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چکیده :مديريت زنجیرۀ عرضه بهمنظور هماهنگسازی اعضای زنجیره در عصر جديد ،توجهه
محققان زيادی را به خود جلب کرده است؛ بهطوری که آن را يک رويكرد راهبردی برای تقاضا،
عملیات ،تدارکات و مديريت فرايند لجستیكی مدنظر قرار میدهند .پژوهش حاضهر بهه بررسهی
مؤلفههای تأمین در مديريت زنجیهرۀ عرضهه مهیپهردازد و تهأثیر آنهها را بهر عملكهرد اهناي
الكترونیک قطعات خودرویِ ايران بررسی میکند .مدل مفهومی پژوهش از ادغام چندين مهدل
حاال شده است و جامعۀ آماری آن نیز شرکتهای تولیدکنندۀ قطعات الكترونیكهی خهودرو در
ايران بوده که با ابزار پرسشنامه و تجزيه و تحلیلهای آماری و روش مدل معادالت سهاختاری،
فرضیههای مدل مفهومی آزمهايش شهدند .يافتههههای ناشهی از ايهن پهژوهش نشهان داد کهه
مؤلفههای تأمین در مديريت زنجیرۀ عرضه با يكهديگر همبسهتگی داشهته و ههر يهک نیهز بهر
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نسبت به رقبای خود ،اين رويكرد را در سازمان مستقر کرده تا به منفعتهای ناشی از آنها دست
يابند.
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مقدمه
مديريت زنجیهرۀ عرضهه بهه مجموعههای از راهكارهها بهرای يكپارچههسهازی اعضهای زنجیهره
(تأمینکنندگان ،تولیدکنندگان ،توزي کنندگان ،خردهفروشی و مشتری نهايی) گفته مهیشهود کهه
هدف آن کاهش هزينههای سیستم و افزايش سطح خدمترسانی بهه مشهتريان اسهت .مهديريت
زنجیرۀ عرضه بر کاهش و استفادۀ مؤثر از پايگهاه تهأمینکننهده بهرای تسههیل مهديريت روابه
تأمینکننده ،توسعۀ ارتباط راهبردی با تأمینکنندگان ،کار با تأمینکنندگان (برای تضهمین اينكهه
انتظارات برآورده شدهاند) و درگیر کردن سري تأمینکنندگان در فرايند توسهعۀ محصهول (بهرای
استفاده از توانايیها و کارشناسی آنها) داللت میکند (کانان و تان.)2002 ،
مديريت زنجیرۀ عرضه تالش میکند ،فرايندها را از طريق همۀ نهادهای درگیهر يكپارچهه و
هماهنگ کند تا ضمانت دهد که کیفیت محصول يا خدمت ،منجهر بهه رضهايت مشهتری نههايی
میشود (کايناک و هارتلی2002 ،؛ رابینسون و مالهوترا)2002 ،؛ بنابراين نیازمند مديريت جريان-
های بین مراحل و درون هر يک از مراحل زنجیره برای بیشینهکهردن کهل سهوددهی آن اسهت.
اهمیت مديريت زنجیرۀ عرضه بهوسیلۀ مقدار هزينهای ارزيابی میشود که هنگام بهدسهت آوردن
مواد و اجزا از تأمینکنندگان به سازمان تحمیل شده است (گنزالس ،مارتینز و دله.)2001 ،
در اين نوشتار مستند به مرور ادبیات ،به تجزيه و تحلیل مؤلفههای تأمین در مديريت زنجیرۀ
عرضه ،شامل انتخاب تأمینکنندگان ،مديريت کیفیت تأمینکنندگان ،مشارکت تأمینکنندگان در
فعالیتهای سازمان ،توسعۀ تأمینکنندگان و مشارکت سازمان در فعالیهتههای تهأمینکننهدگان،
پرداخته میشود و سپس با استفاده از روش مدل معادالت ساختاری و بهه کمهک نهرمافزارههای
 SPSSو  ،AMOSهمبستگی بین اين مؤلفهها و همچنین تهأثیر آنهها بهر عملكهرد سهازمان در
انعت تولید قطعات الكترونیک خودروی ايران ،بررسی خواهد شد.
پیشینۀ پژوهش
اقدامات سازمانی مبتنی بر همكاری با اعضای زنجیره ،میتوانهد کهارايیههای زنجیهرۀ عرضهه را
بهبود بخشیده و به کاهش اتالف آن کمک کنهد (ژو ،سهارکیس و الی .)2031 ،اسهتاک ،بهاير و
هارمون ( )2030مؤلفههای مديريت زنجیرۀ عرضه را مجموعهای از فعالیتها تعريف کردهاند کهه
کارايی در زنجیرۀ عرضه را ارتقا میدهد (جابور ،فیلهو ،ويانا و جابور .)2033 ،همچنین مؤلفهههای
مديريت زنجیرۀ عرضه را بهدست آوردن بازخورد مشتری روی کفايت خهدمات ،تعیهین نیازههای
آيندۀ مشتريان ،يكپارچهکردن فعالیتههای توسهعۀ محصهول بها تهأمینکننهدگان ،همكهاری بها
تأمینکنندگان برای پیش بینهی تقاضها ،مشهورت بها مشهتريان بهرای پشهتیبانی تصهمیم دربهارۀ
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محصوالت جديد و يكپارچهکردن فعالیتهای توسعۀ محصول با مشتری در نظر گرفتنهد و تهأثیر
عوامل اندازه ،موقعیت و قدرت مذاکره را روی اين مؤلفهها اندازهگیری کردند.
از آنجاکه هزينۀ مربوط به مواد اولیه ،هزينۀ االی يک محصهول شهمرده مهیشهود ،فراينهد
انتخاب تأمینکننده اهمیت زيادی يافته و شرکتها مقهادير چشهمگیری از درآمهدهای بودجههای
خود را روی خريد مواد اولیه ارف میکنند (کینیلسی و انال .)2033 ،بهطور کلی راهبرد انتخهاب
تأمینکنندگان ،شامل نگرشهای مربوط به کیفیهت و هزينهه مهیشهود (تريسهی و وندرمبسهی،
2000؛ کويی و مادو .)2003 ،برخی محققان نشان دادند که فرايند انتخاب تأمینکننده ،شهرکت-
هايی که عملكرد خوبی در زنجیرۀ عرضه دارند را از شرکتهايی که عملكرد چندان خوبی ندارند،
تفكیک میکند (کويی ،مادو ،لهین و چهاو2002 ،؛ لهین ،چهاو ،مهادو ،کهويی و يهو )2002 ،و لهذا
کارکردهای ارزيابی تأمینکننده برای انتخاب آنها با عملكرد شرکتهها در ارتبهاط اسهت (لهین و
همكاران .)2002 ،انتخاب تأمینکننده بر اساس شهاخ تحويهل بههموقه  ،منجهر بهه مهديريت
موجودی با قابلیت اطمینان باال میشود .ضمن آنكه بین مهديريت موجهودی و عملكهرد کیفیهت
رابطۀ مستقیمی وجود دارد؛ بهطوری که سطح پايین موجودی ،شناسايی مسائل بالقوه را آسانتهر
کرده و دراورت رخ دادن ،مسائل کیفی منجهر بهه برگشهتی و دوبهارهکهاری کمتهری مهیشهود
(کايناک .)2001 ،بهعالوه پرداختن به تأمینکنندگان کمتر ،حل مسائل کیفی و تحويل را تسهیل
میکند؛ زيرا خريداران میتوانند به هر تأمینکننده توجه بیشتری نمايند (کوپر و الرام.)3331 ،
برخی مطالعات نشان دادنهد کهه حهدود  20دراهد از مسهائل کیفهی ،از مهواد ورودی ناشهی
میشوند (فرزا و فیلیپینی .)3332 ،تأمینکنندگان سهم بسزايی در تضمین کیفیت مواد و قطعهات
ورودی و نیز ،همكاری برای خريد طراحی تولید /خدمت شهرکت و پهروژهههای مهديريت فراينهد
دارند (کايناک و هارتلی .)2002 ،ارتباط مديريت کیفیت جام با تأمینکنندگان ،انگیهزهای بهرای
گرايش به سوی کیفیت ايجاد کرده و سبب میشود تأمینکنندگان ،مواد اولیه را بهطور مسهتمر و
بدون نوسان به مشتريان تحويل دهند (فرزا و فیلیپینهی .)3332 ،مهديريت موفهق تهأمینکننهده،
هزينههای کل را کاهش میدههد .عملكهرد تهأمینکننهده ،هنگهامی کهه يهک شهرکت بها چنهد
تأمینکنندۀ کوچک کار کند و آموزش و تكنولوژی الزم را برای آنها فراهم کرده و کارايی آنها را
بررسی کند ،با توجه به تغییرپذيری محصوالت تأمینکننده ،ضمن بهبود کیفیت محصول ،سهبب
کاهش تأخیرها و دوبارهکاریها میشود( .سديک اغلو و زهیر .)2030 ،مهديريت مهؤثر خريهدار ه
تأمینکننده و تسهیم اطالعات نیز ،فرايندها و انطباق عملكرد کیفیهت خريهدار و تهأمینکننهده را
بهبود میبخشد (يانگ و همكاران.)2003 ،
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مشارکت راهبردی سازمانها با تأمینکنندگان ،به سازمانها توانايی میدهد تا مرزهای خهود
را برای دسترسی به توانمندیهای تخصصی باارزشِ تأمینکنندگان خود گسترش دهند (هلكمب
و هیت2002 ،؛ زو ،رابینس و فردندال.)2030 ،
در پژوهشی که روی مديران عملیاتیِ هنگکنگ انجام گرفت ،از معادالت ساختاری اسهتفاده
شده تا تعامل بین تولیدکنندگان و تأمینکنندگان بررسی شود .در اين پژوهش مشخ شهد کهه
عواملی مانند مشارکت ،اعتماد و رواب بلندمدت ،سبب افهزايش کیفیهت میهان اعضهای زنجیهرۀ
تأمین میشود (ونگ ،تیجسولد ،ونگ و لیو .)3333 ،از ديدگاه تأمینکننده ،مشهارکت و درگیهری
تأمینکننده بر بازده عملیاتی شرکتهای خريدار تأثیر مثبتی میگذارد .بهعالوه ،مشارکت تأمین-
کننده اثر مثبتی روی عملكرد تجاری شرکتهای خريهدار دارد (کانهان و تهان .)2002 ،هنگهامی
عملكرد سازمان بهینه میشود که سازمان تأمینکنندگانش را شرکا و اعضای مهم تجاری بهرای
زنجیرۀ ارزش در نظر بگیرد .همچنین کیفیت ادامه میيابهد تها بهه يهک مشخصهۀ مههم در ههر
رابطهای بین شرکت و تهأمینکننهدگانش تبهديل شهود (فیهنس ،وس و بورکها .)2002 ،بنهابراين
مشارکت تأمینکننده با عملكرد سازمانی مرتب است (تريسی و وندرمبسهی )2000 ،و همكهاری
سازمانها با تأمینکنندگان ،در طراحی محصوالت جديد با کیفیت بهاالتر ارتبهاط دارد (فیهنس و
همكاران2002 ،؛ هوعگل و واگنر.)2002 ،
نتیجۀ مطالعۀ ديگری نیز نشان میدهد که مشارکت تأمینکنندگان با سطح رضايت مشهتری
و بهبود شاخ های عملكرد سازمانی مرتب اسهت (لهین و همكهاران .)2002 ،بهبهود و توسهعۀ
تأمینکننده ،از دسته فعالیتهای مديريتی برای خريداران بهشمار مهیرونهد .برنامههههای توسهعۀ
تأمینکننده ،نیازمند سرمايهگذاریهای تأمینکننده و خريدار هسهتند کهه بهه درآمهدهای بهااليی
منجر میشوند.
در انعت خودروسازی ،ابتدا شرکت تويوتا گروههای توسعۀ تأمینکننده را در شهرکت ايجهاد
کرد و پس از آن ،ساير خودروسازان نیز اين رويكهرد را دنبهال کردنهد .توسهعۀ تهأمینکننهده بهه
فعالیتهايی اشاره میکند که شرکت خريدار بهرای بهبهود عملكهرد تهأمینکننهده در حهوزهههای
کیفیت ،هزينه ،زمان سفارش تا تحويل ،خدمات و قابلیت اطمینان يا ارتقای سهطح دانهش تولیهد
تأمینکنندگان انجام میدهد .برنامههای توسعۀ تأمینکنندگان برای بهبود عملكرد تأمینکنندگان
و ارتقای توان رقابتپذيری سازمان طراحی میشوند (کاروس ،سوکی و دورست.)2031 ،
مطالعۀ انجام شدۀ (کار ،کايناک ،هارتلی و راس )2002 ،نیز اثرهای مثبت توسعۀ تأمینکننهده
بر عملكرد را نشان میدهد .همچنین (سانچز )2003 ،نشهان داد کهه نتهاير برنامههههای توسهعۀ
تأمینکننده به بهبود زمان ،کیفیت و هزينه برای شرکتهای خريهدار منجهر مهیشهود .مهديريت
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عملكرد تأمینکننده نقش مهمی در توسعۀ سازمانی و زنجیرۀ تأمین بهازی مهیکنهد و مطالعهات
تجربی ،بینشی را به سوی رواب کارکردهای توسعۀ تأمینکننده برای عملكرد تأمینکننده ايجهاد
کرده است (بای و سارکیس .)2033 ،از ديدگاه تأمینکننده ،توسعۀ تأمینکننده بهطهور مثبهت بهر
کارکرد عملیاتی شرکتهای خريدار تأثیر میگذارد .بهعالوه ،توسعۀ تأمینکننهده بههطهور مثبتهی
روی عملكرد تجاری شرکتهای خريدار اثر مهیگهذارد (کانهان و تهان .)2002 ،اجهرای تضهمین
کیفیت تأمینکننده ،اثر مثبتی روی نتاير عملیاتی کارکرد خريد دارد .اين اثر میتوانهد از قابلیهت
اطمینان باال ناشی شود که در اين اورت ،شرکت توقفهای ناگهانی در فرايند تولید را بههدلیهل
مواد نامنطبق ،کاهش میدهد ،يا مهیتوانهد انعطهافپهذير باشهد کهه در ايهن اهورت ،از طريهق
کارکردهای تضمین کیفیت مؤثر ،سطوح موجودی کاهش میيابد .همچنین اين تأثیر میتواند بهه
شكل بهبود کیفیت ،کاهش تعداد محصوالت معیوب و بهبود عملكرد نیز ظاهر شهود .درمجمهو
اين تأثیرها میتوانند به کاهش هزينههايی مانند دوبهارهکهاری محصهوالت معیهوب و نگههداری
موجودی منجر شوند و تعداد محصوالت معیوب و بازيافتنشدنی و میزان مصرف مواد را کهاهش
دهند (گنزالس و همكاران.)2001 ،
همكاری مشتری در طراحی محصول ،عاملی کلیدی برای بههدسهتآوردن عملكهرد کیفیهت،
است و میتواند به رضايت مشتری بینجامد .در چنین محیطی که به توسعۀ فعالیتهای همكاری
مشتری بهويژه در طراحی محصول و فرايند توجه میشود ،امكان دسهتیابی بهه سهطح بهااليی از
عملكرد کیفی دور از انتظار نیست (فلین ،اسچرودر و ساکاکیبارو3332 ،؛ فرزا و فیلیپینی))3332 ،؛
ضمن آنكه درگیری مشتريان در طراحی محصول و فرايند ،مشكالت کیفهی احتمهالی را کهاهش
میدهد (فرزا و فیلیپینی.)3332 ،
سازمانها برای رشد با تأمینکنندگان االی خود رواب مشهارکتی برقهرار مهیکننهد .کیفیهت
محصوالت يک سازمان فق از طريق فرايندهای داخلی سازمان تعیین نمهیشهود ،بلكهه مهواد و
قطعاتی که تأمینکنندگان فراهم میکنند ،در هزينۀ سازمان و تحويل محصول تهأثیر مهیگهذارد
(فلین و همكاران .)3332 ،بهبود رواب تأمینکننده ،عملكرد تأمینکننهدگان و خريهداران را ارتقها
میدهد ،بهويژه زمانی که کیفیت و تحويل بهموق اولويت خريدار است (شین ،کهولیر و ويلسهون،
 .)2000بهعالوه با حفظ چند تأمینکننهدۀ کوچهک ،کیفیهت و بههرهوری محصهوالت خريهداران
بهدلیل تعهد بیشتر تأمینکننده در طراحی و کیفیت محصول ،بهبود میيابد (کايناک.)2001 ،
نتاير مطالعۀ ديگری نیز نشان میدهد که تعهد و مشارکت تأمینکننده با توسعۀ تأمینکننهده
در حوزههای نیروی انسانی و سرمايهای ،افزايش میيابد (قیجسن ،سمیجن و ارنستسهن.)2030 ،
مشارکت تأمینکنندگان در فعالیتهای کنترل کیفیت از طريق رواب قوی ،مستقل و درازمدت با
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تأمینکنندگان امكانپذير میشود (سروف و کارکوير .)2002 ،رواب موفق با تأمینکنندگان آنهها
را تشويق میکند تا به سرعت در خريد طراحی محصول /خدمت درگیر شهده و پیشهنهادهايی در
ارتباط با محصول يا سادهسازی اجزا ارائه دهند (کايناک و ههارتلی .)2002 ،همچنهین همكهاری
موفق مشتری /تأمینکننده ،میتواند به منفعت کاهش موجودی برای هر دو طهرف منجهر شهود
(چاپمن و کارتر .)3330 ،عملكرد تأمینکننده ،هنگامی که يک شرکت با چند تأمینکنندۀ کوچک
کار کند و آموزش و تكنولوژی الزم را برای آنها فراهم کرده و کارايی آنها را بررسی کند ،با توجه
به تغییرپذيری محصوالت تأمینکننده ،ضمن بهبود کیفیت محصهول ،سهبب کهاهش تأخیرهها و
دوبارهکاریها میشود (سديک اغلو و زهیر.)2030 ،
از ديدگاه زنجیرۀ عرضه ،درگیر شدن مشتريان و تأمینکنندگان در طراحی محصهول/خدمت،
میتواند پیچیدگی و تغییرپذيری فرايند را کاهش دهد .يكپارچگی با تهأمینکننهدگان و مشهتريان
طی طراحی محصول ،کیفیت طراحهی را افهزايش مهیدههد (کهوفتروس ،وندرمبسهی و جايهارام،
 .)2002بهبود رواب تأمینکننده ،عملكرد تأمینکنندگان و خريداران ارتقا میدهد ،بهويژه زمهانی
که کیفیت و تحويل بهموق اولويت خريدار است (شهین و همكهاران .)2000 ،ويژگهیههای يهک
سیستم مديريت زنجیرۀ عرضه ،شامل برقراری رواب نزديک و قوی بها تهأمینکننهدگان ،ايجهاد
رضايت تأمینکننده و سازمان برای بهبود رواب  ،همكاری با تأمینکنندگان برای حهل مسهائل و
دستیابی به منفعت طرفین و ايجاد تأمینکنندگانی است که به فرايند طراحی مشتری کمک کنند
(گنزالس و همكاران .)2001 ،همكاری موفق مشتری/تأمینکننده میتوانهد بهه منفعهت کهاهش
موجودی برای هر دو طرف منجر شود (چاپمن و کارتر .)3330 ،ارتباط مديريت کیفیت جهام بها
تأمینکنندگان ،انگیزهای برای گرايش به سوی کیفیت ايجاد کرده و سبب میشود تأمینکنندگان
مواد اولیه را بهطور مستمر و بدون نوسان به مشتريان تحويهل دهنهد (فهرزا و فیلیپینهی.)3332 ،
برای حذف تغییرات ايجادشده ،يا بايد رواب با تأمینکنندگان تقويت شده و بهبود يابد ،يها اينكهه
کنترل ورودیها بیشتر شود .بعضی از ااول چهاردهگانۀ دمینگ (بههطهور خهاص ااهل سهوم و
پنجم) بر اين موضو تأکید میکنند که شرکتهای بهشدت کیفیتگرا ،ارزيابی تأمینکننده را در
اولويت فعالیتهای خود قرار میدهند .شرکتهايی که در مورد کیفیت تعهد بیشتری دارند ،بهرای
ارزيابی تأمینکنندگان ،بیشتر به شاخ های عملكردیای بجز قیمت ،توجه میکننهد .همچنهین
شرکتها با تمرکز روی فعالیتهای تأمینکنندگان ،میتوانند کیفیت مواد واردشده بهه شهرکت را
تضمین کنند .کارخانههايی که کیفیتمحور هستند ،تأمینکنندگان خود را بر اساس اين ويژگیها
طبقهبندی میکنند :توانايی فعالیت در شراي کار گروهی؛ توانايی اجرای کنترلهای آماری فرايند
و کیفیت محصوالت تحويلشدۀ پیشین در مقايسه با محصوالت مشابه( .فرزا و فیلیپینی.)3332 ،
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تا کنون پهژوهش خااهی کهه بهه ارتبهاط رويكردههای انتخهاب تهأمینکننهدگان و توسهعۀ
تأمینکنندگان بپردازد ،انجام نگرفته است ،اما میتوان گفت که برخهی از شهاخ ههای انتخهاب
تأمینکنندگان ،شامل انتخاب بر اساس کیفیت مواد اولیه يا تحويل بهموق مواد ،تأمینکنندگان را
به ارتقای اين شاخ ها واداشته؛ بهطوری که به رشد و توسعۀ جنبههای متفاوت اين شاخ هها
انجامیده است .پژوهشهايی که در زمینۀ مؤلفههای تأمین در زنجیرۀ عرضهه انجهام شهدهانهد ،از
مدلها و معیارهای گوناگونی استفاده کردهاند .مدل پیشنهادی ايهن پهژوهش ،حااهل از ترکیهب
عناار چند مدل است .شكل  3مدل مفهومی پژوهش را نمايش میدهد.
مشارکت
تأمینکننده
H3

H6
انتخاب
تأمینکننده

H7
H1

H10
H4

عملكرد سازمان

توسعۀ تأمینکننده
H9

H2
H8

H5

مديريت کیفیت
تأمینکننده

مشارکت سازمان

شکل.2مدلمفهومیپژوهش 

روششناسی پژوهش

شرکتهای تولیدکنندۀ قطعات الكترونیكی خودرو و دارنهدۀ اسهتاندارد ISO TS/16949: 2009
که از تأمینکنندگان شرکت ايرانخودرو محسوب مهیشهوند ( 32شهرکت) ،جامعهۀ آمهاری ايهن
پژوهش را شكل دادهاند .با توجه به محدود بودن جامعۀ آماری پهژوهش ،حجهم نمونهه محاسهبه
نشده و کل جامعه بررسی شده است 322 .نفر از مهديران و کارشناسهان ايهن شهرکتهها کهه در
حوزههای مرتب با تأمینکنندگان خبره بودند ،به پرسشهنامۀ پهژوهش پاسه دادنهد .متغیرههای
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پرسشنامه از ادبیات پژوهش و نیز ،مشورت با افهراد خبهرهای کهه در حهوزهههای مهورد تحقیهق
تخص کافی داشتند ،گردآوری شدند .بههمنظهور افهزايش اهحت اطالعهات جمه آوریشهده،
پرسشنامه بهاورت دهگزينهای انتخاب شده است .با توجه به اينكه مقیاسهای ارزيابی عملكهرد
ذهنی و عینی دارای ارتباط معنادار بوده و با هم همبسهتگی داشهتند (ماتسهونو ،منتهزر و ازسهمر،
 )2002و همچنین بهدلیل عدم ارائۀ شاخ های عملكردی در سهازمانههای تحهت بررسهی ،در
پژوهش حاضر از ارزيابی ذهنی و قضاوتی متخصصان استفاده شده اسهت .بههمنظهور جمه آوری
دادهها با توجه به ادبیات پژوهش ،پرسشهنامهای بها  44پرسهش طراحهی شهد و بهرای دسهتیابی
بهاهداف پژوهش و پاسخگويی به سؤاالت تحقیق ،پرسشنامۀ مذکور با طیف دهگانه بین خبرگان
(جامعۀ آماری) توزي شد .پس از جم آوری دادهها و اطالعات الزم از طريق پرسشنامه ،تجزيه و
تحلیل اين اطالعات بهکمک نرمافزار  SPSSو  AMOSانجام گرفت؛ به اين ترتیب کهه هفهت
آزمون پايايی آلفای کرونباخ روی متغیرهای مدل مفهومی انجام شد .سپس برای رد يها پهذيرش
همبستگی بین متغیرهای مدل مفهومی و بهمنظور شناسايی وجود ارتبهاط متغیرههای مسهتقل و
وابسته ،مدل معادالت ساختاری بهکمک نرمافزار  AMOSشكل گرفت .
مقصود از روايی يا اعتبار آن است که وسیلۀ اندازهگیری بتواند خصیصۀ مورد نظر را بسهنجد.
از آنجاکه اندازهگیریهای نامناسب و ناکافی میتواند هر پژوهش علمی را بیارزش کنهد ،روايهی
پرسشنامه از اهمیت خاای برخوردار است .روايی در اال به احّت و درستی اندازهگیری محقق
برمیگردد .در اين پژوهش بهمنظور اثبات روايی پرسشنامه ،در طراحی سؤالها از جمهالت قابهل
فهم و بدون ابهام استفاده شده است .پس از طراحهی پرسشهنامه (در دو مرحلهه) ،بهرای افهزايش
روايی از نظرات متخصصان استفاده شده است .درنهايت پرسشنامه در اختیهار  22نفهر از اعضهای
جامعۀ آماری قرار گرفت .شاخ  GFIکه يكی از معیارهای سهنجش روايهی اسهت ،بهرای ايهن
پرسشنامه  0/322برآورد شده و با توجه به اينكه اين مقدار از  0/30بیشتر است ،لذا میتوان گفت
که تحقیق دارای روايی مناسبی بوده و سؤالهای پرسشنامه با مفهوم تحقیهق و مهدل مفههومی
مرتب هستند.
قابلیت اعتماد يا پايايی هم يكی از ويژگیهای فنی ابزار اندازهگیری است و به اين اشاره دارد
که اگر پژوهشی با شراي قبلی بار ديگر اجرا شود ،آيا نتاير جديد با نتاير قبلی يكسان اسهت يها
خیر .در اين پژوهش برای اثبات پايايی ابزار اندازهگیهری ،از روش سهنجش سهازگاری درونهی از
طريق اندازهگیری ضريب آلفای کرونباخ استفاده شد و نتاير نشان داد پرسشنامۀ پهژوهش دارای
قابلیت اعتماد است؛ زيرا ضرايب آلفای کرونباخ برای مؤلفههای انتخهاب تهأمینکننهده ،مهديريت
کیفیت تأمینکننده ،توسعۀ تأمینکننده ،مشارکت تأمینکننده در فعالیتههای سهازمان ،مشهارکت
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سازمان در فعالیتهای تأمینکننده ،عملكرد سازمان و ضريب آلفای کرونباخ کل مهدل ،بهیش از
 0/2بهدست آمد.
مدل معادالت ساختاری مدل مفهومی بهکمک نرمافزار  AMOSطراحهی شهد .مؤلفههههای
مديريت کیفیت تأمینکننده ،انتخاب تأمینکننده ،مشارکت تأمینکننده در فعالیتههای سهازمان،
توسعۀ تأمینکننده ،مشارکت سازمان در فعالیتهای تأمینکننهده و عملكهرد سهازمان ،بههعهالوۀ
اجزای آن در شكل  2نشان داده شده است.
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مؤلفههای حوزۀ تأمین در زنجیرۀ عرضه که در اين پژوهش بررسی شدهانهد ،شهامل انتخهاب
تأمینکنندگان ،مديريت کیفیت تأمینکنندگان ،توسعۀ تأمینکنندگان ،مشارکت تأمینکنندگان در
فعالیتهای سازمان و مشارکت سازمان در فعالیتهای تأمینکننده هستند.
معیارهای انتخاب تأمینکنندگان ،از جنبههای مالی ،لجستیكی و کیفهی بهه بحه و مطالعهه
گذاشته شدهاند (متغیرهای  X1و  X3در مدل معادالت ساختاری).
مديريت کیفیت تأمینکنندگان ،شهاخ ههای اسهتقرار نظهام مهديريت کیفیهت در سهازمان
تأمینکننده و طراحی فرايندهای کیفیت برای مواد ورودی ،فرايندهای داخلی و محصوالت نهايی
تأمینکنندگان را مد نظر قرار داده است (متغیرهای  X4و  X5در مدل معادالت ساختاری).
مشارکت تأمینکنندگان در طراحی محصول /خهدمت سهازمان ،بهبهود فراينهدهای سهازمان،
شناخت از مواد اولیۀ بهکار رفته و انسجام اين مواد با يكديگر ،عناار فرايندهای سهازمان ،تبهادل
اطالعات در ارتباط با کیفیت مواد اولیه ،فعالیتهای کنتهرل کیفیهت سهازمان ،توسهعۀ محصهول
سازمان (شامل طراحی ،انعتیسازی ،سادهسازی و استانداردسازی محصول يا اجزايی کهه سهبب
ارتقای سیستم کیفیت سازمان شده است) در دو گروه مشارکت تأمینکننهدگان از جنبهۀ کیفهی و
مشارکت تأمینکنندگان از جنبۀ غیرکیفی و بهبود قرار میگیرند (متغیرههای  X6و  X7در مهدل
معادالت ساختاری).
شاخ های ارتقای سیستم کیفیت تأمینکنندگان ،بهبود فرايندهای تهأمینکننهدگان ،تبهادل
اطالعات با تأمینکنندگان ،کنترل کیفیت سهازمان تهأمینکننهده و توسهعۀ محصهوالت تولیهدی
تأمینکنندگان (شامل طراحی ،انعتیسازی ،سادهسهازی و استانداردسهازی محصهول يها اجهزا)،
بهطور کلی دو گروه توسعۀ تأمینکنندگان از جنبۀ کیفی و توسعۀ تهأمینکننهدگان از جنبهۀ غیهر
کیفی و بهبود را دربرمیگیرند (متغیرهای  X8و  X9در مدل معادالت ساختاری).
شاخ هايی مانند مشارکت سازمان در طراحی محصول/خدمت برای تأمینکنندگان ،بهبهود
فرايندهای آنها ،تبادل اطالعات در ارتباط با حوزههای کاری دوطرفه ،فعالیتهای کنترل کیفیهت
تههأمینکننههدگان ،توسههعۀ محصههول سههازمان (شههامل طراحههی ،اههنعتیسههازی ،سههادهسههازی و
استانداردسازی محصول يا اجزايی که سبب ارتقهای سیسهتم کیفیهت تهأمینکننهدگان شهده) در
گروههای مشارکت سازمان از جنبۀ کیفی و مشارکت سازمان از جنبۀ غیهر کیفهی و بهبهود جهای
میگیرند (متغیرهای  X10و  X11در مدل معادالت ساختاری).
در پژوهش پیش رو ،تأثیر مؤلفههای مرتب با تأمینکنندگان در زنجیرۀ عرضه که در باال بهه
آنها اشاره شد ،روی شاخ های عملكرد سازمان نیز ارزيابی شده است .شاخ های عملكهردی
اين پژوهش که شامل رضايت مشتريان ،بهرهوری سازمان ،کیفیت ،سهم بازار ،تحويل بههموقه ،
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وضعیت مالی ،توان رقابت سازمان ،رضهايت کارکنهان و برگشهت سهرمايه و سهودآوری هسهتند،
بهاورت شاخ های کیفی ،مالی و خارجی طبقهبندی شدهانهد (متغیرههای  Y1و  Y3در مهدل
معادالت ساختاری).
متغیرهای  D1و  D11خطای اندازهگیری مربوط به متغیرهای مشهاهده شهدۀ بیرونهی  X1و
 X11بوده و متغیرهای  E1و  E3خطای اندازهگیری متغیرهای مشاهده شهدۀ درونهی  Y1و Y3
هستند .متغیر  Zنیز خطای تبیین عملكرد سازمان است.
فرضیههای مدل مفهومی با توجه به ادبیات پژوهش بهشرح زير تدوين شدهاند:
 :H1مؤلفۀ انتخاب تأمینکننده اثر مستقیمی بر عملكرد سازمانی دارد.
 :H2مؤلفۀ مديريت کیفیت تأمینکننده اثر مستقیمی بر عملكرد سازمانی دارد.
 :H3مؤلفۀ مشارکت تأمینکننده در فعالیتهای سازمانی اثر مستقیمی بهر عملكهرد سهازمانی
دارد.
 :H4مؤلفۀ توسعۀ تأمینکننده اثر مستقیمی بر عملكرد سازمانی دارد.
 :H5مؤلفۀ مشارکت سازمان در فعالیتهای تأمینکننده اثر مسهتقیمی بهر عملكهرد سهازمانی
دارد.
 :H6مؤلفههای انتخاب تأمینکننده و مشارکت تأمینکننده در فعالیهتههای سهازمان بها ههم
همبستگی دارند.
 :H7مؤلفههای مشارکت تأمینکننده در فعالیتهای سهازمان و توسهعۀ تهأمینکننهده بها ههم
همبستگی دارند.
 :H8مؤلفههای مشارکت مشتری در فعالیتهای تأمینکننده و توسهعۀ تهأمینکننهده بها ههم
همبستگی دارند.
 :H9مؤلفههای مديريت کیفیت تأمینکننده و توسعۀ تأمینکننده با هم همبستگی دارند.
 :H10مؤلفههای انتخاب تأمینکننده و توسعۀ تأمینکننده با هم همبستگی دارند.
یافتههای پژوهش
معیارهای علمی قابل قبول برای تأيید مدل نظری پژوهش با استفاده از دادههای گردآوری شده،
بح االی در شاخ های برازش مدل هستند .شاخ هايی که گاه به نام شاخ های نیكويی
برازش خوانده میشوند (هرچه مقدار اين شاخ ها افزايش يابد نشانهای از حمايت قویتر دادهها
از مدل نظری تفسیر میشود) و گاه شاخ های بدی برازش (هرچه مقدار اين شاخ ها افزايش
يابد نشانهای از حمايت ضعیفتر دادهها از مدل نظری تلقی میشود) نامیهده مهیشهوند .تهاکنون
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بیش از سی شاخ برازش مدل معرفی شده است که اغلب آنها در خروجهی  AMOSگهزارش
میشوند .اغلب پژوهشگران به توافق رسیدهاند که میتوان اين شاخ ها را در سهه گهروه کلهی
تقسیمبندی کرد ،اگرچه دربارۀ میزان مفید بودن هر يک از آنها توافهق کمتهری وجهود دارد .سهه
گروه کلی از شاخ های برازش مدل عبارتند از :شاخ های برازش مطلق ،شاخ های برازش
تطبیقی و شاخ های برازش مقتصد (قاسمی .)3123 ،مدل مفهومی اين پژوهش بهوسهیلۀ ههر
سه نو شاخ تحلیل شده است .برای شاخ های بهرازش مطلهق ،شهاخ نیكهويی بهرازش
 GFIانتخاب شد و مقدار آن  0/322بهدست آمد؛ هرچند اين شاخ بهشدت تحت تهأثیر حجهم
نمونه است و برای مدلهای تدوينشدۀ بسیار ضعیف ،مقادير بااليی را نشان میدهد ،بهه همهین
دلیل معموالً از اين شاخ ها استفاده نمیشود .شاخ  CFIنیز برای شاخ بهرازش تطبیقهی
انتخاب شده است .مقدار  0/32يا بیشتر برای اين شاخ  ،نشاندهندۀ يهک مهدل خهوب اسهت
(قاسمی .)3123 ،مقدار شاخ  CFIدر مدل پژوهش حاضهر  0/321بهرآورد شهده اسهت ،پهس
میتوان گفت مدل توانمندی الزم را دارد .برای شاخ های برازش مقتصد نیهز ريشهۀ میهانگین
مربعات خطای برآورد ( )RMSEAو کایاسكوئر بهنجارشهده ( )CMIN/DFانتخهاب شهدهانهد.
شاخ  RMSEAبر مبنای تحلیل ماتريس باقیمانده است و برخالف بسیاری از شاخ ههای
برازش ديگر در مدلسازی که فق برآورد نقطهای انجام میدهند ،اين شاخ را میتوان بهرای
فواال اطمینان مختلف نیز محاسبه کرد .در مدلهای قابل قبول ،مقدار اين شاخ بايد برابر با
 0/02يا کوچكتر از آن باشد؛ هرچند مقادير کمتر از  0/3نیز تأيید میشوند .برازش مدلهايی کهه
دارای مقادير باالتر از  0/3هستند ،ضعیف برآورد میشهود (قاسهمی .)3123 ،در پهژوهش حاضهر
مقدار برآوردشدۀ اين شهاخ ( )RMSEA =0/063مهدل تحقیهق را تأيیهد مهیکنهد .شهاخ
 CMIN/DFيكی از شاخ های عمومی برای بهه حسهاب آوردن پارامترههای آزاد در محاسهبۀ
شاخ برازش است که از تقسیم سادۀ مقدار کایاسكوئر بر درجۀ آزادی مدل محاسبه میشود و
با برچسب  CMIN/DFگزارش میشود .برخی از محققهان مقهادير بهین  3تها  2را قابهل قبهول
میدانند و برخی ديگر ،مقادير بین  3تا  1را میپذيرنهد (قاسهمی .)3123 ،در پهژوهش پهیش رو،
مقدار اين شاخ  3/214برآورده شده است و با توجهه بهه توضهیحات مهذکور مهیتهوان مهدل
مفهومی پژوهش را تأيید کرد.
آزمون فرضی هها

برآورد وزنهای رگرسیون حاال از خروجی نرمافزار  AMOSدر جدول  3نشان داده شده است.
همچنین جدول  2همبستگی بین متغیرها را نمايش میدهد.
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جدول.2برآوردوزنهایرگرسیون 
P

Estimate

Standardized Regression Weights:
)(Group number 1 - Default model

***

0/223

مشارکت تأمینکننده

←

عملكرد سازمان

0/03

0/322

انتخاب تأمینکننده

←

عملكرد سازمان

***

0/232

توسعۀ تأمینکننده

←

عملكرد سازمان

***

0/022

مديريت کیفیت تأمینکننده

←

عملكرد سازمان

***

0/022

مشارکت سازمان

←

عملكرد سازمان

***  :عدد بسیار نزديک به افر

با نگاهی به جدول  3درمیيابیم ،مقدار برآورد شده برای مشارکت تأمینکننده روی عملكهرد
سازمان  ،0/223انتخاب تأمینکننهده روی عملكهرد سهازمان  ،0/322توسهعۀ تهأمینکننهده روی
عملكرد سازمان  ،0/232مديريت کیفیت تأمینکننده روی عملكهرد سهازمان  0/022و مشهارکت
سازمان بر عملكرد سازمان  0/022بهدست آمده است .از اين رو با توجه به مقدار ( Pمقدار ناچیز)،
فرضیههای  4 ،1 ،2 ،3و  2تأيید میشوند.
جدول.1همبستگیمتغیرها 
P

Estimate

) Correlations: (Group number 1 - Default model

***

3/222

انتخاب تأمینکننده

↔

مشارکت تأمینکننده

***

3/213

توسعۀ تأمینکننده

↔

انتخاب تأمینکننده

0/004

0/022

مديريت کیفیت تأمینکننده

↔

توسعۀ تأمینکننده

***

3/322

توسعۀ تأمینکننده

↔

مشارکت تأمینکننده

***

0/362

توسعۀ تأمینکننده

↔

مشارکت سازمان

***  :عدد بسیار نزديک به افر

با توجه به جدول  ،2مقدار برآورد شده برای همبستگی بین انتخاب تأمینکننهده و مشهارکت
تأمینکننده  ،3/222توسعۀ تأمینکننده و انتخاب تأمینکننده  ،3/213مديريت کیفیت تأمینکننده
و توسعۀ تأمینکننهده  ،0/022توسهعۀ تهأمینکننهده و مشهارکت تهأمینکننهده  3/322و توسهعۀ
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تأمینکننده و مشارکت سازمان  0/362بهدست آمده اسهت .بها در نظهر داشهتن مقهدار ( Pمقهدار
ناچیز) ،فرضیههای  3 ،2 ،2 ،6و  30نیز تأيید میشوند.
شكل  1وزنهای مربوط به متغیرها را در مدل نهايی معادالت ساختاری نمايش میدهد.

شکل.9مدلنهايیمعادالتساختاری 
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نتیجهگیری و پیشنهادها
اهمیت هر يک از اجزای مديريت زنجیرۀ عرضه تا کنون در مطالعاتی زيادی تأيیهد شهده و تهأثیر
آنها بر انوا شاخ های عملكردی مانند رضايت مشتری ،ضايعات ،بهرهوری و غیره ،ثابت شهده
است .لذا در دهۀ اخیر سازمانهای تولیدی و خدماتی ضرورت استقرار آنها را دريافتهاند .بها توجهه
به اينكه شرکتهای خودروساز ايران ،استقرار الزامات لجستیكی ه که زنجیرۀ عرضه نیهز شهامل
آن است ه را برای تأمینکنندگان خود اجباری کردهاند ،اين شرکتها برای بقا ،ناگزير به اسهتقرار
مديريت زنجیرۀ عرضه در سازمانهای خود هستند .همۀ اعضای سازمان بايد فراينهدهای کهاری
خود را درک کنند ،اينكه مشتريانشان چه کسانی هستند ،نیازها و انتظارات مشتريانشان چیست و
چطور آن نیازها و انتظارات را با تأمینکنندگان خود مرتب سازند .رضهايت مشهتريان نههايی نیهز
فق زمانی حاال میشود که کل زنجیرۀ عرضه متعهد ،يكپارچه و هماهنگ شوند تا کارکردهای
منسجم و نوآور را به همراه داشته باشند.
يافتههای اين پهژوهش نشهان داد ،مؤلفههههای مهرتب بها تهأمینکننهدگان شهامل انتخهاب
تأمینکنندگان ،مديريت کیفیت تأمینکنندگان ،توسعۀ تأمینکنندگان ،مشارکت تأمینکنندگان در
فعالیتهای سازمان و مشارکت سازمان در فعالیتهای تأمینکنندگان با يكديگر همبستگی داشته
و هر يک نیز بر بهبود شاخ های عملكردی انعت الكترونیک تولید قطعهات خهودرو در ايهران
تأثیرگذار است .يافتههای پژوهشهای پیشین نیز مشابه با يافتههای ايهن پهژوهش اسهت .بهرای
مثال نتاير مطالعۀ لین و همكاران ( )2002نشهان داده اسهت کهه کارکردههای مهديريت کیفیهت
ارتباط چشمگیری با راهبرد مشارکت تأمینکنندگان دارد و اين بهطور ملموس بر نتاير تجهاری و
سطوح رضايت مشتری اثر میگذارد.
(کويی و مادو )2003 ،نیز با بررسی متغیرهای مرتبطی که بر اثربخشی زنجیرههای عرضه در
مفهوم کیفیت اثر میگذارد ،دريافتند که سه گروه عملكرد رضايت مشتری ،شاخ های بهرهوری
و نتاير مالی محسوس وجود دارد .همچنین در الگوهای جديد کیفیت زنجیرۀ عرضه ،رواب بهین
تأمینکننده و مشتری و ايجاد محصوالت باکیفیت دارای اهمیت ويژهای هستند.
(کانان و تان )2002 ،نیز با هدف بررسی همبسهتگی بهین کارکردههای درسهت و بههموقه ،
کارکردهای مديريت کیفیت جام و کارکردهای مديريت زنجیرۀ عرضه با يكديگر و تأثیر آنها بهر
عملكرد سازمان ،دريافتند که در سطوح راهبردی و عملیاتی ،ارتبهاط بهین کارکردههای درسهت و
بهموق  ،مديريت کیفیت جام و مديريت زنجیهرۀ عرضهه بههمنزلهۀ بخشهی از راهبهرد عملیهاتی
سازمانها وجود دارد و يكپارچگی اين کارکردها منجر به ايجاد ارزش افزودۀ بیشتر و پاسهخگويی
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به فشارهای رقابتی میشود .همچنین تعهد به سوی کیفیت و درک پويايیهای زنجیهرۀ عرضهه،
تأثیر قابل مالحظهای بر عملكرد سازمانی دارد.
روانستان و آقاجانی ( )3133نیز با هدف بررسی همبستگی بین کارکردهای مهديريت کیفیهت
جام و مؤلفههای مديريت زنجیرۀ عرضه و تأثیر آنها بر عملكرد سازمان در انعت ريختههگهری
قطعات خودرويی ايران ،دريافتند که مؤلفههای مشارکت تأمینکننده ،توسعۀ تأمینکننده ،انتخهاب
تأمینکننده و مشارکت مشتری در فعالیتهای سازمان بر عملكرد سازمانی مؤثرند.
(کاروس ،ساکی و دورست )2031 ،در پژوهشی نشهان داد کهه برنامههههای توسهعۀ تهأمین-
کنندگان و ارف هزينه توس شرکت تأمینکننده و خريدار ،سهبب ارتقهای انهوا شهاخ ههای
عملكردی سازمان خريدار میشود و اين ارتقای شاخ ها برای تهأمینکننهدگان معنهیدار نبهوده
است.
اهفری و محبهیمههنش ( ) 3130نیهز هفهت عامههل تمرکهز بهر مشههتريان ،مهديريت کیفیههت
تأمینکنندگان ،رهبری کیفیت زنجیرۀ تأمین ،اسهتراتژیههای کیفیهت زنجیهرۀ تهأمین ،رويكهرد
فرايندی ،سیستمهای اطالعات کیفیت زنجیرۀ تأمین و توسعۀ مناب انسانی در زنجیهرۀ تهأمین را
عوامل کلیدی مديريت کیفیت زنجیرۀ تأمین در پروژۀ تندر  30ايرانخودرو در نظهر گرفتنهد و بها
رويكرد تحلیل عاملی و مدل معادالت ساختاری آنها را تأيید کردند.
در پژوهشی که میرغفوری و همكارانش ( )3133انجهام دادنهد ،ريسهکههای وارده از سهوی
تأمینکنندگان در زنجیرۀ تأمین با ترکیب تحلیل رابطهای خاکستری و ويكور فازی اولويتبنهدی
شدند و پس از تجزيه و تحلیل ،مهمترين ريسکهای تأمینکننهدگان زنجیهرۀ تهأمین را عوامهل
منب يابی منفرد يا محدود و محدوديت ظرفیت تأمینکننده معرفی کردند.
در پژوهش ديگری  31عاملِ تشكیلدهندۀ زنجیرۀ تأمین ،شامل اعتماد ،تعهد ،تطبیقپذيری،
حس امنیت ه ايمنی ،وابستگی ،همكاری ،نیازهای آتی ،تبادل اطالعات ،يكپارچگی ،حمايت مدير
ارشد ،رواب فردی ،قرارداد و شهرت و اعتبار ،بررسی شده اسهت .ايهن مطالعهه بها روش تحلیهل
اهمیت ه عملكرد ،عوامل و شاخ های مربوط به آنها را اولويتبندی کرده است (الفت و براتهی،
.)3133
شاهبندرزاده و همكاران ( )3130نیز مطالعهای را با روش تكنیک بهبوديافتۀ تخصی بديهی
روی معیارهای هزينه ،میانگین تأخیر در ارسال ،کیفیت ،طول مدت ضمانت ،سهطح تكنولهوژی و
انعطافپذيری انجام دادند تا بتوانند تأمینکنندگان را ارزيابی و درنهايت انتخاب کنند.
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امیری و جهانی ( )3123از يک رويكرد ترکیبی تحلیل سلسلهمراتبی و تحلیل پوششی دادهها
برای اولويتبندی انتخاب تأمینکنندگان استفاده کردند و توانسهتند تهأمینکننهدگان اسهتراتژيک
خود را شناسايی کنند.
در نهايت تیهزرو و همكهاران ( )3130عوامهل ااهلی موفقیهت در زنجیهرۀ تهأمین چابهک را
بهکارگیری تكنولوژی اطالعاتی ،ادغهام فراينهدها ،برنامههريهزی متناسهب ،توسهعۀ مههارتههای
کارکنان ،حساسیت و پاسخگويی به بازار ،معرفی محصول جديد ،انعطافپذيری ،سرعت تحويهل،
کاهش هزينهها ،کیفیت محصول و رضايت مشتری در نظر گرفتند .اين پژوهش به حوزۀ سازمان
در مديريت زنجیرۀ تأمین توجه کرده و اشارهای به نقش تأمینکننده در موفقیت اسهتراتژیههای
زنجیرۀ تأمین نكرده است.
وجه تمايز پژوهش حاضر با ساير مطالعات مشابه ،در شناسايی مؤلفههههای حهوزۀ تهأمین در
مديريت زنجیرۀ عرضه است .در اين پژوهش بهطور ويژه به مؤلفههای تأمین در مديريت زنجیرۀ
عرضه پرداخته شده است و اين مؤلفهها برگرفته از مطالعات گوناگونی بوده است کهه بهه اجهزای
مديريت زنجیرۀ عرضه اشاره داشتهاند و در قالب مدل مفهومی ،تأثیرات اين متغیرها بهر عملكهرد
سازمان و همبستگی بین متغیرها آزموده شدهاند.
سازمانها بايد روی انتخاب تأمینکنندگان مواد اولیه توجهه ويهژهای داشهته باشهند .انتخهاب
تأمینکنندگان بايد حداقل بر پايۀ شاخ هايی چون کیفیت ،تحويل بهموق  ،مشارکت در بهبهود
فرايندهای سازمانی ،انعطافپذيری و نوآوری انجام گیرد و پس از آن ،شاخ های قیمهت ،تهوان
مالی ،اعتبار و غیره در نظر گرفتهه شهود .همچنهین مهديران سهازمانهها بايهد تهالش کننهد تها
تأمینکنندگان مهم محصوالت خهود را توسهعه داده و در برنامههههای ارتقهای سیسهتم کیفیهت
تأمینکنندگان ،بهبود فرايندهای تأمینکنندگان ،تبادل اطالعات با تأمینکنندگان ،کنترل کیفیهت
سازمان تأمینکننده و توسعۀ محصوالت تولیدی تأمینکنندگان شامل طراحهی ،اهنعتیسهازی و
سادهسازی و استانداردسازی محصول يا اجزا مشهارکت کننهد .در ضهمن مهديران سهازمان بايهد
شرايطی در سازمان فراهم آورند تا تأمینکنندگان بتوانند در فعالیتهای سازمانی مرتب بها مهواد
اولیۀ ارائه شده توس آنها سهیم شوند و بدينگونه ،زمینۀ استفادۀ بهتر از مواد اولیۀ تولیدی همراه
با بهبود در مواد اولیه را ايجاد کنند.
پژوهش حاضر به تشريح مؤلفههای مديريت زنجیرۀ عرضه پرداخته و تأثیر اين مؤلفهها را بر
شاخ های عملكرد اناي الكترونیک خودرويی ايران بررسی کرده تا معنیداری اين تهأثیر را در
قالب فرضیههای آماری تأيید يا رد کند .مدل مفهومی اين پهژوهش کهه بهه همبسهتگی اجهزای
مديريت زنجیرۀ عرضه با يكديگر بهعالوۀ تأثیر آنها بر عملكرد سهازمان پرداختهه اسهت ،شهامل
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مؤلفههای انتخاب تأمینکننهدگان ،مهديريت کیفیهت تهأمینکننهدگان ،توسهعۀ تهأمینکننهدگان،
مشارکت تأمینکنندگان در فعالیتهای سازمان و مشارکتسازمان در فعالیتهای تأمینکننهدگان
میشود .هدف اين پژوهش میزان تأثیرگذاری هر يک از اين مؤلفهها بر عملكهرد سهازمانی بهوده
است تا در اورت تأيید و معنیداری اين تأثیرگذاری ،روی اين مؤلفهها تمرکز کافی اورت گیرد
و تا عملكرد سازمان ارتقا يابد.
اين پژوهش به آزمهون  30فرضهیه پرداختهه اسهت .ايهن فرضهیههها شهامل تهأثیر انتخهاب
تأمینکنندگان بر عملكرد سازمان ،تأثیر مديريت کیفیت تأمینکنندگان بر عملكرد سازمان ،تهأثیر
توسعۀ تأمینکنندگان بر عملكرد سازمان ،تأثیر مشارکت تأمینکنندگان بر عملكرد سازمان و تأثیر
مشارکت سازمان در فعالیتهای تأمینکنندگان بر عملكرد سازمان ،بهعالوۀ همبستگی مثبت بین
انتخاب تأمینکننهدگان ،مهديريت کیفیهت تهأمینکننهدگان ،توسهعۀ تهأمینکننهدگان ،مشهارکت
تأمینکنندگان و مشارکت سازمان بوده است که در نهايت تمام فرضیههای مدل مفههومی تأيیهد
شدند .مستند به مبانی نظری پژوهش ،تجارب محقق و ديگر موارد اشاره شده در پژوهش ،مهوارد
زير برای انجام مطالعات آتی در ارتباط با موضو اين پژوهش ارائه میشود:
 بررسی تأثیر سازمانههای دارای اسهتاندارد  ISO TS 16949: 2009بهر شهاخ ههای
عملكردی آنها.
 بررسی امتیازات عملكرد شرکتهای تولیدکنندۀ قطعات خودرو توس شرکت ساپكو در
حوزههای کیفیت و لجستیک و ارتباط اين امتیازات با شاخ های عملكردی سازمان.
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