان چوبی ایران 

و عملکرد شركت در  SCMشواهد تجربی در مورد رابطه بين 
 .دهدمیتوليد مبلمان چوبی ایرانی ارائه 

 

 هاروشمواد و 

مدیریت زنجيره ابعاد عملکرد و  دارد سعیپژوهش این 
در شاخه مبلمان  پایدار در صنایع مبلمان چوبی ایران تأمين

 بندیاولویت صنعت بهبود عملکرد هدف با منزل و اداری را
روش پژوهش برحسب هدف، كاربردی؛ بنابراین  ،كند

؛ برحسب زمان گردآوری داده، مقطعی كيفیبرحسب نوع داده، 
بررسی عميق و شناخت بيشتر  منظوربهدر این تحقيق،  بود.

پایدار در صنایع مبلمان، ابتدا  تأمينموضوع در زمينه زنجيره 
به مطالعه ادبيات و پيشينه مرتبط با موضوع بررسی پرداخته 

مثابه روشی شد، سپس از مصاحبه و روش تحليل محتوا به
های و مؤلفهها پژوهشی برای درک بيشتر و شناسایی شاخص

شد و بر آن اساس استفاده پایدار  تأمينمدیریت زنجيره 
از رویکردهای كمی برای  درنهایتنامه تدوین گردید و پرسش
نتایج كيفی و آزمون مدل بهره برده شد. جامعه آماری تأیيد 
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در بخش كيفی تحقيق، شامل خبرگان صنعتی و دانشگاهی 
ت غيرتصادفی شونده به صور. تعداد افراد مصاحبهاست

هدفمند و بر اساس اصل اشباع تعيين شد، بدین صورت كه 
پژوهشگر مصاحبه خود را تا حدی ادامه داد كه 

های جدید شاخص جدیدی را به شاخص یهاشوندهمصاحبه
جامعه آماری تحقيق در بخش كمی شامل  قبلی اضافه نکنند.

نفر  653توليد مبلمان به تعداد  هایشركتمسئوالن مدیران و 
، با استفاده از جدول هاشركتبا توجه به ماهيت متفاوت  بود.

گيری تصادفی كرجسی و مورگان و در ابتدا از طریق نمونه
برای عنوان آزمودنی انتخاب شد. نفر به 245، ایمرحله

كه از دو  شودمینامه استفاده از ابزار پرسش هادادهگردآوری 
ساخته محقق سؤاالتشناختی و العات جمعيتبخش اط

و  یرانا یمبلمان چوب یعدر صنا یدارپا تأمين يرهزنج یریتمد
 ليکرت ایگزینهبا طيف پنج  هاشركتابعاد آن و عملکرد 

نامه پرسش تشکيل شده است.)خيلی زیاد تا خيلی كم( 
 یعدر صنا یدارپا تأمين يرهزنج یریتمدبخش  درمذكور 

صنعت عملکرد  بخش و درگویه  50با  یرانا یمبلمان چوب
منظور تعيين روایی، از در بخش كيفی به بود.گویه  31شامل 

از پایایی بازآزمون و روش توافق  نظرات ارزشمند خبرگان و
شده های انجام ی برای محاسبه پایایی مصاحبهدرون موضوع

از روایی  نامهپرسش یبرا. در بخش كمی شودمیاستفاده 

نامه قبل از توزیع، توسط خبرگان )بررسی پرسش ظاهری
)دو نوع روایی  و سازه )روش دلفی( ، محتواییدانشگاهی(

استفاده ( Pls 2-Smartافزار همگرا و واگرا با كمک نرم
پایایی از طریق ضریب آلفای كرونباخ و پایایی  .شودمی

محاسبه  )(Composite Reliability (CR) بوسيله تركيبی
شود. مقادیر این دو ضریب برای همه متغيرهای پژوهش می

پایا بودن ابزار  دهندهنشانبه دست آمد كه  7/0باالی 
 متغيرهای تحقيق برای درک روابط علی بين يری بود.گاندازه

همبستگی  آزمونآماری ناپارامتریک از قبيل  هایآزموناز 
 .شودمی یريگبهره v21-SPSSافزار استفاده از نرم با پيرسون

 یبندتیاولوسپس با استفاده از آزمون ناپارامتری فریدمن به 
پایدار و  تأميندر مدیریت زنجيره  مؤثر هایشاخصاهميت 

پرداخته  مبلمان اداری و منزل توليدكننده هایشركتعملکرد 
 .شودمی

كه در مورد  یبر عوامل یاست مبتن ییالگو ی،چارچوب نظر
 یناند. اشده داده يصتشخ يتاهم مسائل مورد پژوهش با

در قلمرو مسئله  یسوابق پژوهش یبا بررس یچارچوب نظر
 يزپژوهش ن یو مدل مفهوم يداكردهپ یانجر یمنطق یاگونهبه

، متغيرهای 1در شکل شماره  چارچوب است. ينبرگرفته از هم
مبلمان  یعدر صنا اریدپا تأمين يرهزنج یریتمددخيل در مدل 

 .اندشدهارائه  بهبود عملکرد شركت هدف با یرانا یچوب
 

 
 مدل مفهومی پژوهش -1شکل 

 Conceptual model of research .Figure 1 

 
 پایدار دارای ابعاد اقتصادی، تأمينمدل مدیریت زنجيره 

 هایشركت، همچنين عملکرد استی و اجتماعی زیستمحيط
مبلمان در این تحقيق، مشتمل بر رضایت مشتری،  توليدكننده

در این راستا پس از انجام  .باشدمی و بازارعملکردهای مالی 
به  مؤثر مؤلفه 25 مصاحبه با خبرگان و كارشناسان متخصص،

 . شد ارائههای مرتبط در قالب جدول ذیل همراه گویه
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 هدف بهبود عملکرد شرکت ابپایدار  تأمینبر مدیریت زنجیره  مؤثر هایمؤلفه -1دول ج
Table 1. Components affecting the sustainable supply chain management with the aim of improving company 

performance 

  مدل
Model 

 ابعاد

Dimensions 

 شاخص

Index  

 گویه

Questions 

 تأمينزنجيره 
 پایدار

Sustainable 

supply chain 

 اقتصادی
Economical 

 هزینه محصول
Product cost 

 مواد اوليه مورد استفاده هزینه باالیی دارد

The raw materials used are expensive. 

 است ترمناسبنسبت به رقبا كت قيمت محصوالت شر

of the company's products is more appropriate than the The price 

competitors 

 .كنندمیلحاظ  یگذارمتيقمدیران شركت قدرت خرید مشتریان را در 

Company managers consider the purchasing power of customers in pricing. 

 .دهدمیدرآمدی محصوالت متفاوتی ارائه  یهادهکشركت متناسب با 

The company offers different products according to the income deciles. 

 هزینه سفارش

Order fee 

 برای سفارش محصول هزینه باالیی باید انجام داد

You have to pay a high price to order the product. 
 انجام یک پروژه سفارشی هزینه بيشتری برای مشتری دارد مسلماً

Of course, doing a custom project costs more for the customer 
 برای مدیران از اهميت باالیی برخوردار است شدهدادهدریافت محصول سفارش 

Receiving the ordered product is very important for managers. 

 هزینه لجستيک

Logistics costs 

 پایدار هزینه باالیی را دربر خواهد داشت كنندهنيتأمبرقراری یک شبکه 

Establishing a sustainable supplier network will be costly. 
  ستآن باال هایراهبردهزینه لجستيک و 

The cost of logistics and its strategies is high. 
هزینه باالیی كرده  ،نام شركت درخورمناسب و  تأمينشركت برای ساخت یک زنجيره 

 است.

The company has spent a lot of money to build a supply chain suitable for 

the company's name. 

 تأخيرزمان 

Delay time 

 در تحویل سفارش هزینه باالیی برای شركت دارد تأخير

order delivery has a high cost for the company.Delay in  
 برای مدیران شركت تحویل محصول در موعد مقرر از اهميت باالیی برخوردار است

time delivery of the product is of great importance for the company -On

managers. 
اگر شركت مواد اوليه را دیر دریافت كند، محصوالت توليدی خود را نيز دیر تحویل 

 .دهدمی

If the company receives the raw materials late, it will also deliver its 

products with delay. 

 تضمين كيفيت
Quality assurance 

 دینمایمشركت كيفيت محصول را تضمين 
guarantees the quality of the product. The company 

 كندیمشركت برای تضمين كيفيت محصول هزینه 
The company pays to ensure product quality. 

 كه كيفيت محصول نهایی را تضمين كند كندیماستفاده  یاهياولشركت از مواد 
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  مدل
Model 

 ابعاد

Dimensions 

 شاخص

Index  

 گویه

Questions 

quality of the final The company uses raw materials that guarantee the 

product 

 سطح تکنولوژی
Technology level 

 استسطح تکنولوژی مورد استفاده برای توليد محصوالت متفاوت 
The level of technology used to produce products varies 

 كرداستفاده  باالتربرای توليد محصول بهتر بایستی از تکنولوژی 
better product, higher technology must be usedTo produce a  

 طلبدمیمواد اوليه تکنولوژی باالیی را وری افر
Raw material processing requires high technology 

 تحقيق و توسعه
Research and 

development 

 شودمیتحقيق و توسعه را متحمل  هایهزینهشركت برای توليد محصول جدید 
The company incurs research and development costs to produce a new 

product 
 هزینهشركت برای افزایش كيفيت محصوالت خود، هزینه تحقيق و توسعه را بخشی از 

 كندمیاجباری خود تلقی 
To increase the quality of its products, the company considers research and 

lopment costs as part of its mandatory costsdeve 
سعی دارد مواد اوليه محصوالت را تا حد امکان  شركت با استفاده از تحقيق و توسعه،

 .كند تردوستزیست 
Using research and development, the company tries to make the raw 

possiblefriendly as -materials of the products as bio 

 محيطیزیست
Bioenvironmental 

 توليد آلودگی
Pollution creation 

 دارند یكممواد اوليه مورد استفاده آلودگی 
The raw materials used are slightly contaminated 

 رسيدن به محصول نهایی اتالف منابع كمی دارد
resourcesAchieving the final product wastes little  

 پذیری دارد.محصول نهایی شركت آلودگی بازیافت
The final product of the company has recyclable contamination 

 مصرف منابع
Use of resources 

 باشدمیمنابع آن داخلی  كه توليد مبلمان از صنایعی است
are domesticFurniture production is an industry whose sources  

 شودمی تأمينداخلی  كنندگانتأمينمواد اوليه مبلمان از 
Furniture raw materials are supplied from the domestic suppliers 

 مواد اوليه مبلمان نقش مهمی در كيفيت نهایی دارد
Furniture raw materials play an important role in the final quality 

طراحی و سازگاری 
 با محيط

Design and 

compatibility 

with the 

environment 

 همگام باشد زیستمحيطمحصول نهایی باید تا حد ممکن با 
The final product should be as environmentally friendly as possible 

 هماهنگ باشد زیستمحيططراحی محصول نيز باید از لحاظ ظاهری با 
Product design must also be visually compatible with the environment 

 آنانبرای آن  كمتر به و لطمه حفظ هستند، زیستمحيططراحان شركت از طرفداران 
 مهم است

The company's designers are environmentalists who care about preserving 

its damage the environment and minimizing 
 شودمیو توليد محصول نهایی زیر نظر مدیریت انجام  تأمين هایبخشهمه سيستم مدیریت 
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  مدل
Model 

 ابعاد

Dimensions 

 شاخص

Index  

 گویه

Questions 

 محيطیزیست
Bioenvironmental 

management 

system 

All parts of the supply and production of the final product are done under 

the supervision of management 
مواد اوليه را از این نظر كه كمترین لطمه را به  تأمين هایبخشمدیریت تمامی 

 .كندمیرصد  وارد نماید، زیستمحيط
Management monitors all raw material supply sectors for the least damage 

to the environment. 
مواد اوليه و كيفيت مواد اوليه انجام  تأمينشركت هزینه مجزایی برای نظارت بر 
 .دهدمی

The company incurs a virtual fee to monitor the supply of raw materials 

and the quality of raw materials. 

 اجتماعی
Social 

 

 بهداشت و ایمنی
Health and safety 

 هستندبهداشتی و ایمن  كامالًمحصوالت شركت 
products are completely hygienic and safe The company's 

 شوندمیبا استانداردهای بهداشتی بررسی  تطبيقمواد اوليه از نظر 
The raw materials are checked for compliance with health standards 

 ارگونومی محصوالت از درجه باالی اهميت برخوردارند
of high importanceErgonomics of products are  

استفاده از تجارب 
 كاركنان

Use of staff 

experiences 

محصول به مدیران  موردنظر خود را در  توانندمیتوليد، كاركنان  هایقسمتدر همه 
 كنندمنتقل 

In all parts of the production, employees can convey their opinion about the 

product to managers 
و با  تركوتاهتوليد را یندهای افر تواندمیاستفاده از نظرات افراد درگير در توليد 
 كند تركيفيت

Using the opinions of people involved in production can make production 

processes shorter and of better quality 
 هستندكارگران بخشی از مغز متفکر توليد و طراحی در شركت 

mind of production and design in the -Workers are part of the master

company 

بر  تأثيرگذاری
 جوامع محلی

Impact on local 

communities 

 دهدمیاجتماعی انجام  ایهزینهشركت برای محله مورد استقرار خود 
company incurs a social cost for its established neighborhoodThe  

 كندمیخارج از محدوده كارگاهی سرایت ن هایبخششركت به سایر  یآلودگ
The company's contamination does not spread to other parts outside the 

workshop 
مزاحمتی  هاخانهو  هاشركتوجود شركت در محله از نظر انواع آلودگی برای سایر 

 ندارد.
Existence of the company in the neighborhood does not bother other 

companies and homes in terms of contamination. 
 .اندنداشتهشركت  یهاتيفعالشکایتی از  هاههمسای

have not complained about the company's activities Neighbors 
 ذینفعان قراردادی

Contractual 

را رعایت  محيطیزیستمواد اوليه استانداردهای  كنندهنيتأمطرف قرارداد  هایشركت
 كنندمی
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  مدل
Model 

 ابعاد

Dimensions 

 شاخص

Index  

 گویه

Questions 

stakeholders companies contracting with raw materials suppliers comply with 

al standardsenvironment 
كاهش اتالف منابع همکاری  هایروشآموزشی برای آموزش  مؤسساتشركت با 

 كندمی
The company works with educational institutions to teach ways to reduce 

waste of resources 
 .شودمیاستاندارد پایش  مؤسساتتوليد در شركت از سوی یندهای افر

production processes in the company are monitored by standard The 

institutes. 

 تغيير الگوی مصرف
Consumption 

pattern change 

و از مواد  كندمیبزند استفاده ن زیستمحيطكه آسيب جدی به  یاهياولشركت از مواد 
 كندمیجایگزین استفاده 

materials that seriously harm the The company does not use raw 

environment and uses alternative materials 
محصوالتی را در الگوی مصرف دیگران جایگزین كند كه آسيب  كندمیشركت سعی 

 بزنند زیستمحيطكمتری به 
The company tries to replace products in the consumption pattern of others 

o less harm to the environmentthat d 
 برای مشتریان شركت از اهميت باالیی برخوردارند. محيطیزیست یهایآلودگ

Bioenvironmental contamination is very important for the company's 

customers. 

 عملکرد
Performance 

 رضایت مشتری
Customer 

satisfaction 

سریع و  ییگوپاسخ
تغييرهای پيشنهادی 
مشتریان در طرح 

 محصول
Quick response 

and customers 

suggested 

changes in the 

product design 

 در ارتباط باشند مختلفشركت از طرق  رانیمدبا  توانندمیمشتریان 
Customers can communicate with company managers in a variety of ways 

 استتعامل با مشتری یکی از اركان مهم مدیریتی در شركت 
Customer interaction is one of the important management pillars in the 

company 
 استمحصوالت توليدی هميشه مورد توجه مدیران  موردمشتریان در  یهاشنهاديپ

considered by managersCustomers' suggestions about products are always  
 برای مدیران از اهميت باالیی برخوردار است محصوالتبازخورد 

Product feedback is very important for managers 
سریع به  ییگوپاسخ

تغييرهای پيشنهادی 
مشتریان در حجم 

 محصول
Quick response to 

changes 

suggested by 

customers in 

volumeproduct  

 استرضایت مشتری هميشه در اولویت 
Customer satisfaction is always a priority 

خود را با آن تغيير  یخوببهاگر مشتریان حجم درخواستی خود را تغيير دهند، شركت 
 دهدمیوفق 

If customers change their requested volume, the company adapts well to 

that change 

 شودمین هاسفارشتغيير در یک سفارش موجب تغيير در موعد تحویل سایر 
A change in one order does not change the delivery time of other orders 

ترجيح مشتری بر 
 یهانامخرید از 

 از اهميت باالیی برخوردار است برند شركت توليدی برای مشتریان
The brand of the manufacturing company is of great importance to 
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  مدل
Model 

 ابعاد

Dimensions 

 شاخص

Index  

 گویه

Questions 

 برتر
Customer 

preference over 

buying from top 

names 

customers 
 كه از محصوالت سایر برندها تقليد شود دهندیم ییهاسفارش گاهیمشتریان 

Customers sometimes place orders that imitate the products of other brands 
تجاری معروف برای  یهانام بابودن آنها همگام  جدیدبه روز بودن محصوالت و 

 مشتریان مهم است.
date and modern -to-It is important for customers that their products are up

known brands.-along with well 

نيازهای 
ی از زیستمحيط

طرف مشتریان 
 اصلی

Environmental 

from main needs 

customers 

 پرسندیم سؤالی محصوالت زیستمحيطمشتریان در مورد ضایعات 
Customers ask questions about environmental waste of products 

 استبرای مشتریان نوع مواد اوليه و چگونگی تهيه آنها مهم 
prepared is For customers, the type of raw materials and how they are 

important 
باشد مشتریان هزینه بيشتری برای آن  زیستمحيطاگر محصول توليدی دوستدار 

 .كنندمیپرداخت 
If the product is environmentally friendly, customers will pay more for it. 

 

نياز مشتری برای 
اطالعات  گرفتن
 و دقيق یجزئ

The customer 

obtain needs to 

detailed and 

accurate 

information 

 خواهندیممشتریان در مورد محصول اطالعات دقيق و جزئی 
Customers want detailed information about the product 

 نيتأم یاوهيشو به چه  تریان مهم است كه مواد اوليه محصول از كجاشبرای م
 .ستاشده

customers where and how the raw materials of the It is important for 

product are supplied. 
 .كندمیخود درج  یهاكاتالوگشركت جزئيات مواد اوليه محصول را در 

The company enters the details of the raw materials of product in its 

catalogs. 

 عملکرد مالی
Financial 

performance 

 
كاهش هزینه  ميزان

 كل
Total cost 

reduction rate 

 شوندمیشركت سرشکن  هایهزینه
The company's costs are broken 

 طوربه زیستمحيطدوستدار  یهاسفارشمواد اوليه شركت در  تأمين هایهزینه
 یابدمیافزایش  یاندهیفزا

ronmentally friendly Supplying costs of company's raw materials in envi

orders is increasingly increasing 
برای شركت مهم است كه مواد اوليه مطابق با خواست مشتری باشد و هزینه آن مهم 

 نيست
It is important for the company that the raw materials are in accordance 

important with the customer's wishes and its cost is not 
 هزینه مواد اوليه جزئی از هزینه نهایی محصول است كه مشتری بایستی بپردازد

The cost of raw materials is part of the final cost of the product that the 

customer must pay 
 گذاریسرمایهبازده 

Return on 

investment 

 بایستی توجيه اقتصادی داشته باشد ایهزینههر 
Any cost must be economically justified 

 مناسبی داشته باشند گذاریسرمایهمدیران شركت انتظار دارند كه بازده 
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  مدل
Model 

 ابعاد

Dimensions 

 شاخص

Index  

 گویه

Questions 

Company managers expect to have good return on investment 
 بنابرایناگر شركت بازده مناسبی نداشته باشد فعاليت آن توجيه اقتصادی ندارد، 

 بایستی تعطيل شود
If the company does not have a good return, its activity has no economic 

justification, so it should be closed 

 عملکرد بازار
Market 

performance 

 رشد فروش
growthSales  

 شركت از فروش خوبی نسبت به رقبا برخوردار است
The company has good sales compared to competitors 

 بودن از محبوبيت باالیی برخوردارند زیستمحيطدوستدار  دليلمحصوالت شركت به 
The company's products are very popular due to being environmentally 

friendly 
 خوبی از فروش شركت وجود دارد اندازچشم

There is a good prospect of the company sales 
 شودمی گذاریسرمایه ییبناریز هایبخشدر  كالًسود شركت 

The company's profits are again completely reinvested in the company's 

infrastructure 

 رشد بازار
growthMarket  

 استسهم بازار شركت در حال افزایش 
The company's market share is increasing 

حجم  موضوعمشابه باال بوده و این  هایشركتتکنولوژی توليد شركت به نسبت 
 كندمی ریپذامکانباالی توليد را 

The production technology in the company is high compared to similar 

companies, and this makes possible the high volume of production 
 است شده شناختهنام شركت در بازار مبلمان 

The name of the company is well known in the furniture market 
 در همه بازارهای مبلمان حضور دارد جهيدرنتاست، تنوع محصوالت شركت باال 

of the company's products is high and as a result it is present in  The variety

all furniture markets 

 

 نتایج
مركزی و پراكندگی  هایشاخص، 2در جدول شماره 

پایدار نمایش  تأمينزنجيره  تیریو مدمربوط به عملکرد 
كشيدگی كه در  با توجه به مقادیر چولگی وداده شده است. 

ها قرار دارند، معقولی برای حدس بر نرمال بودن داده بازه
 ها را پذیرفت.توان فرض نرمال بودن دادهمی

های مربوط به متغيرهای پژوهش با نرمال بودن داده
كه  شد یررسباسميرنوف -استفاده از آزمون كولموگروف

داری است. سطح معنی شده منعکس 3نتایج آن در جدول 
دهد برای اسميرنوف نشان می-آزمون كولموگروف آماره

( قرار -96/1+ ،96/1) آنها در بازه همه متغيرها آماره
گرفته است كه سطح معناداری این آزمون در ستون آخر، 

 كند.يد میأینرمال بودن متغيرها را ت
های و شاخص هامؤلفهبرای اینکه بدانيم كدام یک از 

، از ندشناسایی شده از درجه اهميت بيشتری برخوردار
آزمون فریدمن استفاده شده است. نتایج این آزمون با 

بندی بر اساس ضرایب مسير و بارهای عاملی یکسان اولویت
بندی نتيجه آزمون فریدمن برای رتبه ،4است. در جدول 

 آورده شده است. هامؤلفه ابعاد و
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 پایدار تأمینزنجیره مدیریت های آماری عملکرد و مشخصه -2جدول 

Statistical characteristics of Performance and Sustainable Supply Chain Management .Table 2 

 سازه

Construct 

 بعد
Dimension 

 مؤلفه
Component 

 ميانگين
Mean 

انحراف 

 استاندارد
Standard 

Deviation 

 چولگی

Skewness 

 كشيدگی
Kurtosis 

زنجيره تأمين 

 پایدار
SCM 

 اقتصادی
Economic 

 هزینه محصول

Product cost 
3.43 0.80 0.13 0.01 

 هزینه سفارش

Order cost 
3.30 0.87 —0.11 —0.21 

 هزینه لجستيک

Logistic cost 
3.09 0.89 —0.03 —0.19 

 زمان تأخير

Delay time 
3.62 0.84 0.49 —0.01 

 تضمين كيفيت
Quality assurance 

3.27 0.87 0.10 0.34 

 سطح تکنولوژی

Technology level 
3.17 0.96 0.01 0.54 

 تحقيق و توسعه
Research and development 

3.29 0.92 0.10 0.42 

 زیستمحيطی

Bioenvironmental 

 توليد آلودگی
Pollution creation 

3.02 0.92 0.16 0.17 

 مصرف منابع
Use of resources 

3.19 0.88 —0.02 —0.14 

 طراحی و سازگاری با محيط

Environmental design and adaptation 
3.44 0.85 0.18 —0.06 

 سيستم مدیریت زیستمحيطی

Environmental management system 
3.31 0.80 0.11 0.06 

 اجتماعی
Social 

 بهداشت و ایمنی
Health and safety 

3.24 0.78 0.02 0.25 

 استفاده از تجارب كاركنان
Use of the staff's experiences 

3.23 0.82 —0.02 0.18 

 تأثيرگذاری بر جوامع محلی
Influence on local communities 

3.18 0.80 0.04 0.25 

 ذینفعان قراردادی

Contractual stakeholders 
3.25 0.84 —0.10 0.05 

 تغيير الگوی مصرف
Consumption pattern change 

3.29 0.87 0.08 —0.13 

 عملکرد

Performance 

 رضایت مشتری

Customer 

satisfaction 

پاسخگویی سریع به تغييرهای پيشنهادی 

 مشتریان در حجم محصول
Rapid response to customers' 

3.24 0.91 —0.14 0.05 
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 سازه

Construct 

 بعد
Dimension 

 مؤلفه
Component 

 ميانگين
Mean 

انحراف 

 استاندارد
Standard 

Deviation 

 چولگی

Skewness 

 كشيدگی
Kurtosis 

proposed changes in product design 

پاسخگویی سریع به تغييرهای پيشنهادی 

  مشتریان در حجم محصول
Rapid response to customers' 

proposed changes in product volume 

3.54 0.84 0.46 0.32 

 ترجيح مشتری بر خرید از نامهای برتر
Customer's preferably to purchase top 

brands 

3.36 0.85 —0.24 0.02 

نيازهای محيطزیستی از طرف مشتریان 

 اصلی
Environmental needs of main 

customers 

3.11 0.83 —0.02 0.38 

 نياز مشتری برای گرفتن اطالعات جزئی و دقيق
Customer's need to obtain detailed 

information 

3.11 0.84 0.06 0.37 

 عملکرد مالی 

Financial 

performance 

 ميزان كاهش هزینه كل
Total cost reduction rate 

3.35 0.85 —0.28 0.28 

 بازده سرمایهگذاری
Investment return 

3.42 0.89 —0.47 0.27 

 عملکرد بازار

Market 

performance  

 رشد فروش
Sales growth 

3.19 0.82 0.14 0.35 

 رشد بازار

Market growth 
2.96 0.91 0.05 0.10 

 

 اسمیرنوف-خالصه آزمون کولموگروف -3ول دج

Table 3- Summary of the Kolmogorov-Smirnov test 

 متغير

Variables 

 ابعاد

Dimensions 

 آماره آزمون

Statistic 

 سطح معناداری

evelLignificance S 

 پایدار تأمينزنجيره 

SCM 

 اقتصادی

Economic 
0.331 0.630 

 زیستمحيطی

Bioenvironmental 
0.189 0.575 

 اجتماعی
Social 

0.273 0.608 

 عملکرد

Performance 

 رضایت مشتری

Customer satisfaction 
0.194 0.577 

 عملکرد مالی

Financial performance 
0.301 0.618 
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 عملکرد بازار

Market performance 
0.239 0.595 

  هامؤلفهبندی ابعاد و رتبه -4جدول 

Table 4- Ranking of dimensions and components 

 مفهوم

Concept 

 بعد

Dimension 

رتبه 

 ميانگين

verage A

rank 

 

 اولویت بعد

Dimension 

priority 

 مؤلفه

Component 

رتبه 

 ميانگين

verage A

rank 

 

اولویت 

 مؤلفه

Component 

priority 

 پایدار تأمينزنجيره 
SCM 

 اقتصادی
Economic 

2.23 1 

 هزینه محصول
Product cost 

10.34 2 

 هزینه سفارش
Order cost 

9.03 4 

 هزینه لجستيک
Logistic cost 

6.73 15 

 زمان تأخير
Delay time 

11.44 1 

 تضمين كيفيت
Quality assurance 

8.65 6 

 سطح تکنولوژی
Technology level 

7.71 12 

 تحقيق و توسعه
Research and development 

8.54 8 

 زیستمحيطی
Bioenvironmental 

1.193 2 

 توليد آلودگی
Pollution creation 

6.26 16 

 مصرف منابع
Use of resources 

7.71 13 

 طراحی و سازگاری با محيط
Environmental design and adaptation 

10.31 3 

 سيستم مدیریت زیستمحيطی
Environmental management system 

8.79 5 

 اجتماعی
Social 

1.83 3 

 بهداشت و ایمنی
Health and safety 

8.12 10 

 استفاده از تجارب كاركنان
Use of the staff's experiences 

7.88 11 

 تأثيرگذاری بر جوامع محلی
Influence on local communities 

7.70 14 

 ذینفعان قراردادی
Contractual stakeholders 

8.17 9 

 تغيير الگوی مصرف
Consumption pattern change 

8.62 7 
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 مفهوم

Concept 

 بعد

Dimension 

رتبه 

 ميانگين

verage A

rank 

 

 اولویت بعد

Dimension 

priority 

 مؤلفه

Component 

رتبه 

 ميانگين

verage A

rank 

 

اولویت 

 مؤلفه

Component 

priority 

 عملکرد
Performance 

 رضایت مشتری
Customer 

satisfaction 

2.06 2 

 پيشنهادی تغييرهای و سریع گوییپاسخ

  مشتریان

 در طرح محصول
response to customers' Rapid 

proposed changes in product design 

4.91 5 

پاسخگویی سریع و تغييرهای پيشنهادی 

 مشتریان در حجم محصول
Rapid response to customers' 

proposed changes in product volume 

6.53 1 

 ترجيح مشتری بر خرید از نامهای برتر
Customer's preferably to purchase top 

brands 

5.75 3 

نيازهای محيطزیستی از طرف مشتریان 

 اصلی
Environmental needs of main 

customers 

4.10 7 

نياز مشتری برای گرفتن اطالعات جزئی و 

 دقيق
Customer's need to obtain detailed 

information 

4.08 8 

 عملکرد مالی
Financial 

performance 

2.38 1 

 ميزان كاهش هزینه كل
Total cost reduction rate 

5.61 4 

 بازده سرمایهگذاری
Investment return 

6.00 2 

 عملکرد بازار
Market 

performance 

1.56 3 

 رشد فروش
Sales growth 

4.51 6 

 رشد بازار
Market growth 

3.50 9 

 
در  تأخير زمان مؤلفه، 4جدول  هایخروجیطبق 

 و سریع گوییپاسخ مؤلفهپایدار و  تأمينمدیریت زنجيره 
محصول در عملکرد  حجم در مشتریان پيشنهادی تغييرهای

از  ییک ازآنجاكه .است شدهدارای باالترین اولویت شناسایی 
پایدار كاهش زمان و  تأمين زنجيره اهداف اصلی مدیریت

قرار گرفتن دو  بنابراین؛ باشدمیهزینه برای انجام فرایندها 

 قابلبدیهی و  موضوعیمحصول  و هزینه تأخير زمان مؤلفه
محيط در  با سازگاری و طراحی، است در كنار این دو انتظار

اولویت سوم قرار گرفته است، زیرا در صورت عدم 
قرار  تأثيرعملکرد تحت  هایمؤلفهسازگاری با محيط همه 

 بر تأثيرگذاری. در سه اولویت آخر نيز به ترتيب گيردمی
آلودگی قرار گرفته  لجستيک و توليد محلی، هزینه جوامع
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 همه صنایعكلی در  صورتبهاست. نداشتن رویکرد محلی 
و صنعت مبلمان نيز  شودمیفعال در كشور كم و بيش دیده 

در شهرهای  ویژهبهو معموالً در انجام امور  نيستاز آن جدا 
همين دليل و به شودمیبزرگ رویکرد به امور محلی دیده ن

از اولویت پایينی برخوردار است. در ادامه هزینه لجستيک 
در اولویت پایينی قرار گرفته كه ناشی از داشتن امکانات 

همين و به باشدمی هاشركتلجستيکی و عدم نظارت توسط 
موضوع  درنهایت. نشده استلزومی بر اهميت آن دیده  دليل

توليد آلودگی در اولویت آخر قرا گرفته است كه ناشی از 
كه عمالً هيچ  استمسئول  هایارگاننظارت كم و بی اثر 

و به ندارند هاشركتبرای كنترل توليد آلودگی  ایبرنامه
 نگاه جدی به این موضوع نداشته و در هاشركتهمين دليل 

 د.نگيرمیاولویت آخر قرار 
 هامؤلفهاز  آمدهدستبه بندیاولویتدر بحث عملکرد نيز 

كه  استبيشتر ناشی از رضایت مشتری، سود و اعتبار برند 
 پيشنهادی تغييرهای و سریع گوییپاسخ مؤلفهدر قالب سه 

 و ترجيح گذاریسرمایه محصول؛ بازده حجم در مشتریان
اول تا سوم  یهاتیاولوبرتر در  هاینام از خرید بر مشتری

قرار گرفته است. پاسخگویی سریع به نيازهای مشتریان به 
دليل ماهيتی كه همراه با بروز رضایتمندی در مشتریان 

 برای هاشركتسبب بروز تمایل و رغبت در بين  باشدمی
جدی گرفتن و اولویت نخست آن شده است. همچنين در 

 هاشركتدر بين  گذاریسرمایهاز اولویت دوم سود حاصل 
زیرا كسب  ،دیگر در اولویت قرار دارد وكاركسبمانند هر 

شرط بقا و  انجام شده گذاریسرمایهسود با توجه به 
بحث برند و اطمينان و  درنهایت. باشدمیپيشرفت هر صنعتی 

مطرح دنيا  هایشركتاعتماد مشتریان به برند مانند خيلی از 
زیرا این اعتقاد وجود دارد كه در  ،قرار دارد در اولویت بعدی
سایر برند معتبر،  از خرید بر مشتری صورت ترجيح

را به دنبال خواهد داشت و بر  غيرهسود و كسب  هایمؤلفه
برتر در ذهن  هاینامهمين اساس برندسازی و تداعی 

فعال در حوزه صنعت  هایشركت هایاولویتمشتری جزو 

آخر نيز شاهد حضور  هایاولویتدر  .باشدمیمبلمان 
 مشتریان طرف از یزیستمحيط نيازهای مانند یهایمؤلفه
 و دقيق و جزئی اطالعات گرفتن برای مشتری نياز ،اصلی
 گرجلوهكه با نگاهی گذار این موضوع  هستيمبازار  رشد
كه نيازهای مشتریان كه در حوزه مسائل كلی و  شودمی

مانند  ،نيست هاشركتاصلی صنعت نباشد در اولویت 
یا حتی اطالعات  ،محيطیزیستمربوط به امور  هایمؤلفه
رقابتی در این  وكاركسبدر ادامه با وجود فضای  .ترجزئی

هيچ نگرش و ذهنيتی نسبت به رشد بازار در  عمالًصنعت 
اولویت آخر به این  بنابراین ،صنعت مبلمان وجود ندارد

 است. گرفته تعلق مؤلفه
 ،اثرگذارک روابط بين عوامل شناسایی شده برای در

 و عملکرد صنعت، از آزمون تأمينمدیریت زنجيره 
 قابل 5همبستگی پيرسون استفاده شد كه نتایج در جدول 

نتایج این پژوهش رابطه مستقيم بين ابعاد  .است مشاهده
پایدار در صنایع مبلمان  تأمينعملکرد و مدیریت زنجيره 

يد أیرا مورد ت عملکرد شركتبهبود  هدف باچوبی ایران 
 و جادیا یبرا تأمين رهيزنج مؤثر تیریمد ازآنجاكه. قرارداد

حائز  هاشركتو خدمات  ديدر تول یرقابت تیحفظ مز
 یرقابت تیدر مز ینقطه عطف عنوانبه ،است تياهم

 تأمين رهياست. زنج شده مطرح یسازمان وكاركسب
ارزش است كه  جادكنندهیا یهاتيفعالاز  یامجموعه

زمينه  و كندیممرتبط  انشیسازمان را به مشتر كنندگانتأمين
. سازدیمبرای ارتقاء عملکرد فراهم را الزم  و بستر

مدیریت  هایمؤلفه تکتکبا نگاهی گذار به  ،گریدعبارتبه
شاهد این موضوع خواهيم بود كه برای  ،پایدار تأمينزنجيره 

عملکرد را در  تواندیمبوده و هر یک  بهبود عملکرد راهگشا
مالی، مشتری و بازار به نحو چشمگيری ارتقاء  یهاحوزه
بهبود فرایندها و رضایت  ،آن نهيزمپس راهبردزیرا  ،دهد

عوامل موفقيت عملکرد هر  نیتریديكلكه از  استمشتریان 
 .شودمیسازمانی محسوب 
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 پایدار در صنایع مبلمان چوبی ایران  تأمینهمبستگی بین ابعاد عملکرد و مدیریت زنجیره  -5جدول 
Table 5- Correlation between dimensions of performance and sustainable supply chain management in Iran's 

wooden furniture industry 

 مشخصات

haracteristicsC 

 

 عملکرد

erformanceP 
 رضایت مشتری

Customer 

satisfaction 

 عملکرد مالی

Financial 

performance 

 عملکرد بازار

Market 

performance 

 پایدار تأمينزنجيره 

SEM 

 

 اقتصادی

Economic 

 

 همبستگیضریب 

Correlation 

Coefficient 
0.824 0.757 0.711 

 سطح معناداری

evelLignificance S 
0.000 0.000 0.000 

 محيطیزیست

Bioenvironmental 

 

 ضریب همبستگی

Correlation 

Coefficient 
0.820 0.743 0.690 

 معناداریسطح 

evelLignificance S 
0.000 0.000 0.000 

 اجتماعی

Social 

 ضریب همبستگی

Correlation 

Coefficient 
0.870 0.767 0.739 

 سطح معناداری

evelLignificance S 
0.000 0.000 0.000 

 
شدت همبستگی بين متغيرها و نيز سطح معناداری 

كه  دهدمینشان  %99در سطح همبستگی متغيرهای پژوهش 
پایدار در صنایع  تأمينبين ابعاد عملکرد و مدیریت زنجيره 

بهبود عملکرد صنعت رابطه مستقيم  هدف بامبلمان چوبی 
 وجود دارد.

 
 بحث

یم نشان پژوهش این در شده انجام یهایبررس نتایج
 رهيزنج مدیریت یهاوهيش از باالتری سطح داشتن كه دهد

 .شودیم عملکرد از باالتری سطح به دستيابی به منجر تأمين
 چنين توانیم گذشته یهاپژوهش نتایج یبندجمع با

 مستقيم اثری تأمين رهيزنج مدیریت عمليات كه كرد استنباط
 2005et al., Tracy ;) دارد شركت عملکرد سطح بر مثبت و

2006 et al.,Li  7;020et al., Koh   )هرابط وجود كه 
 . شد تأیيد آن در معنادار و مثبت

 رهيزنج تیریمد ابعاد اقتصادی در یکی از اهداف غایی
سازمان  نهیكردن هز نهيكم ایكردن سود  نهيشيب ،تأمين

 ییهامصرف در هزینهجویی یا مدیریت صرفه باكه  باشدمی
 کيلجست نهیهز و سفارش نهیهز ،محصول نهیهز مانند

 تأمين رهيزنج تیریمد یهامؤلفه ازجملهاست.  ریپذامکان
 یكند بهمنجر  تأخيرزمان  ،باشدمی تأخير زمان داریپا

كاهش  درنهایتشده و  هابخشدر كليه  تأمينفرایند زنجيره 
 بيان كرد كهباید  نيهمچنعملکرد را در پی خواهد داشت. 

 موضوعیپایدار بدون تضمين كيفيت  تأمينمدیریت زنجيره 
مهم  یهامؤلفهیکی از  بنابراین، است قبولرقابليغناقص و 
سطح  یخوببه تأمينكه باید در زنجيره  باشدمیكيفيت 

-كاهش هزینه مورددر . دشوو مطلوب آن تضمين  قبولقابل

و كيفيت  تأخير، زمان ی محصول، سفارش و لجستيکها
و همکاران  Prajogo مانند نتایج پژوهشگرانی ،خدمات ارائه

این يد أیتدر  (2016و همکاران ) Susantyو  (2016)

https://blog.faradars.org/pearson-spearman-correlation-in-r/
https://blog.faradars.org/pearson-spearman-correlation-in-r/
https://blog.faradars.org/pearson-spearman-correlation-in-r/
https://blog.faradars.org/pearson-spearman-correlation-in-r/
https://blog.faradars.org/pearson-spearman-correlation-in-r/
https://blog.faradars.org/pearson-spearman-correlation-in-r/
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ی مورد استفاده و ميزان تکنولوژ سطح .باشدمی هایافته
برای بهتر انجام شدن  و توسعه قيتحقاعتقاد به انجام 

پایدار در  تأمينو داشتن بهترین شکل زنجيره  ندهایفرا
از  ،ی مرتبط با صنعت مبلمانهای فعال در حوزههاشركت
 زنجيره مدیریت هایمؤلفه سازیپياده. استدیگر  یهامؤلفه
كه این  بخشدب بهبود را هاشركت نوآوری تواندمی تأمين

 Berkol (1201)و  Buyukozkan یهاپژوهش درموضوع 
  نيز به اثبات رسيده است. (2017و همکاران ) Gandhiو 

 یطراح، پایدار تأمينمدیریت زنجيره  یهامؤلفهاز دیگر 
این شيوه از طراحی كه  ،باشدمی طيبا مح یو سازگار

 پایه بر ،شودمی شناخته طراحی فلسفه از قسمتی عنوانبه
شده  گذاریبنيان اقتصادی و اجتماعی محيطی،زیست مبانی
 برابر در را خود كه است سيستمی ایجاد آن هدفو  است

 محصول،، آن مطابق. داندمی مسئول اجتماع و زیستمحيط
 جابه كه اجتماعی و محيطیزیست هایاثر گرفتن نظر در با

 یتیریمدل مدیکی از ابعاد  .شودمی ساخته گذاشت خواهد
 محيطیزیستدر نظر گرفتن الزامات  دار،یپا تأمين رهيزنج

ماده اوليه تا فروش  تأميندر فرایند توليد مبلمان چوبی از 
و  Mohebbiبر اساس نتایج تحقيق  .استنهایی محصول 

در  محيطیزیست( عدم توجه به فاكتورهای 2010) همکاران
تقاضا برای انواع مبلمان چوبی، یکی از نقاط ضعف عمده در 

نظر در  ها باشركت، بنابراین باشدمیاین شاخه صنعتی 
 توانندمیپایدار،  تأمينبر مدل زنجيره  مؤثرگرفتن عوامل 

را كاهش داده و به استفاده  محيطیزیست یمنف تأثيرات
این صنعت  محصوالت .ابندیمطلوب از منابع و انرژی دست 

 زیستمحيط با سازگار اوليه مواد از استفاده طریق از نيز
 مؤلفه عنوانبه محيطیزیست مدیریت. شوند ساختهبایستی 

پایدار در تحقيقات  تأميناثرگذار در مدیریت زنجيره 
Buyukozkan و Berkol (1201 ) شده است. ديتأكنيز  

 هایشركتعملکرد  هایمؤلفهو  هاشاخص مورددر 
ی، مشتر تیرضاكه  مبلمان چوبی نتایج نشان داد عیصنا

جزو عوامل اثرگذار بر  بازار عملکردی و مال عملکرد
 یمبلمان چوب عیصنای فعال در حوزه هاعملکرد شركت

 صنعتی بازاریابی در كليدی مفاهيم از یکی .هستند رانیا

 صنعت مبلمان، بازار رقابتی شرایط. است مشتری رضایت
 به دادن بها و مشتری رضایت بررسی به مجبور را هاشركت

 جلب زمانی مشتری رضایت. است كرده باارزش مفهوم این
 از فراتر اینکه یا ،شود برآورده مشتریان انتظارات كه شودمی

 كليد ،تعریف این اساس بر. شود داده او به مشتری انتظارات
 انتظارات درک صنعتی مشتریان رضایت آوردن دست به

ی مبلمان هاشركت مشتریان انتظارات تعيين با. آنهاست
 كيفيت اساس بر را خدماتشان و محصوالت توانندمی سازی
 را مشتری رضایت جهيدرنت ،دهند ارائه مشتری انتظار مورد

 كنندهنيتأم رضایتمندی صنعتی بازاریابی در آورند. دست به
 تجاری رابطه یک تا شودمی باعث یکدیگر از خریدار و

 تکرار به منجر كه یدبيا وجود به طرف دو بين متعهدانه
 در گفت توانیم پس. شد خواهد سودها افزایش و خریدها

 كه است شخصی راضی، مشتری صنعتی بازاریابی
 .كندمی دریافت كنندهنيتأم از توجهیقابل افزودهارزش

 طرح در مشتریان پيشنهادی تغييرهای و سریع پاسخگویی
 مشتریان پيشنهادی تغييرهای به سریع گوییپاسخ ،محصول

 ،ی برترهانام از خرید بر مشتری ترجيح ،محصول حجم در
 مشتری نياز ،اصلی مشتریان طرف از یزیستمحيط نيازهای

در كسب  تواندمیدقيق  و جزئی اطالعات گرفتن برای
ی فعال در حوزه هارضایت مشتریان و بهبود عملکرد شركت

در تحقيقات  هامؤلفهمبلمان اثرگذار باشد كه این 
 و Qrunfleh (2017)و  Tarafdarمانند اندیشمندانی 

Gandhi قرار گرفته يد أیتنيز مورد  (7201) و همکاران
 .باشدمیعملکرد مالی  ،يدأیتمورد  یهامؤلفهاز دیگر  .است
 برای كه است عملکرد سنجش معيار گذاریسرمایه بازده

 بازدهی مقایسه برای یا گذاریسرمایه یک كارایی ارزیابی
 بازده ميزان. شودمی استفاده مختلف گذاریسرمایه چند

 نسبت به را گذاریسرمایه یک بازده ميزان گذاریسرمایه
 گيریاندازه گذاریسرمایه آن برای شدهانجامی هاهزینه

 یا سود ،گذاریسرمایه بازده ميزان محاسبه برای. كندمی
 تقسيم گذاریسرمایه هزینه بر گذاریسرمایه یک بازده

شود، می بيان نسبت یا درصد عنوانبه نتيجه و شودمی
مهم  یهامؤلفهیکی از  عنوانبه یانکاررقابليغنقش  روازاین
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و توسط محققانی  داردسازی ی مبلمانهاعملکرد شركت
 و Buyukozkan و Qrunfleh (2017) و Tarafdar مانند

Berkol (1201) است. شدهيد أیت  

 هایكالسبرگزاری كه  شودمیدر پایان پيشنهاد 
های صنایع آموزشی برای مدیران ارشد و رهبران شركت

افزایش دانش محيطی آنها و  برایمبلمان چوبی ایران 
پایدار و  تأمينگنجاندن مفاهيم مرتبط با مدیریت زنجيره 

مستخرج،  هایمؤلفهترغيب آنها به رفتارهای متناسب با 
دار پای تأمينبهبود و ارتقاء مدیریت زنجيره  موردتواند در می

 راهگشا باشد.
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Abstract 

      In order to achieve the higher competitive advantage, identifying and prioritizing the various 

factors of sustainable supply chain management and its relationship with the performance of the 

companies producing home and office furniture, have been selected as the main purpose of this 

study. The statistical population in both the qualitative and quanitative parts consisted of 

experts, and specialists in the field of sustainable supply chain management and the company 

performance, including managers and operational engineers of furniture manufacturing 

companies in Tehran province. In the qualitative part, the interview method and content analysis 

were used to identify effective factors and in the quantitative part, a reseracher – made 

questionnaire based on Likert- scale was used to collect data and Pearson correlation and 

Friedman tests were used to understand the causal relationships between research variables and 

prioritize them. The validity and reliability of research tools in both parts were tested and 

confirmed using different methods. The results showed that supply chain management practices 

have a direct and positive effect on the home and office wooden furniture firms. Also in the 

sustainable supply chain management, the dimensions of delay time, product cost and design 

and adaptation to the environment were given first to third priority. Also in terms of 

performance, the dimensions of rapid response and the proposed changes of customers in the 

responsible volume, investment returns and customers' preference to buy from top names were 

given first to third priority. 

 

Keywords: Competitiveness advantage, wooden furniture industry, performance, sustainable 

supply chain management. 
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