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حرکت مفهوم عملکرد سازمانی به   ن ی و همچنتأمین  گسترش مباحث مربوط به مدیریت کیفیت در طول زنجیره  

پایدار تأمین توسعه پایدار و تلفیق این سه حوزه با یکدیگر، زمینه تحقیقاتی نوظهوري در مدیریت کیفیت زنجیره 

 (SSCQMایجاد نمود. این پژوهش در جستجو ) است که آیا    ن ی ا   يSCQM   ثر است یا ؤتوسعه پایدار سازمانی م   رب

با رویکرد   SCQMبعد تعریف شدند؛ اثرات هریك از ابعاد    3در    ه پایدار و توسعبعد    7در    SCQMخیر؟ ابعاد  

PLS-SEM  کارشناسان شرکت ملی  له ی بوس   ی ل ی پرسشنامه تکم  184حاصل از  ي هابر توسعه پایدار سازمانی با داده

 -ی ف یا توص ه داده   ي و از نظر گردآور   ي از نظر هدف کاربرد  ق، یتحلیل شد. تحق  ن گیل   منطقه   نفتی   هاي پخش فرآورده 

 جهت  گیري . در مدل اندازه شود ی محسوب م   ی از نوع همبستگ   رها، ی متغ  ن ی رابطه ب   ی و با توجه به بررس   ی ش ی ما ی پ 

و روایی افتراقی   گرا هم   روایی   معیار  از   روایی   بررسی   جهت   و  کرونباخ   آلفاي   و   مرکب   پایایی   معیار   از   پایایی،   بررسی 

و روایی مناسبی برخورد است. در مدل ساختاري   یی ا پای   از   گیري مدل اندازه   ها، آن   استفاده شد که با توجه به مقادیر

 داری اثر معن   ي دارا  دار یبر ابعاد توسعه پا   ر ی مس  ك ی حداقل در    SCQMکه همه ابعاد  نشان داد    tضرائب مسیر و مقدار  

 بر  مشتریان   بر  تمرکز  سازه . دارد  تأثیر   ی سازمان  دار ی ، بر توسعه پا SCQMکرد که ابعاد   ان ی توان ب ی م  ن ی بنابرا   ؛ هستند 

ره زنجی   کیفیت   اطلعاتی   سیستم   و تأمین    زنجیره   کیفیت   رهبري   سازه   دو   و  بوده   اثر   ترین قوي   داراي   اقتصادي   توسعه 

 . دارند   دار اثر معنی  ي بر هر سه بعد پایدار تأمین 

 سابقه مقاله 

 1401/ 04/ 21 تاریخ دریافت:

 1401/ 11/ 03 تاریخ پذیرش:
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 مقدمه   1

  زنجیره   سطح  به  هاشرکت  سطح  از  رقابت  شدن  کشیده  با  که  باورند  این  بر  صاحبنظران  از  بسیاری

  تأمین   زنجیره  سطح  به  هاشرکت  سطح  از  باید   نیز،  محصول  کیفیت  مدیریت  و  کیفیت  ها،آن  تأمین

  آن   دیگر  عضو  به  تأمین  زنجیره  عضو  یک  از  کاال  یک  که  همانطور  زیرا  .شود  داده  گسترش  هاآن 

  تحت   نیستند،  ما  تملک  در  که  هاییشرکت  سایر  توسط  تواندمی  نیز  آن  کیفیت  ت،اس  جریان  در

  کار،   و   کسب  در   مطرح  جدید   درموضوع  همچنین  .شوند  تقویت  یا  و   تضعیف  و   گرفته  قرار  تأثیر

  رقابتی،  کیفیت رقابتی،  فاکتور سه از همزمان برخورداری  در رقابتی مزیت که است ازآن صحبت

  کیفیت   اینکه  به  توجه  با  و  (Kuei, Madu, 2001)   .یابدمی  تحقق  رقابتی  تحویل  و   رقابتی  قیمت

  یابد، می  تبلور  تأمین  زنجیره  مدیریت  حوزه  در  نیز  رقابتی   تحویل  و   کیفیت  مدیریت  حوزه  در  رقابتی 

  و   )استادی  .رسدمی  نظر  به  ضروری  کامالً  تأمین  زنجیره  مدیریت  و  کیفیت  مدیریت  یکپارچگی

 (2019 همکاران،

  مدیریت   سوی  به  حرکت  در  مرحله  آخرین  عنوان  به  (،SCQM)1  تأمین  زنجیره  کیفیت  مدیریت  از

  بخش   اثر  و  مؤثر  ادغام  با  بود  خواهند  قادر  هاشرکت   آن  واسطه  به  که  برند، می  نام   جامع  کیفیت

 و  (SCM)  تأمین  زنجیره  مدیریت  و  (TQM)  جامع  کیفیت  مدیریت  مدیریتی،  فلسفه  دو  مفاهیم

 زنجیره  عملکرد  همزمان  طور  به  شده،  یاد  رقابتی  فاکتور  سه  همزمان  برخورداری  و  افزاییهم  ایجاد

  مزیت   کسب  طریق  این  از  و  داده  افزایش  را  مشتریان  به  خود  نهایی   محصول  کیفیت  و   تأمین

 (2011 همکاران، و )صفری نمایند.   رقابتی

 است یچند گذارتأثیر اریبس و جدید  یبحث عنوان به  تأمین رهیزنج در ی«پایدار» گرید ییسو از

  لحاظ   امروزه  ، است  ساخته  معطوف   خود  به  را   تأمین  رهیزنج  مدیریت  حوزه  محققان  توجه  که

  ی جهان  تیجمع  رشد   به  رو  اثرات  به  توجه  با   ،تأمین  رهیزنج  شبکه  یطراح  در  یپایدار  مفهوم  کردن

 

1. Supply Chain Quality Management 
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  به   مردم  و  هادولت  ها،سازمان  یبرا  یمهم  موضوع  به  ،یانسان  یها تیفعال  افزایش  آن  جهینت  در  و

 (2019 همکاران،  و )استادی است. شده  تبدیل زیست طیمح دوستداران ویژه

  شده   هاسازمان  مدیریت  ادبیات  در  موفقیت  جایگزین  زیادی  بسیار  حد  تا  امروزه  پایداری  دایمپارا

  تعریف  خود  ارزشی  نظام   در  را  پایدار  های موفقیت  کسب  نوعی  به   ها   سازمان  اغلب   تقریباً   و  است

 (2010 ،همکاران و  )افرازه کنند. می

  نیازهای  تأمین جهت کاروکسب تداوم برای استراتژیک  پارامتری حاضر حال در پایداری مدیریت

  (Rajeev et al, 2017)   برد.نمی  بین  از  را  آیندگان  نیازهای  تدارک  توانایی  طوریکه  به  است  جامعه

  ادغام  حاضر،  مطالعه  حیطه  و  دامنه   مرتبط،  مقاالت  مطالعه  چنینهم  و  فوق   مطالب  به  توجه  با

  پایدار   توسعه  مدیریت  و   (QM)  کیفیت  مدیریت  (، SCM)  تأمین  زنجیره  مدیریت  مبحث  سه

 داخل  به  کیفیت  مباحث  کنونی  محیطی  شرایط  در  شد  بیان  همانطورکه  و   بوده  (SM)  )پایداری(

  شده   گرفته  کار  به  و  مطرح  (SCQM)  تأمین  زنجیره  کیفیت  مدیریت  و  یافته  تعمیم  تأمین  زنجیره

  است.

  سه   2017  یال  2005  سال  زمانی  یبازه  در  شده  انجام  مطالعات  (،2018)  همکاران  و  باستاس

 قرار  بررسی  مورد  (1SSCQM)   پایدار  تأمین  زنجیره  کیفیت  مدیریت   محوریت  با  را  فوق   حوزه

  مدیریت   خصوص  در   مقاله  40  تعداد  شد،می  شامل  را  حوزه  دو   حداقل   که  ایمقاله  93  از  که  دادند

 17  (،2SSCM)  پایدار  تأمین  جیرهزن  مدیریت  مورد  در  مقاله  37 (،SCQM)  تأمین  زنجیره  کیفیت

  در   اند. پرداخته   SSCQM  موضوع  به  مورد  5  و   (3SQM)   پایدار  کیفیت  مدیریت   موضوع  با   مقاله

  با   موضوع  سه  این  ادغام   در  مطالعات  بودن  کم   دهنده   نشان  فوق،  مطالعه  هاییافته  از  یکی   واقع

   باشد.  می آن اهمیت به توجه

  ، تأمین  ی  رهیزنج  تیریمد   ت،یفیک  تیریمد  در  دانش   ی تکامل  وندر  درنظرگرفتن  با   دیگر  عبارت  به

 عنوان  با   پژوهش   د یجد  ینهیزم  ظهور  ، یآت  ی ها  پژوهش   در  آن  نقش   و   یداری پا  یکردهایرو

 
1 . Sustainable Supply Chain Quality Management  

2 . Sustainalble Supply Chain management 

3 . Sustainable Quality Management 
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  بر   داریپا  تأمین  ی  رهیزنج  تی فیک  تیریمد   آمد.   وجود  به   داریپا  تأمین   ی  رهیزنج  تیفیک تیریمد

  یداریپا  ت یریمد  یها  وهیش  و   تأمین   ی  رهیزنج  ت،یفیک  نیب  روابط  و   افزا  هم   قوت،  نقاط  یرو

 ی   شبکه  کل  در  بهبود  و  یداریپا  ی  نهیزم  در  یواقع   یها  شرفتیپ   به  و  است  افتهی  گسترش

   ( 2019  نژاد،ملکی  و  خدائی  از  نقل  به  2019  لیانج،  و  )باستاس  .کند   یم  کمک  تأمین  ی  رهیزنج

 دهد:  می نشان را زمینه این در  تاریخی روند  (1) شکل

 

 داریپا تأمین یهریزنج تیفیک  تیریمد به دنیرس تا تأمین یهریزنج تیریمد تکامل (:1شکل)

 ( 2019 نژاد، ملکی و خدائی  از نقل به ، 2018 اناج، یل و باستاس)

  پایدار   تأمین  زنجیره  کیفیت  مدیریت  موضوع  که  است  شایسته  شده   بیان  مطالب  به  توجه  با 

(SSCQM)  بررسی  با  آنجائیکه  از  و  گیرد  قرار  محققین  و  هاشرکت   توجه  مورد  تردقیق  و  بیشتر 

 توانمی  و   است  نشده  پرداخته  خاص   طور  به  موضوع  این   به  نیز  داخلی   مطالعات   در  گرفته،  صورت

 سوال  این  به  پاسخ  دنبال  به  مطالعه  این  لذا  گرفت،  نظر  در  تحقیقاتی  شکاف  یک  عنوان  به  را  آن

 که: است

  دارد   تأثیر  سازمانی   پایدار  توسعه  دستیابی   بر  ( SCQM)   تأمین  زنجیره  کیفیت  مدیریت   ابعاد   آیا  

   خیر؟ یا

  بیان   سازمانی  پایدار  توسعه  ابعاد  سپس  تعریف،  آن  ابعاد  و  SCQM  ابتدا  فوق،  سوال  به  پاسخ  برای

  شده   بیان  تحقیق  مفهومی  مدل  گرفته،  قرار  بررسی  مورد  تحقیق  ادبیات  خالصه  طور  به  گردد؛ می
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  مربعات  حداقل   )رویکرد  ساختاری  معادالت   مدل   از  استفاده   با   پرسشنامه  از   حاصل  های داده  و

 شود. می  ارائه نتایج  پایانی   بخش در و هگرفت قرار تحلیل مورد ((1PLS) جزئی

  يق تحق  پيشينه  و  نظری  مبانی  2

 تأمين  زنجيره کيفيت مدیریت 1-2

 زنجیره  یک  اعضای  تمامی  مشارکت  را  (SCQM)  تأمین  زنجیره  کیفیت  مدیریت  (،1998)  راس

  به   که  خود  خدمات   و  محصوالت  کیفیت  با  مرتبط  فرآیندهای  تمامی   همزمان  و  مستمر  بهبود  در

  سطح   در  کیفیت  نمودن  نهادینه  و  تأمین  یزنجیره  طول  در  افزوده  ارزش  و  وری بهره  ایجاد  منظور

 ,Ross)  است.  کرده   تعریف  یرد،گمی  صورت  نهایی  مشتریان  بیشتر  هرچه  رضایت  و  تأمین  زنجیره

1998)   

 روابط  مدیریت  برای  وارهماهنگ   و  همکارانه  رویکرد  را  SCQM  (،2005)  مالوترا  و  رابینسون

  تأمین  زنجیره  و   کیفیت  اثربخش  یکپارچگی  برای  مرتبط  وکارکسب  فرایندهای  و   تأمین  زنجیره

 درگیر  هاینسازماتمامی    کار  و   کسب  فرآیندهای  پارچگییک  و  رسمی  هماهنگی "  را  آن  و  دانسته

  خدمات   محصوالت،  یفیتک  مستمر  بهبود  و  تحلیل  و   تجزیه  سنجش،  منظور  بهتأمین    یزنجیره   در

  " شودمی منجر نهایی  و  میانی   مشتریان رضایت به دستیابی  و  افزوده  ارزش ایجاد  به  که فرآیند  و

(Roubinson and Malhotra, 2015).  که  داشت  بیان  (،2008)  فوستر  SCQM   و   نگر  کل  رویکرد  

  پایین   و   باالدستی   فرایندهای  بلکه  ، داخلی  فرایندهای  تنها   نه   عملکرد   بهبود  برای  محور  سیستم

  (Soares et al, 2017) است. ها پویایی  و دستی

  تأمين زنجيره کيفيت مدیریت ابعاد 1-1-2

  کیفیت  مدیریت  سازیپیاده  در   گام  اولین  ،تأمین  زنجیره  کیفیت  مدیریت  کلیدی   عوامل  تعریف

 سازی پیاده  مجری  عنوان  بهتأمین    زنجیره  اعضای  زمانیکه  تا   زیرا  شود؛  محسوبتأمین    زنجیره

  چگونگی   به  نسبت  هاآن  ادراک  و  شناخت  در  و  باشند  نداشته  نظر  اتفاق   عوامل  این  حول  آن،

 
1 . Partial Least Square  
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 نظر  به  حتمی  ایپروژه  چنین  شکست  باشد،  داشته  وجود  نظر  اختالف  و  شکاف   ،آن  سازیپیاده

  افزایی هم  به  مطالعات  از  تعدادی  ( 2008  مادو،  و   کویی  از  نقل  به  1390  محبی،  و  )صفری  .رسدمی

  اند. آورده  فراهم  SCQM  اقدامات  نمایش   برای  پرباری  حوزه  و  کرده  اشاره  SCM و  QM  بین  بلقوه

(Soares et al, 2017)   شده   خالصه  ( 1)  جدول  در  شده   تعریف   ابعاد  و   مطالعات  این  از  تعدادی  

 است:

 تأمین زنجیره کیفیت مدیریت موفقیت کلیدی عوامل : (1) جدول

 SCQM ابعاد ابعاد   تعداد  مطالعات 

  همکاران و نیل

(2005 ) 
9 

  تیفیک تی ری مد محصول، خدمت/ ی طراح آموزش،  ارشد، تی ری مد یرهبر

  با  روابط ت،یفیک  با  یهاداده یده گزارش ند،یفرآ ت یر یمد ،کنندهتأمین

 یالگوبردار یریادگی  و ان ی مشتر روابط   کارمندان،

  یهارتل و انک یک

(2008 ) 
8 

  و دهیگزارش مشتری،  بر  تمرکز کارمندان، با روابط  آموزش، مدیریت، رهبری

  و محصول خدمت/  طراحی  کننده،تأمین کیفیت  مدیریت کیفیت،  با هایداده

 فرآیند  مدیریت 

  و مادو کویی،

 ( 2008) همکاران
5 

  سازییکپارچه ،کنندهتأمین با   روابط ،IT  سیستم کیفیت مشتری،  بر  تمرکز

 تأمین  زنجیره کیفیت  رهبری خارجی،  تمرکز با فرایند 

  چای و کویی لین،

(2013 ) 
8 

  مدیریت  پشتیبانی فرآیند، مدیریت اطالعات،  تکنولوژی  ،کنندهتأمین با روابط 

  استراتژیک،   ریزینامهبر  کیفیت، مدیریت  انسانی، منابع  مدیریت ارشد، 

 دانش  مدیریت 

  همکاران و ترونگ

(2014 ) 
6 

  (،کننده تأمین کیفیت مدیریت/کنندهتأمین )ارزیابی کنندهتأمین مدیریت 

  منابع  مدیریت لجستیک(،   فرآیند/ )مدیریت داخلی  فرآیند  مشتری،  بر  تمرکز

  تراک )اش اطالعات تأمین زنجیره یکپارچگی ارشد،  مدیریت پشتیبانی انسانی،

 اطالعات(  تکنولوژی  اطالعات،  مدیریت اطالعات،  کیفیت اطالعات، 

  همکاران و فرندسون

(2017 ) 
6 

  سهامداران،   مشارکت و  تعهد استراتژیک،  ریزیبرنامه  و مدیریت رهبری،

 پایدار)پایداری(  توسعه  نوآوری،  و مستمر بهبود  اطالعات، مدیریت 

  همکاران و سوارس 

(2017 ) 
 رهبری   ،تأمین زنجیره  یکپارچگی کنندگان،تأمین بر  تمرکز  مشتری،  بر  تمرکز 4

  همکاران و نوو

(2020 ) 
4 

  یکپارچگی   کنندگان،تأمین بر تمرکز کیفیت، رهبری  مشتریان، بر  تمرکز

 ( ITاطالعات)  فناوری با سازمان  و تأمین زنجیره 

  محبی و صفری

  و استادی  (/ 1390)

 ( 1398) همکاران

7 

  ره یزنج تیفیک  یرهبر کنندگان،تأمین تیفیک ت یر یمد ان،یمشتر  بر  تمرکز

  ستمیس ،یندیفرآ کردیرو  ،تأمین ره یزنج تیفیک ی هایاستراتژ ،تأمین

 .تأمین ره یزنج در یانسان  منابع توسعه  و تأمین رهیزنج تیفیک اطالعات 
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  گرفته   صورت  هایبررسی  سایر  و  خبرگان  نظرات  اخذ  تحقیق،  ادبیات  به  توجه  با  حاضر  پژوهش  در

 ابعاد  عنوان  به  (2019)  همکاران  و  استادی  و  (2011)  محبی  و  صفری  مطالعه  از  منتج  عامل  هفت

   شد. استفاده (2) جدول شرح به )گویه( شاخص 28 با تحقیق  SCQM کلیدی

  یک   تأمین  زنجیره  در  درگیر  هایشرکت  که  دهد می  نشان   شده   انتخاب   کلیدی  عامل   هفت

  متمرکز   حوزه  هفت  بر  محصول،  تأمین  زنجیره  در  کیفیت  مدیریت  سازیپیاده  برای  باید  محصول،

  مشارکت  با  و  همزمان  را  حوزه هفت  این  باید  یکدیگر،  با  هاحوزه   آن  همبستگی  به  توجه  با  و  شوند

 ( 2011 محبی، و )صفری .بخشند ارتقا و توسعه یکدیگر، 

 ( 2019  همکاران،   و   استادی   : 2011  محبی،   و   صفری   از   شده   )اخذ   پژوهش   SCQM  های شاخص   و   ابعاد   (: 2)   جدول 

 ها( )گویههاشاخص تعداد ابعاد ردیف 

 4 ( CUS)  مشتریان بر  تمرکز 1

 4 ( SUP)  کنندگانتأمین بر  تمرکز 2

 3 ( LQS) تأمین زنجیره  کیفیت رهبری 3

 4 ( SQS) تأمین زنجیره  کیفیت  هایاستراتژی 4

 4 (PR)  فرآیندی رویکرد 5

 5 ( ISQ)  تأمین زنجیره  کیفیت اطالعات هایسیستم 6

 4 ( HRS) تأمین زنجیره  در انسانی منابع 7

 (تأمينزنجيره )پایداری پایدار توسعه  2-2

 از   اقتصادی   رشد   با  افراد  است.  مهم   بشر  انواع  همه  برای  که  است  شتابانی  روند  پایدار  توسعه

  شدن گرم  )آلودگی،  زیستمحیط  تخریب  با  باید   همچنین  اما   برخوردارند،  باالتری  زندگی   کیفیت

  سطح   در   پایداری،  مفهوم  بیایند.   کنار   نابرابری(  یا   )بیماری  اجتماعی   مشکالت  و  (   .. .  و  زمین

  کرد   مشاهده  1گانهسه  بنیادی  خطوط  منظر  از  توانمی  را  عملیاتی  سطح  در  چه  در  و  ستراتژیکا

  )سود(  اقتصادی  )سیاره(،  زیستمحیط  )افراد(،   اجتماعی  عدالت  است:  جزء  سه  شامل  که

(Nguyan et al, 2018).    

 
1. Triple Bottom Line (TBL) 
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  خارجی  محیط  پایش   در  آن  توانایی   به  سازمان   یک   پایداری  استاندارد،   جهانی   سازمان  منظر  از

 پایداری  ISO/CD9004:2007  استاندارد  است.  مرتبط  ها ریسک   و   روندها   تغییرات،  ها،فرصت   برای

 محیطیزیست  و  اجتماعی  ، اقتصادی  -مالی   منافع  بین  توازن  ایجاد  به  وابسته  را  سازمان  یک

 . (89 )افرازه، کند می مرتبط  سازمان غیرمستقیم  یا مستقیم نفعانذی به را آن و دانسته سازمان

  )الفت   است.  شده   ترگسترده  پایداری  جنبه  افزودن  با   تأمین  زنجیره  مدیریت   مفهوم  دیگر  سویی  از

 زنجیره  مدیریت  از   تروسیع  پایداری  مفهوم  (2008  راجر،  و  کاتر  از  نقل  به  :2014  مزروعی،  و

  و   )توکلی  است.  نیسازما  پایدار  توسعه  از  بخشی  سبز  تأمین  زنجیره  مدیریت  و  بوده  سبز  تأمین

  ی هاتاسیس  مجموعه  (SCCM)  پایدارتأمین    زنجیره  مدیریت  دیگر  عبارت  به  (2017  همکاران،

  با   مرتبط  ی هادغدغه  به  پاسخ  در  گرفته  شکل  روابط  و  اقدامات   شامل  که  تأمین  رهیزنج  مدیریت

  و   مجدد  استفاده  توزیع،  د،یتول  ، یابیدست  ،یطراح  به  توجه  با  ی اجتماع   مسایل  و  یعیطب  طیمح

 ( Haake & Seuring, 2009) .شودیم  بنگاه خدمات  و محصوالت انهدام

 شود: می   اشاره   )پایداری(   سازمانی   پایدار   توسعه   مفهوم   از   شده   ارائه   تعاریف   از   تعدادی   به   ( 3)   جدول   در 

 (2014 مزروعی،  و الفت از شده )اخذ پایداری تعریف :(3) جدول

 تعریف منبع

Carter & Rogers (2008) 

  است. محیطی و اجتماعی اقتصادی،  مسائل  تلفیق معنی به   پایداری

  و محیطی اجتماعی، اهداف  تلفیق و استراتژیک   دستیابی )پایداری، 

  وکارکسب فرآیندهای سیستماتیک  هماهنگی طریق از سازمان افتصادی

  شرکت  یک  مدتبلند اقتصادی عملکرد  بهبود  برای اصلی   سازمان درون

 است.(  شرکت  یک  ارزش شبکه و

Sikdar (2003) 
  و محیطی نظارت اقتصادی، توسعه بین  مناسب تعادل یک   پایداری،

 است.  اجتماعی  دارایی

Pederson (2009) 
  دارایی  و محیطی کیفیت  دی،اقتصا رونق  همزمان تعقیب  پایداری،

 نرسانیم.  ضرری هیچ که حالی در است؛ اجتماعی

Ozdemir et al (2011) 
  توانایی کردن محدود بدون فعلی  نسل  نیاز  ارضاء  معنی به پایدار،  توسعه

 باشد.می نیازهایشان توسعه در بعد  هاینسل
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 سازمانی  پایدار توسعه ابعاد 1-2-2

  ابعاد   (،2014)  گنوالز  و  باومن  مطالعه  همچنین  و  فوق   شده  ارائه   تعاریف  و  مطالب  به  توجه  با

 است.  شده خالصه زیر جدول در پایدار توسعه

 ( 2014) گنوالز و باومن مطالعه از گرفته بر سازمانی پایدار توسعه ابعاد (:4)  جدول

 شاخص  بعد 

 ( ECO) اقتصادی

 اعتماد  قابلیت

 پاسخگوئی 

 پذیری انعطاف

 مالی  عملکرد

 کیفیت

 ( ENV) محیطیزیست

 محیطی  مدیریت 

 منابع  از استفاده

 آلودگی

 خطرات 

 طبیعی محیط

 ( SOC) اجتماعی

 کار  شرایط

 )بشر(   انسانی حقوق

 اجتماعی  تعهد

 مشتری  مباحث

 وکار کسب هایفعالیت

 تحقيق پيشينه  2-3

  مدیریتی،  مؤثر  رویکرد  دو  در  را  پایدار  توسعه  یکپارچگی  خود  مطالعه  در  (،2019)  لیانج  و  باستاس

  و   تجزیه  را  موجود  یکپارچه  هایمدل  کردند.  بررسیتأمین    زنجیره  مدیریت  و  کیفیت  مدیریت

 جود،مو  شکاف  از  و  مشخص  را  شده  مشاهده  هایمحدودیت  و  ضعف  و  قوت  نقاط  و  کرده  تحلیل

 پایداری  توسعه  برای  راتأمین    زنجیره  و  کیفیت  مدیریت  اصول  جامع  طور  به  که  مفهومی  چارچوب

 همکاران  و  جرمیتیپارست  (Bastas & Liyanage, 2019)  کردند.   فرموله  کنند،می  یکی   سازمانی 

  و   سبز  تأمین  زنجیره  هایفعالیت  (،PLS)   جزئی  مربعات  حداقل  رویکرد  کارگیری  به  با  (2019)

 بررسی  تایلند  الکترونیک  صنایع  در  TQM  های فعالیت  گریمیانجی  نقش  با   را  پایدار   عملکرد
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  استراتژی   عنوان  به   را  GSCM  های فعالیت  ، عملکرد  ارتقاء  برای  ها سازمان  داد   نشان   مطالعه  کردند. 

  تأمین   زنجیره  مدیریت  چنین  هم  کنند. می  دنبال  مدتشان  بلند  اهداف  به  دستیابی   برای  کاروکسب

  تعیین   در   TQM  های فعالیت  و   دارد   اثر  ها شرکت  محیطی   و   اقتصادی  ناملموس،  عملکرد   بر  سبز

  درک   برای  (،2016)  نیشات  و   آگی  (Jermsittiparsert et al, 2019)   دارد.  حیاتی  نقش  عملکرد

  و   گرفتند  کار  به  را  فاکتور  19  ،سبزتأمین    زنجیره  مدیریت  هایفعالیت  اجرای  بر  بانفوذ  عوامل

 ساختاری  مدلسازی  کارگیری  به  با  GSCM  اجرای  بر   را  هاآن   اثرات  و   عوامل  این  بین  تعامل

  شرکای  بین  روابط ماهیت  محرک توان و  قوی اثر  مطالعه  این که  کردند.  تحلیل (ISM) تفسیری

SC  هایفعالیت  اجرای  بر  GSCM ارشد   مدیریت  تعهد  شرکت،  اندازه  چنین  هم  ساخت،  روشن  را 

  های فعالیت  اجرای  بر  حیاتی  اثری  آموزش  اجرای  و   کارکنان  پرورش  کیفیت،  مدیریت  سازیپیاده  و

GSCM  .دارد  (Agi & Nishant, 2016)   بین   ارتباط  تجربی  طور  به  (2015)  دیگران  و  دوبی  

 زنجیره  ر د  عملکرد  و   (TQM)   جامع  کیفیت  مدیریت  (،SRM)  کنندهتأمین    روابط  مدیریت  رهبری،

  )سازمانی(   نهادی  فشار  تعدیل  اثر   بعالوه  کردند.   بررسی  پایدارتأمین    زنجیره  شبکه  طراحی  یاتأمین  

(1IP)  ارتباط  روی  بر  SRM   2،  وEP ،  TQMوEP  مانند   کنترل  قابل  متغیرهای  اثر  تحت  ترتیب  به  

  تعالی   مدل  تجربی  آزمودن  به  شده،   ارائه  مدل   کلی   طور  به  گرفت.  قرار  آزمون  مورد  شرکت،  اندازه

 تئوری  مابین  ارتباط   امکان  تا شد  تالش ضمناً  کرد.  کمکتأمین    زنجیره  مدیریت  برای  کاروکسب

 همکاران  و   دانگوین  مطالعه  در  (Dubey et al, 2015)  شود.  درک   GSCM  تئوری  و  نهادی

  پایدار(   )توسعه  پایداری  بر  ناب  منعطف،  و   سبزتأمین    زنجیره  مدیریت  های فعالیت  اثر  (2014)

  انتخاب  پرتغال   در  خودروتأمین    زنجیره  به  متعلق   موردی  مطالعه  5  شد.   بررسیتأمین    زنجیره

  ریسک   مدیریت  اتالف،  حذف  ،تأمین  زنجیره  پایداری  بر  دارمعنی  اثر  دارای  هایفعالیت  و   شد

  گواهی   منعطف،   یابیمنبع  منعطف،   نقلوحمل  های فعالیت  و  بوده   پاک   تولید  و تأمین    زنجیره

ISO14001  که  را  مهمی  چارچوب  شده  ارائه  مدل  نداشت.  معناداری  اثر  ، معکوس  لجستیک  و 

  دهد.می  ارائه  سازد،می  آسان  راتأمین    زنجیره  پایداری  بر  SCM  فعالیت  هر  اثرات  بررسی

 
1 . Institutional Pressures 

2 . Environment Performance 
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(Govindan et al, 2014) مدیریت   بین روابط بر مبتنی جدیدی  مفهوم (2014) دیگران و جابور  

تأمین    زنجیره  مدیریت  بیرونی  های فعالیت  اتخاذ  (،1EMM)  محیطی  مدیریت  بلوغ  (،QM)  کیفیت

  با   95  از  هاییداده  با  را  (GP)   سبز  عملکرد  و  مشتریان(  با   مشارکت  و  سبز  )خرید  ( GSCM)  سبز

  سبز  عملکرد   در  بهبود  که   داد  نشان  مقاله  این  دادند.   قرار  آزمون  مورد  ISO14001  دارای  شرکت

 ,Jabuur et al)  دارد.  سبزتأمین    زنجیره  و   محیطی   مدیریت  بلوغ  کیفیت،  مدیریت  توجه  به  نیاز

2014 ) 

 زنجیره  کیفیت  مدیریت  مفهومی  مدل  ارائه  به  (2011)  محبی  و   صفری  نیز  داخلی  تحقیقات  در

 شرکت  90  تندر  ی)پروژه  ایران  خودرودی  صنعت  در  آن  وضعیت  یبررس  و  (SCQM)  تأمین

  شناسایی   بعد   هفت   در   SCQM  با   مرتبط  کلیدی   هایشاخص  و   عوامل  که  پرداخته  خودرو(ایران 

 پایداری  گیریاندازه  جهت  را  مدلی   (، 2014)  مزروعی   و  الفت  (.2011  محبی،   و   )صفری  شد.

  و   داده  شکل  دلفی  تکنیک  از  استفاده  با   ابتدا  را  ایران(  فرش  صنعت  مطالعه:  )مورد  تأمین  زنجیره

  بین   در  که  داد  نشان  نتایج  گرفت.  قرارتأیید    مورد  عاملی  تحلیل  روش  از  استفاده  با  مدل  سپس

  و   )الفت  بودند.   ابعاد  تریناهمیت  کم   محیطیریست  بعد   و  ترینمهم  اقتصادی  بعد  پایداری،  ابعاد

 ( 2014 مزروعی،

  ی   رهیزنج  تیفیک  تیریمد  عوامل  انیم  روابط  لیتحل  (2017)  مکارانه  و  اجلی  دیگر  مطالعه  در

 انجام را ریمس لیتحل و یفاز  یریتفس یساختار یساز مدل یب یترک کردیرو با گاز صنعت تأمین

  ت یریمد  اتیعمل  و  تأمین  ره یزنج  تیریمد   ساختار  ییشناسا  از  پس  منظور  این  برای  که  داده

  یره یزنج  تیفیک  تیریمد  از   جامع  و   یمفهوم  ی فیتعر  ات،یادب  یمفهوم  مرور  قیطر  از  تیفیک

  شد.  ارائه یاصل عامل 2 شامل یمفهوم یچارچوب آن، ابعاد یبررس  با تینها در و شده ارائه تأمین

  (2017 همکاران، و )اجلی

 تأمین   رهیزنج  تیفیک  تیریمد  تیموفق  یدیکل  عوامل  یبندتیاولو  (،2019)  همکاران  و  استادی

  شرکت   کی  در  را  یمراتب  سلسله  لیتحل  ندیآفر  روش  از  استفاده  با  ارهایمع  یدهوزن   بر  یمبتن

 
1 . Environmental Management Maturity 
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  سپس  .شد یگذارصحه  و اصالح رعاملیز 40 و  یدیکل عامل  7 دادند. انجام گلبافت سهیک دیتول

 صورت  یمراتب  سلسله  لیتحل  ندیفرآ  و   یزوج  ساتیمقا  منطق  اساس   بر  هاشاخص  یبندت یاولو

  تمرکز   عامل  دو  که  داد  نشان  پژوهش  نیا  جینتا  .گرفت  قرار  یبررس  مورد  شرکت  تیوضع  و  گرفته

 رهی زنج  تیفیک  تیریمد  یسازادهیپ   در  عوامل  نیمهمتر  کنندگان،  تأمین  بر  تمرکز  و  انیمشتر  بر

 (2019 همکاران، و )استادی . شوندیم محسوب تأمین

  داری پا  تأمین  یرهی زنج  تیفیک   تیریمد  یلیتحل  یبررس  به  (2019)  نژادمالکی  و  میدانشاه   خدائی

  بعد   16است،  آن  از  ی حاک  پژوهش   ج ینتا  و  پرداخته  یزد  استان  یکنجد  محصوالت  صنعت  در

 سطح  پنج  در  یریتفس  یساختار  یسازمدل  فنون  از  استفاده  با  پژوهش  اتی ادب  از  شده  ییشناسا

  یی ربنایز  عامل  عنوان  به  مقررات  و   نیقوان  یگذارتأثیر  ی دهندهننشا  همچنین  . ردیگیم  قرار  ی کل

  و   میدانشاه  )خدائی  است.  مدل  ریاثرپذ  یخروج  عنوان  به  یآلودگ  عامل  و  مدل  یدیکل  ریمتغ  و

   (2019 نژاد، مالکی 

  تحقيق   مفهومی  چارچوب  3

 این  در  صاحبنظران  با   مشاوره  و  مصاحبه  چنینهم  و  تحقیق  ادبیات   مرور  و  مطالعه  به  توجه  با

  شاخص  28  و   بعد   7  با تأمین    زنجیره  کیفیت مدیریت مفهوم  تحقیق،  سوال  به  پاسخ   جهت  حوزه،

  پایدار  توسعه گانهسه  بنیادی ارکان از نیز پایدار توسعه مفهوم و است( شده اشاره آن به قبال )که

  زیر   شکل  قالب  در  شاخص((  4)  اجتماعی  شاخص(؛4)  محیطیزیست  شاخص(؛  4)  )اقتصادی

 توسعه  ابعاد   از  کدام  هر  بر  SCQM  ابعاد   از  یک  هر  ثیرأ ت  که  است  آن  هدف   است.  شده  تعریف

 گیرد. قرار بررسی مورد پایدار
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 تحقیق  مفهومی مدل :(1) شکل

 هاداده  تحليل  و  تحقيق   روش  4

 توجه  با   و   بوده   ی شیمایپ   - یفیتوص  ها داده  یگردآور  نظر  از  و  یکاربرد   هدف   نظر  از  حاضر،  قیقتح

 نظر   از  و  .شودیم  محسوب  یهمبستگ  نوع  از  کند،یم  یبررس  را  رهایمتغ  نیب  رابطه  نکهیا  به

  .ردیگیم  قرار  یسازمان  عملکرد  و  تأمین  رهیزنج  تیریمد  ت،یفی ک  تیریمد  حوزه  در  زین  یموضوع 

  الن یگ  منطقه  ینفت  یهافرآورده  پخش  ی مل  شرکت  کارشناسان  را  حاضر  پژوهش   یآمار  جامعه

 در  شد.  نییتع  نفر  149  کوکران  فرمول  از  استفاده  با  نظر  مورد  یآمار  نمونه  و  دهند یم  لیتشک

  ی جزئ  مربعات  حداقل   کردی)رو  PLS-SEM  کرد یرو  از  ها داده  لیتحل  و   هیتجز  یبرا  پژوهش  نیا

مشتریان  بر تمرکز

(CUS) 

کنندگان تأمینتمرکز بر 

(SUP) 

رهبری کیفیت زنجیره 

 (LQS) تأمین

استراتژی کیفیت زنجیره 

 (SQS) تأمین

رویکرد فرآیندی 

(PR) 

های اطالعاتی سیستم

 (ISQ) تأمینکیفیت زنجیره 

منابع انسانی در 

 (HRS) تأمینزنجیره

 -پایداری اقتصادی

 (ECOمالی )

پایداری اجتماعی 

(SOC) 

پایداری 

محیطی زیست

(ENV) 

مدیریت کیفیت زنجیره 

 (SCQM)تأمین
 

 توسعه پایدار سازمانی
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 کوچک  ی هانمونه  با   یکارآمد  طور  به  کردیرو  ن ی. اشودیم  استفاده  (یساختار  دالتمعا  یسازمدل

  ی هایژگیو  شود، یم  استفاده  کردیرو  نیا  از  که  ی لیدال  از  یکی   .کندیم  کار  ده یچیپ   یهامدل  و

  استفاده   )مثل  یریگاندازه  اسیمق  و   رنرمالیغ   داده  کم،  نمونه  اندازه  جمله  از  مطالعه  مورد  ی هاداده

  ی سرانگشت  قاعده   از  استفاده  به   معتقد   محققان  از  یبرخ  .باشدیم   متفاوت(   ی هااسیمق  انواع  از

 نیشتریب  برابر  10  د یبا  نمونه  اندازه   حداقل   م ییبگو  که   است  نی ا  معادل   یکل   قاعده   ن یا  هستند؛

  در   دارد.  اشاره  PLS  ریمس  مدل   از  نقطه  هر  در  نهفته  ریمتغ  ک ی  به  که  باشد  یی هاکانیپ   تعداد

  PLS-SEM  دهد، یم  ارائه  ازین  مورد  نمونه  حداقل  یبرا  سخت  ییراهنما  ،برابر  10  قانون  کهیحال

 مدل  نهی شیپ   برابر  در  را  نمونه  اندازه  که  دینمایم  ملزم  را  محققان  گر،ید  یآمار  کیتکن  هر همانند

  در  شده انیب مطالب به توجه با (Hari,Jr et al, 2017, pp:18)  .رندیبگ نظر در  داده ی هایژگیو و

  تعداد   که  شد  عیتوز  پرسشنامه  200  تعداد   دردسترس  یاحتمال  ریغ   یریگنمونه  روش  از  تینها

 ی گردآور  ابزار  شد  اشاره  که  همانطور  شد.  داده  برگشت  لیتحل  و  هیتجز  جهت  پرسشنامه  184

  ت یریمد  ابعاد  به  مربوط  آن  اول  بخش  باشد، یم  بخش  دو  شامل  که  بوده  پرسشنامه  اطالعات

  و   ی استاد  (/1390)  ی محب  و   یرصف  مطالعه  اساس   بر  که   بوده  ( SCQM)  تأمین   رهیزنج  تیفیک

  بر   ، یسازمان   داری اپ   توسعه  به  مربوط  بخش   یبرا  و   سوال  28  با   بعد   7  تعداد   (1398)  همکاران

  این   در  شرکت  ماموریت  و  اندازچشم  اسناد  نیهمچن  و  (2014)  گنوالز  و  باومن   مطالعه  اساس

  پایایی   ررسیب  جهت  شد.   طراحی  سوال  12  با   بعد   3  در  مربوطه،  خبرگان   نظر  اخذ   و  حوزه

  پایانی   کرونباخ  آلفای  مقدار  که  شد  آوریجمع  هاپرسشنامه   از  تایی  30  نمونه  یک  ابتدا  پرسشنامه

  0.91  سازمانی،   پایدار  توسعه  برای  و   0.93  ، (SCQM)تأمین    زنجیره  کیفیت  مدیریت  عامل   برای

  فوق  مقادیر  که  آمد  دست  به  0.95  پرسشنامه  کل  برای  نهایی  کرونباخ   آلفای  مقدار  و  آمد  بدست

 است.  علمی نظر از پرسشنامه شدن پذیرفته  دهندهنشان

  شد.   استفاده  SmartPLS 3.0  افزارنرم  و   PLS-SEM  رویکرد  از  ها داده  تحلیل  و  تجزیه  جهت

 یچگونگ  که  یریگاندازه  بخش  کی  ،است  بخش  دو  شامل  نیز  PLS  مدل  کی  ،SEM  هر  همانند

 نیب  روابط  که  یساختار  بخش  کی  و  دهدیم  شینما  را  ش یهاشاخص  و  پنهان  یرهایمتغ  ارتباط
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 گیریاندازه مدل ابتدا ،ادامه در (Haenlein & Kaplan, 2004)  دهد.یم نشان را پنهان یمتغرها

 گیرد:می قرار بحث مورد )مسیر( ساختاری مدل سپس و

 گيریاندازه مدل ارزیابی 1-4

 پایایی 1-1-4

 باشدمی   )سواالت(  هاشاخص   عاملی  بارهای  بررسی  گیری،اندازه   مدل  پایاییتأیید    برای  گام  اولین 

 و   بوده   بیشتر 0/ 7  از   باید   هاشاخص   تمامی  عاملی  بار   (،2017)   همکاران  و   هیر  جوزف   گفته   طبق   که 

 )رسولی   شوند.   حذف  باید  0/ 4  از   کمتر   عاملی   بار   با   هایی معرف   باشند.   دار معنی 0/ 4  سطح   در   حداقل 

 دهد:می   نشان  را   تحقیق   ابعاد  از  هریک  عاملی  بارهای   زیر  جدول   (32  :2018  همکاران، و 

 t مقدار و تحقیق )سواالت( هاشاخص عاملی بارهای (:5) جدول

 t P-value مقدار ( λ) عاملی بار مقدار مدل  در هانشانگر سازه

 ( CUS)  مشتریان بر  تمرکز

CUS1 829/0 921/19 000/0 

CUS2 823/0 708/21 000/0 

CUS3 879/0 218/28 000/0 

CUS4 876/0 714/28 000/0 

  کنندگانتأمین بر  تمرکز

(SUP ) 

SUP1 829/0 846/14 000/0 

SUP2 853/0 218/21 000/0 

SUP3 857/0 406/23 000/0 

SUP4 714/0 685/12 000/0 

  زنجیره  کیفیت رهبری

 ( LQS)تأمین 

LQS1 869/0 023/30 000/0 

LQS2 886/0 847/36 000/0 

LQS3 857/0 854/25 000/0 

  کیفیت  هایاستراتژی

 ( SQS) تأمین زنجیره 

SQS1 815/0 331/15 000/0 

SQS2 829/0 811/21 000/0 

SQS3 862/0 889/23 000/0 

SQS4 867/0 889/23 000/0 

 ( PR) فرایندی  رویکرد

PR1 838/0 176/26 000/0 

PR2 766/0 711/13 000/0 

PR3 811/0 954/19 000/0 

PR4 819/0 926/21 000/0 

ISQ1 913/0 460/43 000/0 
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 t P-value مقدار ( λ) عاملی بار مقدار مدل  در هانشانگر سازه

  اطالعات هایسیستم

  تأمین زنجیره کیفیت

 (ISQ ) 

ISQ2 897/0 011/37 000/0 

ISQ3 937/0 981/60 000/0 

ISQ4 903/0 539/45 000/0 

ISQ5 885/0 000/29 000/0 

  زنجیره  در انسانی منابع

 ( HRS) تأمین

HRS1 724/0 801/10 000/0 

HRS2 761/0 209/9 000/0 

HRS3 729/0 392/11 000/0 

HRS4 761/0 312/6 000/0 

 ( ECO) اقتصادی  توسعه

ECO1 878/0 458/24 000/0 

ECO2 878/0 037/28 000/0 

ECO3 925/0 120/56 000/0 

ECO4 898/0 284/35 000/0 

  محیطیزیست  توسعه

(ENV ) 

ENV1 779/0 014/15 000/0 

ENV2 845/0 985/27 000/0 

ENV3 851/0 394/31 000/0 

ENV4 866/0 546/25 000/0 

 ( SOC)  اجتماعی  توسعه

SOC1 839/0 575/25 000/0 

SOC2 858/0 233/26 000/0 

SOC3 885/0 895/23 000/0 

SOC4 860/0 574/26 000/0 

 از  باالتر  مربوطه  سازه  برای  هاشاخص  همه  عاملی   بار  مقدار  که  است  این  نشانگر  باال  جدول  مقادیر

   هستند. دارمعنی و بوده 7/0

  یا   ترکیبی  پایایی   و   کرونباخ  آلفای   مقادیر  هاسازه  از  کدام   هر  برای  پایایی، تأیید    جهت  همچنین

  هرکدام   برای  که  شودمی  داده   نمایش  (6)  جدول  در  آن  نتایج  که  شد  محاسبه  1مرکب  پایایی

 باشد.  بیشتر 7/0 از باید آن مقادیر

  

 
1 . Composite Reliability 
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 هاسازه ترکیبی پایایی و کرونباخ آلفای از استفاده با تحقیق ابزار پایایی : (6) جدول

 پنهان( )متغیر سازه
  عالمت

 اختصاری 
  تعداد
 سوال 

 کرونباخ آلفای مقدار

Alpha>0.7 
 ترکیبی  پایایی

CR>0.7 

 CUS 4 874/0 914/0 مشتریان  بر  تمرکز

 SUP 4 829/0 887/0 کنندگان تأمین بر  تمرکز

 LQS 3 846/0 904/0 تأمین زنجیره  کیفیت رهبری

 SQS 4 865/0 908/0 تأمین زنجیره  کیفیت  هایاستراتژی

 PR 4 825/0 907/0 فرایندی  رویکرد

  کیفیت  اطالعاتی هایسیستم

 تأمین  زنجیره 
ISQ 5 946/0 959/0 

 HRS 4 722/0 826/0 تأمین زنجیره  در انسانی منابع

 ECO 4 918/0 883/0 اقتصادی   توسعه

 ENV 4 856/0 903/0 محیطی زیست  توسعه

 SOC 4 883/0 919/0 اجتماعی   توسعه

 گیریاندازه  ابزار  که  دهدمی  نشان   بنابراین  و  بوده  بیشتر  7/0  از  ها سازه  همه  برای  جدول  مقادیر

 داشت.  خواهد یکسانی   نتایج شود، اجرا مجدد یکسان شرایط در اگر

  روایی 2-1-4

  پرسشنامه  اینکه  با   گرفت،  قرار  بررسی  مورد  سازه  و  محتوا  روایی  بعد  دو   از  نیز  پرسشنامه  روایی

 منظور   به  و  مطالعه  مورد  جامعه  ماهیت  دلیل  به  اما  بوده  قبلی  استاندارد   مطالعات  بر  مبتنی  حاضر

 قرار   حوزه  این  اساتید  و  خبرگان  اختیار  در   پرسشنامه  ابزار،  های()شاخص  هایگویه  سازیبومی

   شود.می استفاده 2)افتراقی( واگرا روایی و 1همگرا  روایی از سازه، روایی بررسی برای اما  گرفت.

 همگرا روایی 1-2-1-4

  که   شودمی  استفاده  3(AVE)   هشد  استخراج  واریانس  میانگین  معیار  از  همگرا  روایی  سنجش  برای

  بیشتر   5/0  از  باید  AVE  مقدار  دهد.می  نشان  را  خود  هایشاخص  با  سازه  یک  همبستگی  میزان

  از  یک  هر   برای  شده   محاسبه  AVE  مقادیر   7  جدول   (. 34  : 2018  همکاران،  و   )رسولی  باشد. 

 
1 . Convergent Validity 

2 . Discriminated Validity 

3 . Average Variance Extracted 
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  برخوردار   قبولی  بل قا  مقادیر  از  هاآن  همگی   که  است  شده   داده  نشان  پنهان(  )متغیرهای   ها سازه

 دارد.  مناسبی  وضعیت همگرا روایی نظر از ابزار بنابراین هستند،

 تحقیق  ابزار هایسازه همگرای روایی نتایج (:7) جدول

 افتراقی روایی 2-2-1-4

  ترینقوی  انعکاسی،  ساختار  که   است  مساله  این  اطمینان  حصول  افتراقی،  اعتبار  ارزیابی  از  هدف

  در   که   دارد.  PLS  مسیر  مدل  در   دیگری(  ساختار  هر   با   مقایسه  )در  خود  هایشاخص  با  را  رابطه

  فورنل   معیار  شامل  افتراقی،  روایی  ارزیابی  برای  معیارها  ترینمتداول  جزئی،  مربعات  حداقل  رویکرد

  روایی   نوع این  دادن  نشان  برای  تحقیق  این  در  است.   متقابل  بارهای  ارزیابی   و   واگرا(  )روایی  الرکر

 آن  مقدار  که  باشد می  AVE  رمقدا  دوم   ریشه  معیار،  این  شود.می  استفاده   الرکر  فورنل  معیار،  از

  در  باشد. بیشتر نظر مورد سازه به مربوط پنهان  متغیرهای میان همبستگی از باید  سازه هر برای

  به   هاسازه  سایر  به  نسبت  را  بیشتری  واریانس  هایشمعرف  با  سازه   هر  که  است  این  هدف  واقع

  اعداد   اگر  مطلق،  قدر  قدارم  حسب   بر  بنابراین  (35  :2018  همکاران،  و  )رسولی  بگذارد.  اشتراک

  اعداد   از  باالتر  سازه  ستون  هر  در  است(  شده  استخراج  واریانس  میانگین  جذر  )که  فوقانی 

 (8)  جدول  (77  :2017  )گارسون،  دارد.  وجود  افتراقی  روایی  یک  باشد،  آن  زیر  های()همبستگی

 پنهان( )متغیر سازه
  عالمت

 اختصاری 
 شده استخراج واریانس میانگین

AVE>0.5 

 CUS 726/0 مشتریان  بر  تمرکز

 SUP 664/0 کنندگان تأمین بر  تمرکز

 LQS 758/0 تأمین زنجیره  کیفیت رهبری

 SQS 711/0 تأمین زنجیره  کیفیت  هایاستراتژی

 PR 654/0 فرایندی  رویکرد

 ISQ 823/0 تأمین  زنجیره کیفیت  اطالعاتی هایسیستم

 HRS 542/0 تأمین زنجیره  در انسانی منابع

 ECO 801/0 اقتصادی   توسعه

 ENV 699/0 محیطی زیست  توسعه

 SOC 740/0 اجتماعی   توسعه
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  مناسبی   افتراقی  ایی رو  از  هاسازه  شد،   بیان  آنچه  به  توجه  با  که  است  افتراقی  روایی  دهنده  نشان

 هستند. برخوردار

 الرکر( فورنل )معیار  تحقیق ابزار هایسازه افتراقی روایی نتایج (:8)  جدول

 CUS ECO ENV HRS ISQ LQS PR SOC SQC SUP سازه 

CUS 852/0          

ECO 766/0 895 /0         

ENV 543/0 550 /0 836/0        

HRS 203/0 195 /0 417/0 736/0       

ISQ 695/0 761 /0 592/0 283/0 907/0      

LQS 548/0 604 /0 629/0 473/0 649/0 870 /0     

PR 572/0 631 /0 425/0 284/0 644/0 503 /0 809/0    

SOC 690/0 699 /0 750/0 405/0 735/0 683 /0 616/0 860/0   

SQC 588/0 616 /0 406/0 065/0 548/0 421 /0 497/0 591/0 843/0  

SUP 659/0 710 /0 565/0 316/0 755/0 567 /0 601/0 713/0 545/0 815/0  

- هتروتریت  نسبت  (2015)   سارتت  و  رینگل  هنزلر،  الرکر،  فورنل  معیار  معیار   بر  عالوه 

 خوب  مدل   یک   در  کند.می  شناسایی  را  افتراقی  روایی  وجود  عدم   بهتر  که  کردند  ارائه1ونوتریت م

  HTMH  مقدار  اگر  که  کنندمی  پیشنهاد  ها آن  باشد،  یک  زیر  بایستی  HTMT  نسبت  شده،  برازش

  و  گولد  شود. می  ایجاد انعکاسی ساختارهای از معین جفت یک  بین افتراقی  روایی  باشد، 9/0 زیر

  است   حالی  در  این  اند، کرده  استفاده   9/0  معیار  از  نیز  (2008)  همکاران  و   تئو  و   (2001)  همکاران

 :2017  )گارسون،  کنند.می  استفاده85/0  ترسخت   معیار  یک  از  (2011)  واتسون  و  کالرک  که

 شده،  ارائه  مطالب  به  توجه  با   که  دهدمی   نشان  را  نسبت  این  شده  محاسبه  نتایج  (9)  جدول  (80

 است. برخوردار مناسبی افتراقی روایی از تحقیق ابزار

  

 
1 . Heterotrail-Monotrait Ratio (HTMT( 
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 ( HTMT )نسبت  تحقیق ابزار هایسازه افتراقی روایی نتایج (:9)  جدول

 CUS ECO ENV HRS ISQ LQS PR SOC SQC SUP سازه 

CUS           

ECO 854/0          

ENV 622/0 620/0         

HRS 248/0 224/0 518/0        

ISQ 762/0 815/0 655/0 332/0       

LQS 677/0 688/0 738/0 594/0 727/0      

PR 665/0 718/0 499/0 355/0 727/0 591/0     

SOC 783/0 776/0 862/0 497/0 802/0 793/0 709/0    

SQC 670/0 687/0 465/0 089/0 640/0 484/0 585/0 669/0   

SUP 769/0 813/0 660/0 383/0 848/0 668/0 723/0 822/0 640/0  

 ساختاری مدل ارزیابی 2-4

  ارزیابی   برای  گیرد.می  قرار  ارزیابی   مورد  ساختاری  مدل  از  هاسازه  میان  روابط  مرحله  این  در

  مطرح   سطح  سه  نتایج  تفسیر  در  شود.می  استفاده1استراپ   بوت  رویه  از  مسیر  ضرایب  داریمعنی

  سطح   در   t ،  96/1  مقدار  ،1/0 داریمعنی سطح  یا   %90  اطمینان  سطح   در  t،  1.64  مقدار شود،می

 سطح  یا  %99  اطمینان  سطح  در  t،  57/2  مقدار  و  05/0  داریمعنی  سطح  یا  %95  اطمینان

   (40 :2018 ،همکاران و لی)رسو بود.  خواهدتأیید  مورد 01/0 داریمعنی

 گردد: می  بررسی پایدار توسعه بر SCQM  ابعاد از هریک اثر داریمعنی (10) جدول در ادامه در

  

 
1 . Bootstrapping 
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 تحقیق  وابسته و مستقل هایسازه بین روابط و مسیر ضرائب نتایج (:10) جدول

 ها سازه بین روابط
 عالئم

 اختصاری

 ضریب

 مسیر
t-value 

 سطح

 داریمعنی
 نتیجه

 قبول  CUS-> ECO 326 /0 816 /3 000 /0 اقتصادی توسعه ← مشتریان بر تمرکز

 رد  CUS-> ENV 138 /0 437 /1 151 /0 محیطی زیست توسعه ← انیمشتر بر تمرکز

 قبول  CUS-> SOC 169 /0 744 /1 082 /0 اجتماعی توسعه ← انیمشتر بر تمرکز

 قبول  SUP-> ECO 158 /0 900 /1 058 /0 اقتصادی توسعه ← کنندگانتأمین بر تمرکز

 رد  SUP-> ENV 141 /0 444 /1 149 /0 محیطی زیست   توسعه   ←   کنندگان تأمین   بر   تمرکز 

 قبول  SUP-> SOC 183 /0 547 /2 011 /0 اجتماعی   توسعه   ←   کنندگان تأمین   بر   تمرکز 

 قبول  LQS-> ECO 108 /0 846 /1 066 /0 اقتصادی   توسعه   ←   تأمین   زنجیره   کیفیت   رهبری 

 قبول  LQS-> ENV 290 /0 378 /2 018 /0 محیطی زیست   توسعه   ←   تأمین   زنجیره   کیفیت   رهبری 

 قبول  LQS-> SOC 200 /0 895 /1 054 /0 اجتماعی   توسعه   ←   تأمین   زنجیره   کیفیت   رهبری 

 قبول  SQS-> ECO 105 /0 720 /1 086 /0 اقتصادی   توسعه   ←   تأمین   زنجیره   کیفیت   استراتژی 

 رد  SQS-> ENV 057 /0 840 /0 401 /0 محیطی زیست   توسعه   ←   تأمین   زنجیره   کیفیت   استراتژی 

 قبول  SQS-> SOC 162 /0 730 /2 007 /0 اجتماعی   توسعه   ←   تأمین   زنجیره   کیفیت   استراتژی 

 قبول  PR-> ECO 118 /0 503 /2 013 /0 اقتصادی   توسعه   ←   فرایندی   رویکرد 

 رد  PR-> ENV 067 /0 - 839 /0 402 /0 محیطی زیست   توسعه   ←   فرایندی   رویکرد 

 رد  PR-> SOC 086 /0 276 /1 203 /0 اجتماعی   توسعه   ←   فرایندی   رویکرد 

 قبول  ISQ-> ECO 230 /0 763 /1 078 /0 اقتصادی   توسعه   ←   تأمین   زنجیره   اطالعات   سیستم 

 قبول  ISQ-> ENV 161 /0 768 /1 078 /0 محیطی زیست   توسعه   ←   تأمین   زنجیره   اطالعات   سیستم 

 قبول  ISQ-> SOC 160 /0 019 /2 044 /0 اجتماعی   توسعه   ←   تأمین   زنجیره   اطالعات   سیستم 

 قبول  HRS-> ECO 077 /0 - 728 /1 085 /0 اقتصادی   توسعه   ←   تأمین   زنجیره   در   انسانی   منابع 

 قبول  HRS-> ENV 177 /0 923 /1 055 /0 محیطی زیست   توسعه   ←   تأمین   زنجیره   در   انسانی   منابع 

 قبول  HRS-> SOC 138 /0 100 /2 036 /0 اجتماعی   توسعه   ←   تأمین   زنجیره    در   انسانی   منابع 

  بر   »تمرکز  ،01/0  سطح  در  مسیر  2  که  دهدمی  نشان  داریمعنی  آزمون  و  مسیر  ضریب  نتایج

 اثر  دارای  اجتماعی«  توسعه  بر  تأمین  زنجیره  کیفیت  »استراتژی  و  اقتصادی«  توسعه  بر  مشتریان

  توسعه  بر  کنندگانتأمین  بر  )»تمرکز  مسیر  6  ،05/0  سطح  در  چنینهم  باشند؛می  داریمعنی

  توسعه  بر  فرآیندی  »رویکرد  محیطی«،زیست  توسعه  بر  تأمین  زنجیره  کیفیت  »رهبری  اجتماعی«،

  در   انسانی  »منابع  اجتماعی«،  توسعه  بر  تأمین  زنجیره  کیفیت  اطالعاتی   »سیستم  اقتصادی«،

  اجتماعی«(   توسعه  بر  تأمین  زنجیره  در  انسانی  »منابع  و  محیطی«زیست  توسعه  بر  تأمین  زنجیره

  اجتماعی«،   توسعه  بر  مشتریان  بر  )»تمرکز  مسیر  8  ،1/0  سطح  در  نهایت  رد  و  بوده  دارمعنی

  توسعه  بر  تأمین  زنجیره  کیفیت  »رهبری  اقتصادی«،  توسعه  بر  کنندگانتأمین  بر  »تمرکز
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 تأمین  زنجیره  کیفیت  »استراتژی  اجتماعی«،  توسعه  بر  تأمین  زنجیره  کیفیت  »رهبری  اقتصادی«،

 »سیستم  اقتصادی«،  توسعه  بر  تأمین   زنجیره  کیفیت  عاتیاطال  »سیستم  اقتصادی«،  توسعه  بر

  بر   تأمین  زنجیره  در  انسانی  »منابع  و  محیطی«زیست  توسعه  بر  تأمین  زنجیره  کیفیت  اطالعاتی 

  قابل   نکته  نیستند.  دارمعنی  اثر  دارای  نیز  مسیرها  سایر  و  است  دارمعنی  (  اقتصادی«  توسعه

 بر  مسیر یک  در حداقل  (SCQM)   تأمین  زنجیره  کیفیت  مدیریت  ابعاد   همه که  بوده این  مشاهده

  بر  ،SCQM  ابعاد  که  کرد  بیان  توانمی  بنابراین  هستند،  دارمعنی  اثر  دارای  پایدار  توسعه  ابعاد

  در   ندارد.   تأثیر  پایدار   توسعه  ابعاد   همه   بر  آن  ابعاد   همه  اگرچه  دارد  تأثیر  سازمانی   پایدار   توسعه

تأمین    زنجیره  کیفیت  رهبری  و   (ISQ)تأمین    زنجیره  کیفیت  عاتیاطال  سیستم   هایسازه  میان   این

(LQS) مربوط   مسیر  ضریب  ترینقوی   همچنین  ، دارند  دارمعنی  تأثیر  پایدار  توسعه  بعد   سه  هر   بر  

 باشد. می  (ECO) اقتصادی توسعه بر (CUS) مشتریان بر تمرکز اثر به

 معیارهای  از  داری(معنی  )ضرائب  T-Valu  مقدار  بر  عالوه  ساختاری  مدل  معیارهای  بررسی  برای

 شود: می استفاده نیز زیر

  و   هوک و  (323)ص  1998  چین  باشد. می  ساختاری  مدل  برای  کل   اثر  معیار  (، 2R)  تعیین  ضریب

 »متوسط«  »مهم«،  ترتیب  به  را  19/0  و  33/0  ، 67/0  معیار  از  باالتر  نتایج  (15  )ص   2006  رینگل

  پنهان   متغیرهای   برای  2R  مقادیر  ( 91  صص:  ،1396  )گارسون،  کنند. می  توصیف  »ضعیف«  و

  قوی   تعیین  ضریب  از  اجتماعی   و   اقتصادی   توسعه  سازه   دو   که  دهد می  نشان  تحقیق  وابسته

  منظور   به  چنین  هم  است.  قوی(  )تقریبا  باال  به  متوسط  نیز  ENV  سازه  برای  و  بوده  برخوردار

  مقادیر   (،2009)  همکاران  و  هنسلر است.  شده  استفاده  2Q  معیار  از  مدل  بینیپیش  قدرت  بررسی

 همکاران،  و   )رسولی  اند.کرده  ارزیابی  قوی  و  طمتوس  ضعیف،  ترتیب  به  را  35/0  و  15/0  ،02/0

 تحقیق  وابسته  های سازه  برای  معیار  این  برای  آمده   بدست  مقادیر  به  توجه  با   که  (102  :2018

   است. برخوردار قوی  بینیپیش قدرت از مدل که گرفت نتیجه توانمی
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 تحقیق  وابسته هایسازه تعیین ضریب مقادیر : (11) جدول

 2Q مقدار 2R مقدار اختصاری عالئم سازه

 ECO 714/0 534/0 اقتصادی   توسعه

 ENV 481/0 312/0 محیطی زیست  توسعه

 SOC 695/0 474/0 اجتماعی   توسعه

  این   واقع   در   شود. می   استفاده   GOF  شاخص   از   کلی   طور   به   ساختاری   مدل   کیفیت   بررسی   جهت 

  در  شده   آزمون   مدل   آیا   اینکه   و   دهد می   قرار   بررسی   مورد   را   مدل   کلی   بینی پیش   توانایی   شاخص 

  مقدار   دو   ضرب   مجذور   شاخص،   این   خیر.   یا   است   بوده   موفق   زا درون   پنهان   متغیرهای   بینی پیش 

  ضعیف،   ترتیب،   به   0/ 36  و   0/ 25  ، 0/ 01  مقادیر   است.   تعیین   ضرائب   متوسط   و   اشتراکی   مقادیر   میانگین 

   شود. می   محاسبه   زیر   فرمول   از   معیار   این   ( Vinzi et al, 2010)   . است   شده   توصیف   قوی   و   متوسط 

GOF=√𝑐𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ∗ �̅�2 

  جدول   آید. می  دست   به  پنهان  متغیرهای  اشتراکی  مقادیر  میانگین  از  Communalitie  آن  در  که

 دهد: می نشان را تحقیق هایسازه 2R  و مشترک میانگین (12)

 تحقیق هایسازه 2R و  اشتراک میانگین مقدار (:12) جدول

 دهد:می نشان را  کلی ازشرب  نتایج ،(13)  جدول

 (GOF)  مدل کلی برازش نتایج (:13) جدول
𝑐𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  𝑅2̅̅̅̅  GOF 

712/0 63/0 669/0 

 2R مقدار اشتراک  میانگین اختصاری عالمت پنهان( )متغیر سازه

 - CUS 726/0 مشتریان  بر  تمرکز

 - SUP 664/0 کنندگان تأمین بر  تمرکز

 - LQS 758/0 تأمین زنجیره  کیفیت رهبری

 - SQS 711/0 تأمین زنجیره  کیفیت  هایاستراتژی

 - PR 654/0 فرایندی  رویکرد

 - ISQ 823/0 تأمین  زنجیره کیفیت  اطالعاتی هایسیستم

 - HRS 542/0 تأمین زنجیره  در انسانی منابع

 ECO 801/0 714/0 اقتصادی   توسعه

 ENV 699/0 481/0 محیطی زیست  توسعه

 SOC 740/0 695/0 اجتماعی   توسعه



 سازمان  داریتوسعه پا ریبر مس تأمین  ره ی زنج تی فیک تیریابعاد مد تأثیر یبررس         136

DOI: 10.22034/jsqm.2023.348986.1415 

 شود.میتأیید  ، مدل مناسب بسیار برازش ،GOF برای آمده  بدست  مقدار به توجه با

 گيری يجه تن  5

  عملکرد   مفهوم   تغییر   دیگر   سویی   از   و تأمین    زنجیره   طول   در   کیفیت   مدیریت   به   مربوط   مباحث   حرکت 

  تحقیقاتی  زمینه  یکدیگر،  با   حوزه  سه  این  تلفیق   و   پایدار(   )توسعه   سازمانی  پایداری   سوی  به   سازمانی 

  پژوهش   این   شد.   ایجاد   ( SSQM)   پایدار تأمین    زنجیره   کیفیت   مدیریت   حوزه   در   نوظهوری   کاربردی   و 

  توسعه   به  دستیابی   بر  ( SCQM) تأمین    زنجیره   کیفیت  مدیریت   آیا   که  سوال   این   به  پاسخ   یافتن  برای 

  را   پنهان(   )متغیر   سازه   7  در   SCQM  ابعاد   مربوطه   ادبیات   مرور   با   خیر؛   یا   است   مؤثر   سازمانی   پایدار 

  سپس  نمود،  تعریف   اجتماعی(  و  محیطی زیست  )اقتصادی،  بعد  سه  در  نیز  را  پایدار   توسعه   و   مشخص 

  بر   سازمانی   پایدار   توسعه   ابعاد   روی   بر   PLS-SEM  رویکرد   با   SCQM  هفتگانه   ابعاد   از   هریک   اثرات 

     گرفت.   قرار   تحلیل   و   تجزیه   مورد   پرسشنامه   184  تعداد   از   شده   آوری جمع   اطالعات   اساس 

  پایدار  توسعه  بعد  یک  بر  حداقل  SCQM  ابعاد  همه  که  داد  نشان  هاداده  تحلیل  و  تجزیه  نتایج

  پایدار  توسعه  ابعاد   اثرپذیری  نتایج   خالصه  طور  به   ، (14)  جدول  بودند.  داری  معنی   اثر  دارای

 دهد. می نشان را SCQM های سازه از سازمانی 

 SCQM هایسازه  از سازمانی پایدار توسعه ابعاد اثرپذیری نتایج (:14) جدول

 

  توسعه  بر  مشتریان  بر  تمرکز  اثر   به  مربوط   ضریب  ترینقوی  شد  اشاره   آن  به  نیز  قبال   همانطورکه

  توسعه   بر  داریمعنی  اثر  دارای  1/0  و  05/0  سطح  در  ابعاد  سایر  همچنین  است.  بوده  اقتصادی

 SCQM های سازه
 عالمت

 اختصاری
  اقتصادی توسعه
(ECO) 

  توسعه
 (ENVمحیطی)زیست

 اجتماعی توسعه
(SOC) 

 *  - *  CUS مشتریان  بر  تمرکز
 *  - *  SUP کنندگان تأمین بر  تمرکز
 *  *  *  LQS تأمین زنجیره  کیفیت رهبری
 *  - *  SQS تأمین   زنجیره   کیفیت   های استراتژی 

 - - *  PR فرایندی  رویکرد
  کیفیت  اطالعاتی هایسیستم

 تأمین  زنجیره 

ISQ  *  *  * 

 *  *  *  HRS تأمین زنجیره  در انسانی منابع
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  دارای  (077/0) ضعیف بسیار ضریب با تأمین   زنجیره در  انسانی منابع سازه و باشند می اقتصادی

  سایر   فرایندی،  رویکرد  جزء  به  هم  اجتماعی  توسعه  خصوص  در  است.  آن  بر   منفی  دارمعنی  اثر

  های سیستم  محیطی،زیست  توسعه   درخصوص  دارند.  آن  بر  داریمعنی  اثر  SCQM  های  مولفه

  در  کیفیت  رهبری  های سازه  و   دارد  01/0  سطح   در  قوی  نسبتاً  اثر تأمین    زنجیره  کیفیت  اطالعاتی 

  مجموع   در  هستند.  دارمعنی  05/0  سطح  درتأمین    زنجیره  در  انسانی  منابع  وتأمین    زنجیره

  سازمانی  پایدار توسعه روی بر  شد، بیان آنچه شرح به SCQM  ابعاد که کرد بیان اینطور توانمی

 کیفیت  مدیریت   ابعاد  به  توجه  تأمین  زنجیره  در  پایدار  توسعه  به  دستیابی   برای  بنابراین  دارند.   ثیرأ ت

 رسد. می نظر به ضروری تأمین زنجیره

  تشکر  و  تقدیر  6

 تشکر  کردند،  مساعدت  و  کمک  حاضر  پژوهش   انجام  در  را  ما   که  افرادی  تمامی   از  پایان  در

   آید. می عملبه قدردانی و

 مراجع  7

 روابط  لی تحل   (. 1396)   ایمن.   صاحبی،   قاسمیان   ؛ حسین   صفری،   عزت؛  زاده، اصغری   مهدی؛   اجلی،   - 1

 یساختار   ی ساز   مدل  ی ب ی ترک   کرد ی رو   با  گاز   صنعت  تأمین   ی   ره ی زنج   ت ی ف ی ک   تی ر ی مد   عوامل  ان ی م 

 .27- 55  صص  ،46  شماره   ،15 سال   ی، صنعت   مدیریت مطالعات   .ر ی مس   لی تحل   و  یفاز   ی ر ی تفس 

  عوامل   یبندتیاولو  (.1398)   رضا.  دلوئی،  مختاریان  عادل؛   چوبر،  پورقادر  بختیار؛  استادی،   -2

  فر  روش از استفاده با   ارهایمع ی دهوزن بر ی مبتن تأمین رهیزنج تیفیک تیریمد تیموفق یدیکل

  و   مهندسی  .گلبافت  سهیک  د یتول  شرکت  کی  در  یمورد  مطالعه  :یمراتب  سلسله  لیتحل  ندیآ

 . 11-25 صص ، 1 شماره ، 9 جلد  کیفیت، مدیریت

  ی دار ی پا   درجه   ی ارتقا   و  سانجش  ی الگو   (. 1389)   ساینا.   محمدنبی،   سااویز؛   محمدنبی،   عباس؛   افرازه،   - 3
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  تأمین   زنجیره   پایداری  گیری اندازه   جهت   مدلی  (. 1393)   اسماعیل.   نصرابادی،  مزروعی   لعیا؛  الفت،   - 4

 . 29- 46  صص   ، 33  شماره   نهم،   سال   ایران،   مدیریت   علوم   ایران.   ماشینی   فرش   صنعت   مطالعه:   مورد 
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  رابطه   بررسی  (.1396)  اله.حجت  پور،موسی  شادی؛  شاهوردیانی،   محمدرضا؛  دهاقانی،  توکلی  -5

  ، بازرگانی پژوهشنامه مالی. عملکرد  و محیطیزیست عملکرد با پایدار  تأمین زنجیره مدیریت بین

 . 171-194 صص ،85 شماره
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The expansion of issues related to quality management along the supply chain, as well as 

the movement of the concept of organizational performance to sustainable development 

and the integration of these three areas together, created an emerging research field in 

sustainable supply chain quality management (SSCQM). This research is looking for 

whether SCQM is effective on sustainable organizational development or not. SCQM 

dimensions were defined in 7 and sustainable development in 3 dimensions; The effects of 

each of the dimensions of SCQM were analyzed with the PLS-SEM approach on 

sustainable organizational development with the data obtained from 184 supplementary 

questionnaires by the experts of the National Oil Products Distribution Company of Gilan 

region. The research, in terms of practical purpose and in terms of collecting descriptive-

survey data and considering the relationship between variables, is considered to be of 

correlational type. In the measurement model, composite reliability and Cronbach's alpha 

were used to check reliability, and convergent validity and discriminant validity were used 

to check validity, and according to their values, the measurement model has adequate 

reliability and validity. In the structural model, path coefficients and t value showed that 

all SCQM dimensions have a significant effect on sustainable development dimensions at 

least in one path; Therefore, it can be said that SCQM dimensions have an impact on 

sustainable organizational development. The construct of focusing on customers has the 

strongest effect on economic development, and the two constructs of supply chain quality 

leadership and supply chain quality information system have a significant effect on all three 

dimensions of sustainability. 
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