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بررسی اثرات توانمندسازی استفاده از مدیریت زنجیره تامین پایدار و تاثیر آن 

 های ایرانیدر مزیت رقابتی شرکت
 

 سپیده امینی

 آموخته کارشناسی ارشد مدیریت، موسسه آموزشی عالی سهروردیدانش

 

های نوین و ایجاد تحوالت عظیم در بازارهای جهانی، مدیریت فناوریطی چند سال اخیر ظهور  -چکیده

هایی را که از زنجیره تامین را بیش از پیش امری ضروری ساخته است، زنجیره تامین سلسله عوامل و سازمان

ی بازتولید محصوالت درگیر هستند؛ شامل )خدمات( تا انتهای مصرف و حتی چرخه ابتدای تولید محصول

واسطه تاکید صرف یابیم که آنها بهتر به موضوع زنجیره تامین و مدیریت عملیات درمیبا یک نگاه دقیق شود.می

جانبه به موضوعات اجتماعی و بر مسایل اقتصادی و عملیاتی، به جای در نظرگرفتن یک دیدگاه جامع و همه

دف پژوهش بررسی اثرات توانمندسازی اند. ههای امروزی با آن مواجه هستند، ایجاد گردیدهمحیطی که سازمان

باشد. پژوهش حاضر های ایرانی میاستفاده از مدیریت زنجیره تامین پایدار و تاثیر آن در مزیت رقابتی شرکت

یابی معادالت ساختاری پیمایشی مبتنی بر مدل -ها توصیفیاز نظر هدف کاربردی و از نظر نحوۀ گردآوری داده

-های کوچک و متوسط مستقر در شهرکاضر شامل مدیران و کارکنان شرکتاست. جامعه آماری پژوهش ح

ها در این پژوهش پرسشنامه بوده است. جهت سنجش وری دادهآباشد. ابزار گردهای صنعتی استان تهران می

زمون های روایی واگرا، روایی همگرا در نرم افزار لیزلر استفاده شده است. همچنین از آروایی پرسشنامه از آزمون

بوده  ۷۹/۰تک متغیرها باالتر از آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی پرسشنامه استفاده شد که این مقدار برای  تک

دهنده آن است که توانمندسازی استفاده از های پژوهش نشاناست که نشان از تایید پایایی پرسشنامه دارد. یافته

های ایرانی تاثیر معنادار دارد. با توجه به اینکه یت رقابتی شرکتمدیریت زنجیره تامین پایدار و تاثیر آن در مز

ن است که توانمندسازی استفاده از مدیریت زنجیره تامین پایدار و تاثیر آدهنده های پژوهش نشانمتغیرهای یافته

قدامات های ایرانی تاثیر معناداری دارند، حمایت مدیر ارشد و میانی از طریق اآن در مزیت رقابتی شرکت

که بتوان حمایت مدیران ارشد و میانی بنابراین در صورتید. اجتماعی بر مزیت رقابتی تاثیر مثبت و معناداری دار

ولیت ئتوان به مزیت رقابتی از طریق اقدامات نیروی کار، مسدست آورد میهرا درخصوص اقدامات اجتماعی ب

والنه نائل گردید همچنین هر چه قدر بتوان توجه و حمایت مدیران ئمحصول، روابط اجتماعی، خرید اجتماعی مس
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های دیگر از توان به مزیت رقابتی نسبت به شرکتورد میآدست هارشد و میانی درخصوص اقدامات محیطی  ب

لجستیک سبز، همکاری محیطی با مشتریان، لجستیک معکوس دست  طرق طراحی سازگار با محیط زیست،

 های مختلف که در قسمت پیشنهادها ارائه شده است، این تاثیرات را افزایش داد.استفاده از شیوهتوان با یافت می

 های ایرانیمدیریت زنجیره تامین پایدار، مزیت رقابتی، شرکت ها:کلید واژه

 

   مقدمه

ره تامین را های نوین و ایجاد تحوالت عظیم در بازارهای جهانی، مدیریت زنجیطی چند سال اخیر ظهور فناوری

 هایی را که از ابتدای تولید محصولزنجیره تامین سلسله عوامل و سازمان بیش از پیش امری ضروری ساخته است،

شود. با یک نگاه ی باز تولید محصوالت درگیر هستند؛ شامل می)خدمات( تا انتهای مصرف و حتی چرخه

بیم که آنها به واسطه تاکید صرف بر مسایل اقتصادی یاتر به موضوع زنجیره تامین و مدیریت عملیات درمیدقیق

های و عملیاتی، به جای در نظرگرفتن یک دیدگاه جامع و همه جانبه به موضوعات اجتماعی و محیطی که سازمان

. اما دیدگاه جدیدتری که در دو دهه (2۰2۰و همکاران،  1)بگاند امروزی با آن مواجه هستند، ایجاد گردیده

های اقتصادی، محیطی و اجتماعی است، مفهوم این حوزه تأثیرگذار بوده و حاصل تجمیع موفق جنبهاخیر بر 

ها، دهد که در پاسخ به این درخواست( است. ادبیات اخیر نشان میSSCM 2مدیریت زنجیره تامین سبز و پایدار

فوق به ویژه برای اقتصادهای در . مالحظات (2۰2۰، ۳)هردنهای جدیدی دارند ها نیاز به توسعه قابلیتشرکت

ها در مقایسه با ( و عملکرد اجتماعی شرکتSSCMکه )حال توسعه یا در حال ظهور بسیار مهم است، در حالی

ای در جوامع دانشگاهی و تجاری مورد توجه قرار طور گستردهمطالعات انجام شده در کشورهای توسعه یافته، به

در کشورهای در حال  SSCM. برخی از عواملی که مانع از پذیرش (2۰1۸و همکاران،  ۴)سیووانتواند نگرفته

. به نوبه خود، این (2۰1۹و همکاران،  ۵)سینگاوکار است شوند پیچیدگی و عدم اطمینان محیط کسبتوسعه می

های ضعیف، فقر، نابرابری و اشتغال غیر رسمی مرتبط سازمانی، فساد، زیرساختتوان با خألهای عوامل را می

ای که تحقیقات تواند نیاز به کار تجربی و نظری را در زمینهدر آمریکای التین می SSCMکرد. بنابراین، مطالعه 

 
1. Bag 
2. Sustainable Supply Chain Management 
3. Herden 
4. Suryanto 
5. Sinaga 
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های اخیر، . در دهه(2۰1۹و همکاران،  1)شیلمناسب در مورد موضوع را نداشته باشد، مورد توجه قرار دهد 

ها و گسترش سطح زیست محیطی و اجتماعی مانند کاهش منابع خام، ازدیاد پسماند، افزایش آالینده مالحضات

اند. عالوه بر این عدم رعایت مسایل و ها گردیدهآلودگی ناشی از آنها از موضوعات مهم و قابل توجه سازمان

 2)ناویاش سودآوری نیز خواهد شد های کسب وکار و در نتیجه کاههای اخالقی منجر به افزایش هزینهمسئولیت

سازی سود، . مدیران زنجیره تامین ناگزیر از تعقیب چندین هدف متناقض هستند، مانند؛ بیشینه(2۰1۹و همکاران، 

های عملیات، کاهش تأثیرات مخرب زیست محیطی و افزایش رضایتمندی اجتماعی. البته سازی هزینهکمینه

های متعدد، ارزیابی تأثیرات محیطی و مزایای اجتماعی در یک گیرندهتصمیمچندین چالش دیگر همچون؛ 

زنجیره تامین چندجانبه مبتنی بر رویکرد بین سازمانی و مرتبط با فرایندهای گوناگون برای طراحی، تامین، تولید 

در  .(2۰1۹همکاران،  و ۳)فلوروسکوو توزیع محصوالت در بازارهای جهانی را نیز باید به این موارد اضافه نمود 

های که در قانون اساسی کشور به گونهکشور ما نیز به بحث پایداری آنچنان که باید توجه نشده است، درحالی

به پایداری  1۴۰۴انداز  های پایداری توجه نشان داده شده است. همچنین در سند چشممختلف به هر یک از جنبه

کننده مصرفتا کنندگان تأمین کنندهدربردارنده تأمینمیان سازمانی ویکردی رتأمین زنجیره اشاره دارد. در واقع 

به تضمین تحویل ها، هزینهکاهش پیرامون است  مواجهآن با شبکه این که های است. چالشکنندگان مصرف

و   Gawankar)گراونکاراست  وکارکسب محیط به بهتر العملعکس منظوربهحمل ونقل زمان کاهش و موقع 

به کنندگان مصرففشار و رشد ها شبکهاین  در زیست محیطی هایهزینه افزایش طرفی از؛ اما (2۰2۰همکاران، 

کارکنان و  بیرونیجامعه  آگاهیدیگر سویاز و  باشنداستاندارد  زیست محیطینظر  ازکه کاالهایی ارائه منظور 

مسئولیت  افزایش وافراد  وجامعه  ازحمایت  درهایی گروهایجاد و  هاسازمانبا مرتبط  اجتماعیمسائل از  شرکت

تأمین زنجیره  درپایداری سمت به ها سازماناز بسیاری که است گردیده ها، موجب شرکتو ها سازماناجتماعی 

 سودآوریالزامات  برعالوه  معیارها ایندهند. قرار مدنظر خود عملیات در را جدیدی های معیارو کرده حرکت 

جامع دیدی فاقد ها شرکتاز بسیاری دهند؛ اما می قرار مدنظرنیز را  زیست محیطی و اجتماعیمسائل شرکت 

نیاز درک به توجه  باحال دهد قرار  مورد سنجشرا آنها بتواند که معیارهایی  وپایداری با مرتبط مسائل پیرامون 

های که انجام پژوهشکه  آیدمی پیش مهم این ها،سازمان درپایدار  تأمین زنجیره مدیریتوجود ضرورت و 

مند و علمی فراروی پژوهشگران قرار دهد تحقیقات انجام شده در یک موضوع خاص را به شیوه نظامعصاره 

 
1. Sheel 
2. Naway 
3. Florescu 
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طور خاص، مطالعات تجربی از توانمندسازی خاص و نتایج پذیرش پایداری اجتماعی در باشد. بهضروری می

مندساز نکشورهای در حال توسعه هنوز نادر هستند .در نتیجه، این تحقیق با هدف بررسی اینکه آیا دو توا

های سازمانی در نظر )قابلیت SSCMهای توسعه روش "خرید استراتژیک"و  "حمایت مدیریت ارشد و میانی"

 های ایرانی چگونه است.( شرکتCA) 1کند و همچنین تاثیر آن در مزیت رقابتیگرفته شده( را تسهیل می

 م:بنابراین ما قصد داریم با سواالت زیر به این اهداف دست یابی

RQ1ش اقدامات انی بر پذیرـایت مدیریت ارشد و میـ: حمSSCM  در زمینه اقتصاد در حال توسعه تاثیر

 گذارد؟می

RQ2های مدیریت زنجیره تأمین اجتماعی و زیست محیطی را در چارچوب هایی که شیوه: آیا برای شرکت

 کنند مزیت رقابتی وجود دارد؟یک اقتصاد در حال توسعه اجرا می

 

 جنبه نوآوری تحقیق
واسطه تاکید صرف بر یابیم که آنها بهموضوع زنجیره تامین و مدیریت عملیات درمیتر به با یک نگاه دقیق

مسایل اقتصادی و عملیاتی، به جای در نظرگرفتن یک دیدگاه جامع و همه جانبه به موضوعات اجتماعی و 

دو دهه اخیر  اند. اما دیدگاه جدیدتری که درهای امروزی با آن مواجه هستند، ایجاد گردیدهمحیطی که سازمان

های اقتصادی، محیطی و اجتماعی است، مفهوم مدیریت بر این حوزه تأثیرگذار بوده و حاصل تجمیع موفق جنبه

ها ها، شرکتدهد که در پاسخ به این درخواست( است. ادبیات اخیر نشان میSSCMزنجیره تامین سبز و پایدار )

فوق به ویژه برای اقتصادهای در حال توسعه یا در حال ظهور های جدیدی دارند. مالحظات نیاز به توسعه قابلیت

ها در مقایسه با مطالعات انجام شده در ( و عملکرد اجتماعی شرکتSSCMکه )بسیار مهم است، در حالی

 اند. ای در جوامع دانشگاهی و تجاری مورد توجه قرار نگرفتهطور گستردهکشورهای توسعه یافته، به

 

 تحقیقفرضیات 

 حمایت مدیر ارشد و میانی از طریق اقدامات اجتماعی بر مزیت رقابتی تاثیر مثبت و معناداری دارد. 

 حمایت مدیر ارشد و میانی از طریق اقدامات محیطی بر مزیت رقابتی تاثیر مثبت و معناداری دارد.

 حمایت مدیر ارشد و میانی از طریق اقدامات اقتصادی بر مزیت رقابتی تاثیر مثبت و معناداری دارد. 

 
1. Competitive Advantage 
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 خرید استراتژیک از اقدامات اجتماعی بر مزیت رقابتی تاثیر مثبت و معناداری دارد.

 خرید استراتژیک از طریق اقدامات محیطی بر مزیت رقابتی تاثیر مثبت و معناداری دارد.

 تراتژیک از طریق اقدامات اقتصادی بر مزیت رقابتی تاثیر مثبت و معناداری دارد.  خرید اس

 

 روش تحقیق

آوری داده پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ شیوه جمع

در نظر  استان تهرانهای صنعتی های کوچک و متوسط مستقر در شهرکمدیران و کارکنان شرکتحاضر، 

گیری تصادفی ساده استفاده شده است. ابزار گرفته شده است. جهت تجزیه و تحلیل آماری از روش نمونه

باشد. در این تحقیق، برای تجزیه های مدل مفهومی میشامل گویهوری اطالعات پرسشنامه محقق ساخته آگرد

 ی آمار استنباطی استفاده شده است.هاها از روشدست آمده از نمونهههای بو تحلیل داده

 

 هاآوری دادهابزار جمع

 باشد.های مدل مفهومی میشامل گویهوری اطالعات پرسشنامه محقق ساخته آابزار گرد
 

 های مربوطهگویه منبع متغیر هازیربخش

    

 

 اسالمحاسبه پایایی ابزار تحقیق با روش پی

اس از سه طریق ضرایب بارهای عاملی، ضرایب آلفای کرونباخ و پایایی الپایایی این تحقیق مطابق با روش پی

 ترکیبی  بررسی شده است. 

 

 آزمون نرمال بودن

ها ها صورت گرفت، که در ابتدا چولگی و کشیدگی دادهقبل از هرگونه آزمونی که با فرض نرمال بودن داده 

 باشد.آزمون گردید. نتایج حاصل، حاکی از نرمال بودن متغیرهای این پژوهش می
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 برازش مدل ساختاری

های معادالت ساختاری به دلهای برازش مهای مدل تحقیق از شاخصدر نهایت جهت نشان دادن اعتبار یافته

روش حداقل مربعات جزیی استفاده شد. نتایج نشان داد تمام مقادیر اعتبار اشتراک و حشو مثبت هستند که نشان 

 باشند. ی کیفیت مناسب و قابل قبول مدل پژوهش حاضر میدهنده
 

 
 گیری برازش مدلمدل اندازه 

 

ساختاری در یک پژوهش ضرایب آردو یا آر اسکوار مربوط به دومین معیار برای بررسی برازش مدل 

گیری و بخش ساختاری است که در متغیرهای وابسته مدل است. این معیار برای متصل کردن بخش اندازه

رود و نشان از تأثیری دارد که یک متغیر مستقل بر یک متغیر وابسته کار میهسازی معادالت ساختاری بمدل

 گذارد. می

 

 پیشنهادات تحقیق

 پیشنهادها در راستای آزمون فرضیه اول

حمایت مدیران ارشد و میانی  از طریق اقدامات اجتماعی  بر مزیت رقابتی  تاثیر مثبت و 

 معناداری دارد.
 گردد:پیشنهاد می

ای است که مدیران ارشد و میانی را وادار معموال کسب رضایت سهامداران و حفظ موقعیت مدیران مسئله 

بنابراین پیشنهاد  .هایی به هر دو هدف رسیدتوان با اجرای بر نامهبنابراین می .نمایدبه انجام اقدامات اجتماعی می
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و غیره و همچنین تشویق مدیران به این  ISO9001 ISO14001گردد با کسب استاندارها و ایزوهایی مانند می

 سمت حمایت مدیران را در ایجاد اقدامات اجتماعی کسب نمایند.

-گذاری نمایند و تالش کنند تا قابلیتهای کارکنانش سرمایهگردد مدیران بر روی توسعه توانائیپیشنهاد می

با این  منظور تضمین فراهم شدن خدماتی برتر برای مشتریان بهبود بخشند. وورانه کارکنان خود را بههای نوآ

 های رقابتی شرکت را افزایش دهند.موضوع توانایی

 

 پیشنهادها در راستای آزمون فرضیه دوم

حمایت مدیران ارشد و میانی  از طریق اقدامات محیطی بر مزیت رقابتی تاثیر مثبت و 

 معناداری دارد.
در حال حاضر توجه بیشتر مجامع داخلی و خارجی با توجه به مشکالت و معضالت به وجود آمده اقدامات 

گردد که راهکارهای افزایش میزان ها پیشنهاد میباشد بنابراین به مدیران ارشد و میانی شرکتمحیطی می

مشتری را مورد تاکید قرار داده و از هرگونه کاستی های حفظ و رشد دادن وفاداری در مشتریان موجود و نیز راه

که جلب رضایت مشتری وفادار  گردد احتراز نمایند چراو نقصی که منجر به از دست رفتن این مشتریان می

 عنوان سالح توانمندی در مقابل رقبای سازمان عمل کند.تواند بهمی

های ترجیحاً سه ماهه باید در دستور ر دورهارزیابی عملکرد مستمر درخصوص انجام اقدامات اجتماعی د

 ها قادر خواهند بود میزان پیشرفت، نقاط ضعف و قوت خود،ها قرار گیرد. بدین طریق شرکتکار شرکت

 .ائی نمایندسشرکت و نیروهای خود را در این خصوص شنا

-محیط زیست است که فعالیتهای سازگار با استفاده از مفهوم سبز که یادآور محصوالت، فرایندها و سیستم

 گردد.دهند نیز پیشنهاد میوکار را تحت تاثیر قرار میهای مربوط به کسب

 

 پیشنهادها در راستای آزمون فرضیه سوم

حمایت مدیران ارشد و میانی از طریق اقدامات اقتصادی بر مزیت رقابتی تاثیر مثبت و 

 معناداری دارد.
ها گردد. بنابراین به مدیران شرکتها محسوب میها  و شرکتسازمانحمایت مدیریت از ارکان مهم در 

 گردد:پیشنهاد می
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صورت از عملکرد بهتری برخوردارخواهند شد. رهبری هزینه استراتژی رهبری هزینه را به کار گیرند در این

رتر حاصل از این شود همچنین عملکرد بگردد و به راحتی تقلید نمیدر درجه اول موجب کارایی عملیاتی می

کارگیری استراتژی هزینه در نهایت طریق به یابد. از طرف دیگر تمایز ازطول زمان، انتشار نمی استراتژی در

دهد تا عملکرد ها اجازه میگردد که به شرکتسبب تولید خدمات و محصوالت منحصر به فردی به مشتریان می

 حفظ کنند.برتری و مزیت رقابتی خود را در طول زمان 

ریزی، هماهنگی و گردد در ارتباط با اقدامات اقتصادی، دانش مدیریتی برای برنامههمچنین  پیشنهاد می

ای و افراد متخصص در این خصوص مانند اساتید های مشاورههای اقتصادی مختلف از شرکتکنترل فعالیت

 دانشگاه کمک و مشاوره اخذ گردد.

 

 فرضیه چهارمپیشنهادها در راستای آزمون 
 خرید استراتژیک از طریق اقدامات اجتماعی بر مزیت رقابتی تاثیر مثبت و معناداری دارد.

باشد. های استراتژیک جهت خرید با در نظر گرفتن صرفه اقتصادی میخرید استراتژیک  به معنای برنامه

با قیمت مناسب و کیفیت الزم تهیه هایی که مواد اولیه یا قطعات یدکی را گردد با شرکتبنابراین پیشنهاد می

ترین حالت تهیه عیکنند قرارداد بلندمدت بسته تا زمان موردنیاز این قطعات را بتوان در کوتاهترین و با سرمی

های اقدامات اجتماعی از قبیل روابط اجتماعی و های آموزشی کوتاه مدت و ضمن خدمت در زمینههار و کردد

ها در زمینه بهبود سطح دانش کارکنان و تقویت دانش موجود مسئوالنه یکی از مؤثرترین روشخرید اجتماعی 

-صورتی کاربردی طراحی شوند تا در حداقل زمان حداکثر دانش ها باید بهها خواهد بود. این دورهدر شرکت

 افزایی را داشته باشند.

الخصوص طراحی رایند اقدامات محیطی علیشود که نوآوری در فبرمبنای نتایج این فرضیه پیشنهاد می

ای مدون برای توسعه سازگاری با محیط زیست، لجستیک سبز، بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد و برنامه

 تواند ایده مناسبی برای این موضوع باشد.کارگروه، توسعه نوآوری می نوآوری در نظر گرفته شود. ایجاد

 

 پیشنهادها در راستای آزمون فرضیه پنجم 

 خرید استراتژیک از طریق اقدامات محیطی بر مزیت رقابتی تاثیر مثبت و معناداری دارد.
 گردد:بنابراین پیشنهاد می
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ها نباید به یک محصول اتکا کند، بلکه باید منابع خود )از قبیل کارکنان، فناوری و...( را توسعه دهند شرکت

سیستمی ایجاد کنند که این سیستم از طریق مدیریت بهینه منابع در طول زنجیره تامین، ارتباط رو به رشد برقرار و 

 نموده و خدماتی را ارائه کند که موجب رضایت کلیه عوامل زنجیره گردد.

بایست ی میمند است. مدیران ارشد و میانهای رابطهبهترین روش برای ایجاد مزیت رقابتی، استفاده از تیم

های تخصصی شکل یافته، دهنده و گروههای تشکیلروابط استراتژیک با عوامل زنجیره تامین خود، توسط تیم

بایست صورت گیرد، ضرورت های تخصصی به دلیل کیفیت و کمیت کاری که میبرقرار نمایند. استفاده از تیم

گیری داشته باشند. در ه استقالل باالیی در تصمیمها در صورتی کارایی الزم را خواهند داشت کدارد. این تیم

دمدتی با نهای خاصی دارد. تا بتوانند روابط بلگزینش اعضای تیم نیز باید دقت شود، زیرا هر شخص شایستگی

 .عوامل زنجیره تامین خود داشته و در درازمدت سبب ایجاد مزیت رقابتی گردند

ها در سازمان، جهت ایجاد مزیت رقابتی رای مدیریت هزینهسازی بکارگیری رویکردهای بهینههمچنین به

 گردد.در بلندمدت پیشنهاد می

 

 پیشنهادها در راستای آزمون فرضیه ششم

 خرید استراتژیک از طریق اقدامات اقتصادی بر مزیت رقابتی تاثیر مثبت و معناداری دارد.
رود. ای با مسائل میبرخورد تخصصی و داشتن رفتاری حرفهاز مدیران ارشد و میانی انتظار بیشتری در زمینه 

والنه اجتماعی، ئهای نوآورانه متخصصین در زمینه اقدامات مسهای رخ داده در تکنولوژی، مهارتبا پیشرفت

های آموزشی با بنابراین برگزاری کالس ای از طریق یادگیری و آموزش بهبود یابد.طور پیوستهبایست بهمی

والنه پیشنهاد ئید دانشگاه در زمینه اقدامات اجتماعی از جمله روابط اجتماعی،خرید اجتماعی مسکمک اسات

 گردد. می

همچنین، محدود ساختن مخارج شرکت  در دوران افزایش قیمت تولیدات و انباشت مازاد درآمدها در نوعی 

بتوانند مخارج خود را از محل صندوق تعیین گردد تا در شرایط کاهش قیمت محصوالت  صندوق پیشنهاد می

 .شده تأمین مالی نمایند

ها و درآمدهای شرکت  پیوندی برقرار نمایند گردد بین هزینهها پیشنهاد میبه مدیران ارشد و میانی شرکت

 های مالی و مشکالت تعلیق بدهی را کاهش دهند.پذیری در مقابل کاهش درآمدهای، بحرانبیتا آس
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 پژوهشی برای محققین آینده یاپیشنهاده

های آماری دیگری مورد بررسی قرار گیرد. شود که مدل محقق در جامعههای آتی پیشنهاد میجهت پژوهش

 های تولید کننده دیگری باشد.تواند شرکتهای آماری میاین جامعه

ایران یا حتی سراسر دنیا  انجام های دیگری در دست آمده با شرکتهای میان نتیجه بانجام مطالعات مقایسه

 گیرد.

صورت سری زمانی آوری شده بهآوری شده از یک مقطع زمانی است؛ اگر اطالعات جمعاطالعات جمع

 باشد، نتایج بهتری حاصل خواهد شد.

گردد محققان در تحقیقات آتی خود به جای تحقیق کمی به تحقیق کیفی و انجام مصاحبه با پیشنهاد می

 هت شناسایی عوامل بیشتری بر توسعه محصوالت جدید بپردازند.مشتریان ج

گر یا میانجی جهت ارائه مدلی عنوان متغیر تعدیلگردد با توجه به نقش متغیرهای دیگری بهپیشنهاد می

 تر بررسی گردد.جامع

 

 خالصۀ فصل 5-6

مبتنی  یینمود و در انتها پیشنهادها در فصل حاضر محقق در ابتدا نتایج تحقیق را با نتایج تحقیات دیگران مقایسه

 .های تحقیق را برشمردبر آزمون فرضیات را ارائه کرد و محدودیت
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