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 چکیده

 

و  کوچک یهاشرکتمین پایدار بر مدیریت زنجیره تأمین )مورد مطالعه: تأثیر مدیریت زنجیره تأ هدف این پژوهش

پرسشنامه استاندارد میان مدیران و  هاداده یآورجمع منظوربهپیمایشی است، -تحقیق توصیفی روش ،باشدیممتوسط( 

آلفای  وایی محتوا واز طریق ر به ترتیبو پایایی پرسشنامه  ییروا کوچک و متوسط توزیع گردید، یهاشرکتکارشناسان 

 تیریدم کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. فرضیات تحقیق عبارت از: مدیریت زنجیره تأمین پایدار بر بازسازی سرمایه تأثیر دارد.

یر زنجیره تأمین پایدار بر همکاری مشتری زیست محیط تأث تیریمد تأثیر دارد. یطیمحستیززنجیره تأمین پایدار بر تدارکات 

ز زنجیره تأمین پایدار بر مدیریت داخلی سب تیریمد زنجیره تأمین پایدار بر طراحی محصول پایدار تأثیر دارد. تیریدم دارد.

 ثیر دارد.زنجیره تأمین پایدار بر مدیریت ایمنی تأ تیریمد زنجیره تأمین پایدار بر مدیریت تنوع تأثیر دارد. تیریمد تأثیر دارد.

با کمک معادالت ساختاری نشان داد که  هاداده لیوتحلهیتجزو مشارکت جامعه تأثیر دارد.  زنجیره تأمین بر توسعه تیریمد

 تأثیر دارد. یطیمحزیستزنجیره تأمین پایدار بر تدارکات  تیریمد زنجیره تأمین پایدار بر بازسازی سرمایه تأثیر دارد. تیریمد

 زنجیره تأمین پایدار بر طراحی محصول تیریمد أثیر دارد.زنجیره تأمین پایدار بر همکاری مشتری زیست محیط ت تیریمد

دیریت تنوع زنجیره تأمین پایدار بر م تیریمد زنجیره تأمین پایدار بر مدیریت داخلی سبز تأثیر دارد. تیریمد پایدار تأثیر دارد.

معه تأثیر مین بر توسعه و مشارکت جازنجیره تأ تیریمد زنجیره تأمین پایدار بر مدیریت ایمنی تأثیر دارد. تیریمد تأثیر دارد.

 دارد.
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Abstract 

The purpose of this study was to investigate the effect of sustainable supply chain 

management on Supply Chain Management (Case Study: SEM). A descriptive-survey research 

method was used to collect data. The standard questionnaire was distributed among managers 

and experts in Iran. The validity and reliability of the questionnaire were as follows: Cronbach's 

alpha and content validity was approved. Research hypotheses include: Sustainable supply 

chain management has an impact on capital rebuilding. Sustainable supply chain management 

has an impact on environmental procurement. Sustainable supply chain management has an 

impact on environmental customer collaboration. Sustainable supply chain management has an 

impact on sustainable product design. Management Sustainable supply chain has an impact on 

green domestic management. Sustainable supply chain management has an impact on diversity 

management. Sustainable supply chain management has an impact on safety management. 

Supply chain management has an impact on community development and participation. The 

analysis of data with the help of structural equations has shown that the sustainability of the 

supply chain has a long-term impact on capital rebuilding. Sustainable supply chain 

management has an impact on environmental procurement. Sustainable supply chain 

management has an impact on environmental customer collaboration. Sustainable supply chain 

management Sustainable supply chain management has an impact on sustainable internal 

management. Sustained supply chain management has an impact on diversity management. 

Sustainable supply chain management has an impact on safety management. Supply chain 

management has an impact on community development and participation. 
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