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 چکيده
 دبوجو باعث  تطالعاا وريفناو  طالعاتیا يها سیستمو  تتباطاار مینهدر ز مستمر يپیشرفتها

.  ستا هشدآن  مدیریت ايبر هایی تکنیک توسعهو  تامین،  هنجیرز ايبر تکاملی سیر یک نمدآ

 افهدا به ستیابید جهت ونیگوناگ يها اربزو ا هااز روش  يتولید يشرکتها شدار انمدیر وزهمرا

 کنند می دهستفاا باشد می زاربااز  يبیشتر سهم کسب بر مبتنی که  دخو تجاري  يها حطرو 

 ،کیفیت ،قیمت يمقولههادر  شرکتها دعملکر رويبر ديیاز ربسیا تأثیر نندامیتو نتأمینکنندگا

اري و شیوه تولید بر هدف از این پژوهش بررسی تاثیر پاید ،باشند شتهدا تحویلو   ژيتکنولو

تحقیق از نوع می باشد. روش  بروجرد ریاکس يداروساز يدیشرکت تولعملکرد زنجیره تامین در 

معه جاها پرسشنامه است.توصیفی و همبستگی است و نوع تحقیق میدانی و ابزار گردآوري داده

امه پخش شده پرسشن 052نفر از کارکنان شرکت دارو سازي اکسیربروجرد می ازبین  052آماري 

پرسشنامه معتبر و قابل سنجش جمع آوري شده است.تجریه و تحلیل فرضیه هاي  002تعداد 

مورد بررسی قرار گرفت وتمامی  Smart pls2تحقیق با استفاده از نرم افزار معادالت ساختاري

درصد مورد تایید واقع شده و میزان 20/2درصد و سطح خطاي  99فرضیات تحقیق با احتمال 

 داري وشیوه تولید در عملکردهاي زنحیره تامین اثرگذار می باشد.پای

پایداري زنحیره تامین، عملکرد زنحیره تامین، عملکرد، داروسازي اکسیر  :يديکل واژگان

 .بروجرد
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  2 نرگس جوزي،  1 حسين دالوند

 .گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم، قم، ایران 0
 .گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان، همدان، ایران 0
 

 نام نویسنده مسئول:
 حسين دالوند 

 

بررسی تاثير پایداري و شيوه توليد بر عملکرد زنجيره تامين 

 بروجرد رياکس يداروساز يديشرکت تولدر 
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 مقدمه
و سود براي تولید و خدمات  در محیط کسب و کار امروز ،مدیریت زنجیره تامین نقش مهمی در بهبود اثر بخشی ، کارایی ، خدمات مشتري

درصد بازار سرمایه جهان را تشکیل می دهد، این اقتصادها به عنوان پایه تولید جهانی و بهبود  02صنایع می باشد،شاخص هاي اقتصادي نوظهور 

  ي درک تعادل پایداري درعملکرد زنجیره تامین در افزایش تولیددر کشورها و بهبود بهره وري براي افزایش فشار مصرف کنندگان و دولت برا

 یک برابر در شرکت یک رقابت دیگر امروزه اقتصاد (درp4:Katiyar et al.,2018تولید محصوالت نقش مهمی در زنجیره تامین ایفا می کنند) 

ولیدي رواج ي تاست،در نتیجه توجه به زنجیره تامین در شرکت ها دیگر زنجیره یک با زنجیره سریک بر رقابت بلکه نیست مطرح دیگر شرکت

 یبسیاري داشته است .زنجیره تامین از ابعاد مختلفی مورد مطالعه قرار گرفته است.یکی از مهم ترین ابعاد آن عملکرد زنجیره تامین و بررس

عوامل موثر بر آن محسوب می شود، امروزه سازمان ها براي دستیابی بهبود عملکرد زنجیره تامین تالش می کنند )نصرآبادي و 

(. در واقع،به ادغام و هماهنگی فرایند هاي کسب و کار و هماهنگی استراتژي رقابتی در سراسر زنجیره تامین به منظور 31:ص0191اران؛همک

 (. Azadi et al;2015:p276کسب رضایت مشتریان و پیشی گرفتن از رقبا عملکرد زنجیره تامین گفته می شود)

ئما در حال افزایش و جهانی سازي اقتصاد است.در چنین شرایطی تولیدکنندگان از ویژگی هاي محیط کسب و کار مدرن ،رقابت دا

 هاستراتژي ها و تکنولوژي هاي جدید به منظور دستیابی به مزیت رقابتی و حفظ آن بهره می جویند.در نتیجه طی سال هاي اخیر ،مدیریت زنجیر

ي را هم از سوي دانشگاه و هم از سوي صنعت به خود جلب کرده است.مطالعه تامین به عنوان یک فلسفه کسب و کار اثربخش،توجه بسیار زیاد

 ردنبر روي عملکرد زنجیره تامین و پایداري آن،بازخورد و اطالعاتی را براي مدیران در رابطه با فعالیت هاي زنجیره تامین از حیث برآورد ک

امروزه مدیریت زنجیره تامین یکی از اجزا اصلی استراتژي رقابت ،براي افزایش انتظارات مشتریان و میزان تحقق اهداف استراتژیک فراهم می آورد.

 هسودآوري و بهره وري سازمانی و پایداري در تولید به شمار می رود.از طرفی رشد و توسعه زنجیره تامین نه فقط به محرک هاي داخلی بلکه ب

المللی دسترسی به اطالعات و حتی نگرانی هاي زیست محیطی وابسته شده فاکتور هاي متعدد برون سازمانی همچون جهانی سازي تجارت بین 

ی و ناست.از این رو مطالعه عملکرد زنجیره تامین و تعیین معیارهاي بهبود عملکرد در این زنجیره مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است)آقاجا

چگی کمتري را در فرایندهایشان دنبال می کردند کارایی خود را از (. امروزه شیوه هاي مدیریت تولید گذشته که یکپار95:ص0190همکاران؛

اي ردست داده اند و زنجیره تامین به عنوان یک رویکرد یکپارچه براي مدیریت مناسب جریان مواد، کاال، اطالعات و مالی، شیوه هاي نوین و کا

ریق شیوه هاي تولید مناسب به منظور پایدارسازي عملکرد زنجیره تامین تولید، توانایی پاسخگویی به شرایط را دارا می باشد.زنجیره تامین از ط

قش نبه یکپارچه نمودن موثر عرضه کنندگان، تولید کنندگان،انبارها و فروشگاه ها می پردازد .شیوه تولید مناسب در خط تولید زنجیره تامین ،

(.مطالعات نشان می 31:ص0139ه تامین را خواهد داشت)صادقی مقدم؛اصلی در موفقیت یا شکست زنجیره تامین و پایدار سازي عملکرد زنجیر

 یکی از مؤثرترین راهبردهاي عملیاتی براي افزایش رقابت سازمان است. .داراي اصول اولیه براي کسب و کار است  دهد ،مدیریت زنجیره تامین

 Bhattacharya, etعملکرد زنجیره تامین خواهد شد)پایداري و شیوه هاي صحیح تولید در زنجیره تامین، سبب بهبود و پایداري در 

al;2013:p3 .) 

 ابازار رقابتی در زمینه تولید ،توجه سازمان ها را  به شیوه هاي تولید جذب کرده ،اغلب سازمان ها به دنبال شیوه هاي تولید نوین و کار

د.سازمان ها با تغییر در شیوه هاي تولید خود سعی در تولید به منظور بهبود عملکرد تولید سازمان به منظور پایداري در رقابت  می باشن

(. پایداري در تولیدو عملکرد در واقع فرآیندي 30:ص0190محصوالت نوآرانه و کسب مزیت رقابتی براي سازمان می باشند)شیخی و همکاران،

ر میزان تحقق اهداف توسعه پایدار شناخته می است که با استفاده از مدل هاي تحلیل و قضاوت انسانی،وضعیت انسانی یک سامانه از نظ

 و محصول کنندگان توزیع تولید، فرایندهاي اولیه، مواد تأمین کنندگان آن در که (. زنجیره تامین 513:ص0191شود)قادیکالئی و همکاران؛

به مجموعه این روابط و  هستند، ارتباطموارد برخی در در هم با دیگر سوي از اطالعات جریان یک و سو یک از مواد جریان یک توسط مشتریان،

 Wieland etفرآیندها درون زنجیره که بازخوردهاي نهایی شرکت از آنها حاصل می شود عملکرد زنجیره تامین گفته می شود)

al;2012:p889 ها و فرایندهاي(. تاثیر زنجیره تامین بر پایداري عملکرد ان و ارزیابی ان ها،در سطوح مختلف،از سطح پایین مانند فعالیت 

فردي تا سطح راهبردي صورت می گیرد.در زنجیره تامین تمرکز بر مباحث پایداري ،اغلب به تولید معطوف است؛چرا که این مرحله سبب بروز 

(.یکی از سوال هاي پایه اي و همیشگی در ادبیات Minglang,Peng Wong;2015:p3چشمگیرترین تاثیرات بر عملکرد زنجیره تامین باشد)

سازمانی این است که چرا برخی از سازمان ها عملکرد بهتري نسبت به سایرین دارند. بحث هاي زیادي در زمینه علمی و دانشی به منظور 

امین تدستیابی به عملکرد برتر در زنجیره تامین صورت گرفته است.یکی از راه کارهاي ارتقاي عملکرد زنجیره تامین،از آنجایی که اعضاي زنجیره 

ورت هماهنگ و یکپارچه کار می کنند باال بردن دانش به منظور بهبود شیوه هاي تولید و  تک تک بخش هاي زنجیره باعث ارتقاي عملکرد به ص

(.یکی از چالش هایی که مسئولین مرتبط با زنجیره تامین در شرکت ها با آن 001:ص0133زنجیره و پایدار سازي خواهد بود )نجفی و همکاران؛

د،نحوه شناسایی مشکالت موجود در حوزه زنجیره تامین ،مخصوصا شناسایی نقص هاي شیوه تولید می باشد.یکی از مهم ترین عواملی روبرو هستن

ح یکه امروزه بر بهبود عملکرد زنجیره تامین اثر گذار است ،استفاده از استراتژي هایی براي کنترل لحظه به لحظه و نظارت تولید و شیوه صح
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یداري آن در زنجیره می باشد که میزان موفقیت ،خروجی کار و پیشرفت در دستیابی به اهداف راهبردي را اندازه گیري و ارزیابی خط تولید و پا

 (.99:ص0192می نماید)نورنگ و همکاران؛

ارد که تا ساله وجود دم نیا شتریب شرفتیبهبود و پ يبراو پایداري و تولید محصوالت با توجه به زنجیره تامین موضوع  تیبا توجه به اهم

( 0203کاتیراو همکاران در سال )که  یقی،در تحقزنجیره تامین می تواند بر پایداري تولیدات و سرمایه گذاري محصوالت تاثیرگذار باشدچه اندازه 

 کرد زنجیره تامین و روابطشاخص هاي عملکرد زنجیره تامین در پایداري روابط و عرضه عملاست  نیاز ا یبدست آمده حاک جیانجام داده است،نتا

تاثیر گذار  ردبروج ریاکس يداروساز يدیشرکت تولو شیوه تولید بر عملکرد زنجیره تامین در پایداري  ای:آقیتحق ی،سوال اصل بین آنها می باشد

 می باشد؟

با استفاده ترکیبی از رویکرد کارت  ارایه چهارچوبی براي ارزیابی عملکرد زنجیره تامین»(در مقاله اي تحت عنوان0192اقاجانی و همکاران)

به بررسی عوامل موثر بر عملکرد زنجیره تامین پرداخته اند.نتایج نشان می دهد که،با توجه به « امتیازي متوازن و فرآیند سلسله مراتبی تحلیلی

ره از به آموزش در ابعاد مختلف اجرایی زنجیرشد و ارتقا تکنولوژي تولید و سیستم هاي اطالعاتی مدیریت،نقش خالقیت و توانایی هاي افراد و نی

 مورد نظر به خصوص ماهیت خاص شرایط تولیدي تاثیر بسزایی بر عملکرد زنیره خواهد داشت.

از تحلیل سلسه مراتبی فازي در انتخاب تامین کننده در زنجیره تأمین  استفاده» ( در مقاله اي تحت عنوان0205ازادي و همکاران )

در مرحله اولیه ویک رویکرد جدید با استفاده از روش خاکستري و دیماتل براي حل  SSCMعه برتوسعه ساختار سلسله مراتب این مطال« رپایدا

اطالعات ناقص و ساختار سلسله مراتبی در راستاي بدست آوردن رابطه بین معیار هاي اصلی و عرضه کننده خاص متمرکز است.در این مطالعه 

کیفی وکمی را در نظر می گیرد.در نهایت می توان جهت تحقیق را با توجه به ساختار سلسله مراتبی مورد استفاده  دو نوع داده یعنی اطالعات

.در این مقاله عواملی چون شیوه تولید و سازماندهی تولید در زنجیره تامین سبب پایدار سازي عملکرد زنجیره تامین در این مطالعه توسعه داد

 ناشناخته شد.

 

 تحقيق مدل مفهومی

 
 :مدل مفهومی تحقيق1شکل

 

 :است زیر شرح به استفاده مورد تحقیق روش و شده تعیین تحقیق متغیرهاي اساس بر تحقیق این هاي فرضیه

 تاثیر گذار است بروجرد ریاکس يداروساز.پایداري با نقش میانجی عملکرد تولید بر عملکرد زنجیره تامین 0

 .تاثیر گذار است بروجرد ریاکس يداروساز يدیشرکت توللید در .برنامه ریزي عملکرد بر عملکرد تو0

 .تاثیر گذار است بروجرد ریاکس يداروساز يدیشرکت تول.ارزیابی منابع بر عملکرد تولید در 1

 .تاثیر گذار است بروجرد ریاکس يداروساز يدیشرکت تول.عملکرد تحویل بر عملکرد تولید در 9

 .تاثیر گذار است بروجرد ریاکس يداروساز يدیشرکت توله تامین در .عملکرد تولید بر عملکرد زنجیر5

 

 روش تحقيق
 در ت.اس همبستگی و پیمایشی -توصیفی روش، مبناي بر بندي طبقه لحاظ به و است کاربردي حاضر پژوهش تحقیق، هدف لحاظ از

 پایان بررسی شامل که است شده استفاده اي تابخانهک روش از تحقیق نهیپیش و موضوع اتادبی مورد در تااطالع دآوريرگ جهت پژوهش این

 منظور به .باشد می اینترنت از استفاده همچنین و مرتبط سیرفا و تینال کتب و مقاالت مطالعه موضوع، با مرتبط و موجود تحقیقات و ها نامه
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 مورد ها داده گردآوري براي و طراحی اي نامهپرسش رو این از. گردید استفاده میدانی روش از هاآن آزمون و پژوهش ضیاترف تجربی بررسی

 در پرسشنامه این. داد می قرار سنجش مورد را مطالعه مورد موضوع متغیرهاي که بود سوال 00 شامل مذکور پرسشنامه. گرفت قرار استفاده

 امه را کامل و تحویل دادند که پرسشن 002پخش شد که از این تعداد  بروجرد ریاکس يداروسازنفر از کارکنان شرکت 052 نامی 0193 سال

 گرفت. قرار استفاده مورد آماري تحلیل براي

 

 پرسشنامه روایی

از روایی محتوایی استفاده شد. پرسشنامه اي بین متخصصان و خبرگان مربوطه توزیع گردید که در  پرسشنامه اعتبار سنجش منظور به

جه به متغیرها و هدف هر متغیر پرسیده شده است. پرسشنامه هاي تکمیل شده، جمع آن درباره سودمند بودن و یا سودمند نبودن سواالت با تو

نفر از متخصصان بازاریابی قرار گرفت. روایی محتوا براي شاخص تشخیص بر اساس  00آوري و نسبت اعتبار محتوایی این پرسشنامه در اختیار 

 می باشد.  53/2مورد قبول معادل CVR ( 0طابق جدول )ارزیاب م 00ارزیاب محاسبه شد. بر اساس تعداد  00نظرات مجموع 
 

 : روایی محتوا پرسشنامه1جدول
 

 واضح بودن سواالت

X1 53/2 

X2 30/2 

X3 31/2 

X4 59/2 

X5 33/2 

X6 59/2 

X7 30/2 

X8 53/2 

X9 31/2 

X10 30/2 

X11 31/2 

X12 53/2 

X13 59/2 

X14 39/2 

X15 32/2 

X16 59/2 

X17 31/2 

X18 30/2 

X19 32/2 

X20 53/2 

X21 31/2 

X22 53/2 

 

را براي هر گویه نشان می دهد، که بیانگر  39/2تا  53/2با توجه به جدول و نتایج بدست آمده  نتایج محاسبات عددي براي هر سوال بین 

 و مناسبی براي ادامه کار برخوردار می باشند. روایی سواالت پرسشنامه می باشد که سواالت با توجه به نتایج بدست آمده از روایی الزم
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 پایایی پرسشنامه
پرسشنامه پیش آزمون تهیه گردید و سپس با استفاده از داده هاي به دست آمده از این  12بدین منظور ابتدا یک نمونه اولیه شامل 

این ابزار محاسبه شد که در ادامه اعتبار پرسشنامه با جدول میزان اعتماد با روش آلفاي کرونباخ براي  spss22پرسشنامه ها به کمک نرم افزار 

 محاسبه گردید.  spss22پرسشنامه با استفاده از نرم افزار  12مقادیر آلفاي کرونباخ براي هر کدام از ابعاد 
 

 : آلفاي کرونباخ2جدول 
 

 ردیف متغیر میزان آلفا

 0 برنامه ریزي عملکرد 305/2

 0 ارزیابی منابع 315/2

 1 عملکرد تحویل 390/2

 9 عملکرد تولید 920/2

 5 عملکرد زنجیره تامین 325/2

 

برآورد شد که نشان دهنده اعتبار پرسشنامه و برداشت فکري مناسب و یکسان پاسخگویان  315/2مقدار آلفا براي تمامی سازه ها باالتر از 

مقدار آلفا براي اندازه گیري سازه هاي مورد مطالعه از پایایی الزم برخوردار از محتواي متغیرهاي مربوط به هر سازه است. نتایج نشان داد که 

 هستند.

 

  یافته ها

در این پژوهش جهت تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات از مباحث استنباطی و توصیفی آماري استفاده شده است. در سطح 

ائیدي و تحلیل مسیر استفاده شده است. نرم افزارهاي مورد استفاده جهت تجزیه استنباطی نیز از مدل معادالت ساختاري شامل تحلیل عاملی ت

 می باشد. PLS2و  SPSS22و تحلیل داده ها، نرم افزار 

 بودند. بروجرد ریاکس يداروسازدرصد زن پاسخگوي پرسشنامه ها 95درصد مرد، 55باتوجه به نتایج بدست آمده 

درصد دکتري  0/9درصد فوق لیسانس،3/10درصد لیسانس، 0/99درصد فوق دیپلم، 9/02درصد دیپلم، 0/1باتوجه به نتایج بدست آمده 

 بودند. بروجرد ریاکس يداروسازپاسخگوي پرسشنامه ها 

پایایی شاخص نیز با سنجش بارهاي عاملی از طریق محاسبه مقدار همبستگی شاخص هاي یک سازه با آن سازه محاسبه می شود که اگر 

 شود و موید این مطلب است که پایایی در مورد آن مدل اندازه گیري قابل قبول است. 3/2قدار برابر و یا بیشتر از مقدار این م
 

 : پایایی متغيرها3جدول 
 

 متغیر
 آلفاي کرونباخ

𝛼 > 0.7 

 پایایی ترکیبی

𝐶𝑅 > 0.7 

 پایایی اشتراکی
COMMUNALITY>0,5 

 355133/2 993392/2 905139/2 برنامه ریزي عملکرد

 390959/2 399522/2 352391/2 ارزیابی منابع

 350001/2 330933/2 302193/2 عملکرد تحویل

 533005/2 920339/2 330103/2 عملکرد تولید

 531009/2 391030/2 350120/2 عملکرد زنجیره تامین

 

را  3/2ن می دهد که همه سواالت بار عاملی باالي در تحقیق حاضر با توجه به نتایج بدست آمده از ضرایب پایایی شاخص ها تحقیق نشا

 داشته اند.و این نتایج بدست آمده می تواند تاییدي براي مراحل بعدي تحقیق باشند.

 

 

 

http://www.joas.ir/


 182  -191، ص 1931، پاییز  11پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2538-3663 

http://www.Joas.ir 

 

 روایی همگرا
 

 AVEهاي مدل بر اساس : روایی همگراي سازه4جدول 
 

 AVE متغیر

 355133/2 برنامه ریزي عملکرد

 390959/2 ارزیابی منابع

 350001/2 تحویل عملکرد

 533005/2 عملکرد تولید

 531009/2 عملکرد زنجیره تامین

 

بدست آمده است، در  2.5هاي مدل مقدار مالک حداقل برابر براي تمامی سازه AVEهمانطور که در جدول قابل مشاهده است، مقدار 

 شودگیري تأیید میهاي اندازهنتیجه روایی همگراي مدل و برازش مدل

روایی مورد بررسی براي تایید و اعتبار مدل اندازه گیري روایی واگرا بوده که معیار تکمیل کننده است. در مدل سازي مسیري پی دومین 

نل ال اس از دو معیار شامل معیار فورنل الرکر و آزمون بارهاي عرضی براي بررسی روایی واگر استفاده می شود. در پژوهش حاضر از آزمون فور

ایی را در سطح معرف بررسی می کند استفاده می گردد. به عبارت دیگر بررسی می کند که معرف هر سازه همبستگی باالتري به الرکر که رو

فورنل  یخود سازه نسبت به سایر سازه ها داشته باشد. نتایج مربوط به بارهاي عاملی فورنل و الرکر ارائه شده است، نتایج مربوط به بارهاي عامل

( ارائه شده است، همانطور که مشاهده می شود بار هر معرف انعکاسی براي هر سازه بیشتر از بار آن معرف براي سایر سازه ها 1ل )الرکر در جدو

 است )بارهاي عاملی روي قطر اصلی بیش از سایر است( بنابراین واگرایی مدل تایید می گردد.
 

 : روایی واگر مدل اندازه گيري5جدول 
 

 ي اصلیمتغیرها 0 0 1 9 5

 عملکرد تحویل 323933/2    

 عملکرد تولید 392932/2 351319/2   

 برنامه ریزي عملکرد 300503/2 335915/2 909335/2  

 عملکرد زنجیره تامین 593329/2 390099/2 530010/2 331339/2 

 ارزیابی منابع 321515/2 309330/2 300252/2 315902/2 310513/2

 

( نشان داده شده که میزان روایی واگرا الزم بین متغیرهاي تحقیق وجود دارد با توجه به اعداد 9دست آمده از جدول )با توجه از نتایج ب

 نوشته در قطر اصلی میزان اعداد در هر ستون کمتر از قطر اصلی بوده و این تایید براي میزان روایی واگرا مدل تحقیق می باشد.

 

 بررسی مدل درونی تحقيق
ون مدل بیرونی و به عبارتی تایید روایی و پایایی )مدل اندازه گیري تحقیق( مدل درونی یا همان ساختاري تحقیق ارزیابی می پس از آزم

، ضریب تعیین و ضریب مسیر براي ارزیابی tگردد. با استفاده از مدل درونی می توان به بررسی  فرضیه هاي پژوهش پرداخت. از معیارهاي آماري 

( و ضرایب معناداري در 0و ضریب مسیرها در شکل ) PLSی شود. مدل مفهومی آزمون شده در حالت استاندارد یا الگوریتم مدل استفاده م

 ( ارائه شده است0شکل )
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 بیضرا يدر حالت معنادار يمدل ساختار :2: مدل ساختاري در حالت تخمين ضرایب مسير                             شکل1شکل

 

و کیفیت ساختاري مدل که میزان تاثیرگذاري متغیرهاي برون زا را بر روي متغیرهاي درون زا می گذارد، که  2R( میزان اثر3در جدول )

میزان قوي را نشان می دهد که متغیرهاي مستقل توانسته در حد قوي  2Rبا توجه به میزان ساختاري مدل این میزان و تاثیرگذاري می تواند در 

 یش بینی نماید و در کیفیت مدل ساختاري در نیز متغیرهاي مستقل در حد متوسط متغیر وابسته می باشد.متغیر وابسته را پ
 

 : ميزان اثرگذاري متغيرهاي برون زا بر درون زا7جدول 
 

 2R 2Q متغیر

   برنامه ریزي عملکرد

   ارزیابی منابع

   عملکرد تحویل

 593933/2 323203/2 عملکرد تولید

 535231/2 599503/2 یره تامینعملکرد زنج

 

  یبرازش مدل کل
ازه س اشتراکی مقادیر) سازه ها اشتراکی مقادیر میانگین به توجه با. شود بررسی می GOF این بخش، برازش مدل کلی بر اساس معیار در

 :مدل پژوهش حاضر برابر است با براي برازش کلی GOF مقدار مدل، درون زاي هاي مربوط به تمامی سازه R2 میانگین و( اول مرتبه هاي

𝐺𝑂𝐹 =  √𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ × 𝑅2̅̅̅̅ =  √0.66987 × 0.57877 = 0.62265 

براي  30035/2عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوي، حاصل شدن مقدار به 2.13و  2.05، 2.20شده با توجه به سه مقدار مالک معرفی

GOF هش دارد.نشان از برازش کلی قوي مدل پژو 
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 نتایج فرضيات
 

 : نتایج فرضيات تحقيق8جدول
 

 فرضیات ردیف
ضریب 

 مستقیم

ضریب 

 غیرمستقیم
T-value نتایج 

0 
پایداري با نقش میانجی عملکرد تولید بر عملکرد زنجیره 

 تاثیر گذار است بروجرد ریاکس يداروسازتامین 
 تایید فرضیه 23/939 5330/2 -

0 
 يدیشرکت تولرد بر عملکرد تولید در برنامه ریزي عملک

 تاثیر گذار است بروجرد ریاکس يداروساز
 تایید فرضیه 025/9 - 090/2

1 
 يداروساز يدیشرکت تولارزیابی منابع بر عملکرد تولید در 

 .تاثیر گذار است بروجرد ریاکس
 تایید فرضیه 239/3 - 100/2

9 
 يازداروس يدیشرکت تولعملکرد تحویل بر عملکرد تولید در 

 .تاثیر گذار است بروجرد ریاکس
 تایید فرضیه 933/3 - 109/2

5 
 يدیشرکت تولعملکرد تولید بر عملکرد زنجیره تامین در 

 .تاثیر گذار است بروجرد ریاکس يداروساز
 تایید فرضیه 212/09 - 390/2
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  يريگ جهينت
رداخته شده پ بروجرد ریاکس يداروساز يدیشرکت تولري و شیوه تولید بر عملکرد زنجیره تامین در در این پژوهش به بررسی تاثیر پایدا

 است و اطالعات و نتایجی را در اختیار ما قرار داده است که براساس فرضیه ها به شرح آن می پردازیم:

از  تاثیر گذار است. میزان آماره تی بروجرد ریاکس يازداروسفرضیه اول: پایداري با نقش میانجی عملکرد تولید بر عملکرد زنجیره تامین 

می باشد با توجه از نتایج بدست آمده   5330/2مقدار بیشتري محاسبه شده  و میزان سطح اثرگذاري در متغیرهاي تحقیق برابر با  93/0عدد 

مقاله کاتیراو همکاران  ست، نتایج به دست آمده بادرصد در داروسازي اکسیر بروجرد تایید شده ا 99نشان داده شده که فرضیه تحقیق در سطح 

 ( همراستایی الزم را دارد و مورد تایید واقع شده است.0203در سال )

تاثیر گذار است. میزان آماره تی از عدد  بروجرد ریاکس يداروساز يدیشرکت تولبرنامه ریزي عملکرد بر عملکرد تولید در  فرضیه دوم:

می باشد با توجه از نتایج بدست آمده  نشان  090/2شده  و میزان سطح اثرگذاري در متغیرهاي تحقیق برابر با  مقدار بیشتري محاسبه 93/0

مقاله کاتیراو همکاران در  درصد در داروسازي اکسیر بروجرد تایید شده است، نتایج به دست آمده با 99داده شده که فرضیه تحقیق در سطح 

 ارد و مورد تایید واقع شده است.( همراستایی الزم را د0203سال )

 93/0میزان آماره تی از عدد  .تاثیر گذار است بروجرد ریاکس يداروساز يدیشرکت تولارزیابی منابع بر عملکرد تولید در  فرضیه سوم:

بدست آمده  نشان داده می باشد با توجه از نتایج  100/2مقدار بیشتري محاسبه شده  و میزان سطح اثرگذاري در متغیرهاي تحقیق برابر با 

مقاله کاتیراو همکاران در سال  درصد در داروسازي اکسیر بروجرد تایید شده است، نتایج به دست آمده با 99شده که فرضیه تحقیق در سطح 

 ( همراستایی الزم را دارد و مورد تایید واقع شده است.0203)

 93/0میزان آماره تی از عدد  .تاثیر گذار است بروجرد ریاکس يداروساز يدیشرکت تولعملکرد تحویل بر عملکرد تولید در  فرضیه چهارم:

می باشد با توجه از نتایج بدست آمده  نشان داده  109/2مقدار بیشتري محاسبه شده  و میزان سطح اثرگذاري در متغیرهاي تحقیق برابر با 

مقاله کاتیراو همکاران در سال  د شده است، نتایج به دست آمده بادرصد در داروسازي اکسیر بروجرد تایی 99شده که فرضیه تحقیق در سطح 

 ( همراستایی الزم را دارد و مورد تایید واقع شده است.0203)

میزان آماره تی از عدد  .تاثیر گذار است بروجرد ریاکس يداروساز يدیشرکت تولعملکرد تولید بر عملکرد زنجیره تامین در  فرضیه پنجم:

می باشد با توجه از نتایج بدست آمده  نشان  390/2ري محاسبه شده  و میزان سطح اثرگذاري در متغیرهاي تحقیق برابر با مقدار بیشت 93/0

مقاله کاتیراو همکاران در  درصد در داروسازي اکسیر بروجرد تایید شده است، نتایج به دست آمده با 99داده شده که فرضیه تحقیق در سطح 

 الزم را دارد و مورد تایید واقع شده است.( همراستایی 0203سال )

 پیشنهادات تحقیق

 . پیشنهاد می شود که مدیران شرکت هاي تولیداي نیازهاي مشتریان را با توجه به خواسته روز بازارشناسایی نمایند و با توجه به نیازهاي0

 مشتریان تولیدات خود را ارائه نمایند.

 خرید تولیدات و بکار بردن پیشنهادان در هر چه بهتر شدن عملکرد فعالیت هاي شرکت..بررسی نظرات و انتقادات مشتریان از 0

.تمرکز هر چه بیشتر بر روي کسی و کارها و انعکاس نیازهاي مشتریان در طراحی و بهبود محصوالت و رضایت هر چه بیشتر خریداران 1

 از تولیدات.

 بودن به خواسته هاي مشتریان..شناخت و پیش بینی نیازهاي شرکت و توانایی پاسخگو 9

 .تولیدات قطعات با کیفیت و برخورداري از استانداردهاي الزم براي هر چه بهتر شدن عملکرد و برآوردن نیازها شرکت.5

 . نوآوري در تولیدقطعات با کیفیت وبرنامه ریزي براي صادرات براي هر چه بهتر شدن عملکرد زنجیره تامین در شرکت ها.3
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