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توجهه   ،سازی اعضای زنجیره در عصر جديد منظور هماهنگ به عرضه زنجیرۀمديريت  چکیده:

برای تقاضا،  راهبردیرويكرد يک  آن راطوری که  به ؛است را به خود جلب کردهمحققان زيادی 
حاضهر بهه بررسهی     هشپژو. دهند مینظر قرار مد لجستیكی فرايندعملیات، تدارکات و مديريت 

بهر عملكهرد اهناي     را ثیر آنهها  أو ته پهردازد   مهی  عرضهه  زنجیهرۀ در مديريت  تأمینهای مؤلفه
از ادغام چندين مهدل   پژوهش مدل مفهومی. کند بررسی میايران  یِالكترونیک قطعات خودرو

 درخهودرو  الكترونیكهی  قطعات ۀ کنندهای تولیدشرکت نیز آنآماری ۀ جامعحاال شده است و 
 ،و روش مدل معادالت سهاختاری های آماری تجزيه و تحلیل ابزار پرسشنامه و که باه ايران بود
نشهان داد کهه    پهژوهش ههای ناشهی از ايهن    يافتهه  .شهدند آزمهايش  های مدل مفهومی فرضیه
و ههر يهک نیهز بهر     داشهته  همبسهتگی  با يكهديگر   عرضه زنجیرۀمديريت در  تأمین های مؤلفه

ههای رقهابتی   يافتن به مزيت دست برایبايد  مديران ارشدبنابراين ند. گذارثیرأعملكرد سازمانی ت
ناشی از آنها دست های منفعت مستقر کرده تا بهدر سازمان را رويكرد اين  ،خودی نسبت به رقبا

 يابند.
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 مقدمه
 سهازی اعضهای زنجیهره   يكپارچهه  بهرای از راهكارهها  ای مجموعهه بهه   عرضهه  زنجیهرۀ مديريت 

کهه   شهود  گفته مهی  فروشی و مشتری نهايی(کنندگان، خردهکنندگان، توزي ، تولیدکنندگان تأمین)
مهديريت   .اسهت بهه مشهتريان    رسانی خدمتافزايش سطح های سیستم و هدف آن کاهش هزينه

کننهده بهرای تسههیل مهديريت روابه       تهأمین پايگهاه   از مؤثرۀ کاهش و استفادبر  ۀ عرضهزنجیر
برای تضهمین اينكهه   )کنندگان تأمینکنندگان، کار با تأمینبا  راهبردیارتباط ۀ کننده، توسع تأمین

بهرای  )محصهول  ۀ توسهع  فرايندکنندگان در تأمینسري   کردنو درگیر  (اندانتظارات برآورده شده
 (.2002کانان و تان، کند )داللت می (ها و کارشناسی آنهااز توانايی استفاده

های درگیهر يكپارچهه و   نهادۀ ها را از طريق همفرايند ،کند تالش می عرضه زنجیرۀمديريت 
منجهر بهه رضهايت مشهتری نههايی       ،که کیفیت محصول يا خدمت مانت دهدضتا  هماهنگ کند

-مديريت جريان؛ بنابراين نیازمند (2002؛ رابینسون و مالهوترا، 2002کايناک و هارتلی، ) شود می

 کهردن کهل سهوددهی آن اسهت.     های بین مراحل و درون هر يک از مراحل زنجیره برای بیشینه
دسهت آوردن   ههنگام بکه شود  ارزيابی میای مقدار هزينهۀ وسیل به عرضه زنجیرۀاهمیت مديريت 
 (.2001گنزالس، مارتینز و دله، ) به سازمان تحمیل شده است کنندگان تأمینمواد و اجزا از 
 زنجیرۀمديريت در  تأمینهای مؤلفه به تجزيه و تحلیل مستند به مرور ادبیات،نوشتار در اين 

در  کنندگان تأمینمشارکت ، کنندگان تأمین، مديريت کیفیت کنندگان تأمینانتخاب شامل  ،عرضه
، کننهدگان  تهأمین ههای  سازمان در فعالیهت و مشارکت  کنندگان تأمینۀ ، توسعهای سازمانفعالیت

افزارههای   نهرم  بهه کمهک  سپس با استفاده از روش مدل معادالت ساختاری و و  شود پرداخته می
SPSS  وAMOS در  آنهها بهر عملكهرد سهازمان     تهأثیر ها و همچنین مؤلفه، همبستگی بین اين

 بررسی خواهد شد.  ،ايران یانعت تولید قطعات الكترونیک خودرو

 پژوهشۀ پیشین
را  عرضهه زنجیهرۀ  ههای   کهارايی توانهد  می ،اقدامات سازمانی مبتنی بر همكاری با اعضای زنجیره

اسهتاک، بهاير و    (.2031)ژو، سهارکیس و الی،  کمک کنهد   و به کاهش اتالف آن هبهبود بخشید
اند کهه  ها تعريف کردهای از فعالیتمجموعهعرضه را  زنجیرۀهای مديريت مؤلفه (2030)هارمون 

ههای  مؤلفه . همچنین(2033ويانا و جابور، )جابور، فیلهو،  دهدمی عرضه را ارتقا زنجیرۀکارايی در 
روی کفايت خهدمات، تعیهین نیازههای    دست آوردن بازخورد مشتری  هعرضه را ب زنجیرۀمديريت 

کننهدگان، همكهاری بها    تهأمین محصهول بها   ۀ ههای توسهع  کردن فعالیت مشتريان، يكپارچه ۀآيند
 ۀبینهی تقاضها، مشهورت بها مشهتريان بهرای پشهتیبانی تصهمیم دربهار         کنندگان برای پیش تأمین
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 تهأثیر محصول با مشتری در نظر گرفتنهد و   ۀهای توسعکردن فعالیت محصوالت جديد و يكپارچه
 گیری کردند.ها اندازهمؤلفهروی اين عوامل اندازه، موقعیت و قدرت مذاکره را 

 فراينهد ، شهود  شهمرده مهی  االی يک محصهول  ۀ هزين ،مربوط به مواد اولیهۀ هزين از آنجاکه
ای از درآمهدهای بودجهه   چشهمگیری ها مقهادير  و شرکت اهمیت زيادی يافتهکننده  انتخاب تأمین

انتخهاب   طور کلی راهبرد به .(2033کینیلسی و انال، ) کنند می ارفروی خريد مواد اولیه  خود را
)تريسهی و وندرمبسهی،    شهود  مهی  و هزينهه  تکیفیه مربوط به  های نگرششامل  ،کنندگانتأمین
-شهرکت  ،کنندهتأمینانتخاب  فرايندنشان دادند که  برخی محققان .(2003؛ کويی و مادو، 2000

 ی ندارند،عملكرد چندان خوب کهی يهارا از شرکت عرضه دارند زنجیرۀی در عملكرد خوب ی کههاي
و لهذا   (2002؛ لهین، چهاو، مهادو، کهويی و يهو،      2002)کويی، مادو، لهین و چهاو،    کند می تفكیک

)لهین و   اسهت  هها در ارتبهاط  با عملكرد شرکتانتخاب آنها برای کننده تأمینکارکردهای ارزيابی 
منجهر بهه مهديريت     ،موقه   کننده بر اساس شهاخ  تحويهل بهه    تأمینانتخاب  .(2002همكاران، 

بین مهديريت موجهودی و عملكهرد کیفیهت      ضمن آنكهشود.  می موجودی با قابلیت اطمینان باال
تهر   شناسايی مسائل بالقوه را آسان ،موجودی طوری که سطح پايین به ؛وجود دارد یمستقیمۀ رابط
 شهود  مهی  کهاری کمتهری  مسائل کیفی منجهر بهه برگشهتی و دوبهاره     ،اورت رخ دادنو در کرده

حل مسائل کیفی و تحويل را تسهیل  کمتر، کنندگانتأمینعالوه پرداختن به  ه. ب(2001)کايناک، 
  .(3331)کوپر و الرام،  نمايندتوجه بیشتری کننده تأمینهر  بهتوانند  می خريداران ؛ زيراکند می

ناشهی  از مهواد ورودی   ،دراهد از مسهائل کیفهی    20نشان دادنهد کهه حهدود     برخی مطالعات
در تضمین کیفیت مواد و قطعهات   بسزايیسهم کنندگان تأمین. (3332 )فرزا و فیلیپینی،شوند  می

 فراينهد ههای مهديريت   خدمت شهرکت و پهروژه   همكاری برای خريد طراحی تولید/ و نیز،ورودی 
 ای بهرای  هانگیهز  ،کنندگانتأمین(. ارتباط مديريت کیفیت جام  با 2002کايناک و هارتلی، ) دارند

طور مسهتمر و   مواد اولیه را به ،کنندگان مینشود تأ سبب می و ايجاد کردهبه سوی کیفیت  گرايش
 ،کننهده ینتهأم موفهق   مهديريت . (3332)فرزا و فیلیپینهی،   بدون نوسان به مشتريان تحويل دهند

 چنهد کهه يهک شهرکت بها      هنگهامی  ،کننهده  ینعملكهرد تهأم  دههد.  های کل را کاهش می هزينه
آنها را  کارايیو  کردهآنها فراهم  برایکار کند و آموزش و تكنولوژی الزم را  کوچک ۀکنند ینتأم

سهبب   ،بهبود کیفیت محصول ضمنکننده،  ینمحصوالت تأمپذيری با توجه به تغییر کند، بررسی
 ه  خريهدار  مهؤثر . مهديريت  (2030لو و زهیر، اغ )سديک .شود می ها کاریو دوباره هاخیرأکاهش ت
کننهده را  تهأمین ها و انطباق عملكرد کیفیهت خريهدار و   فرايند ،کننده و تسهیم اطالعات نیزتأمین

   .(2003)يانگ و همكاران،  بخشدبهبود می
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 خهود  یمرزها تا دهد می توانايی ها سازمان به ،کنندگانینتأمبا  هاسازمان راهبردیمشارکت 
)هلكمب  دنده گسترشخود کنندگان تأمین ارزشِهای تخصصی بادسترسی به توانمندیرا برای 
  .(2030؛ زو، رابینس و فردندال، 2002و هیت، 
از معادالت ساختاری اسهتفاده   ،گرفتانجام کنگ هنگ مديران عملیاتیِ رویکه پژوهشی در 
کهه   مشخ  شهد پژوهش در اين . شودبررسی کنندگان تأمینتا تعامل بین تولیدکنندگان و  شده

 زنجیهرۀ  یمیهان اعضها  کیفیهت  سبب افهزايش  مشارکت، اعتماد و رواب  بلندمدت،  مانندعواملی 
، مشهارکت و درگیهری   کننده تأمیناز ديدگاه  .(3333)ونگ، تیجسولد، ونگ و لیو،  شود می تأمین
-تأمینعالوه، مشارکت  هگذارد. ب می مثبتی تأثیرهای خريدار عملیاتی شرکت بازدهبر کننده تأمین

هنگهامی  . (2002)کانهان و تهان،    داردهای خريهدار  تجاری شرکتروی عملكرد مثبتی  اثرکننده 
و اعضای مهم تجاری بهرای   شرکاکنندگانش را تأمینکه سازمان شود  میبهینه   عملكرد سازمان

مههم در ههر   ۀ بهه يهک مشخصه   يابهد تها    می ارزش در نظر بگیرد. همچنین کیفیت ادامه زنجیرۀ
بنهابراين   .(2002)فیهنس، وس و بورکها،    کننهدگانش تبهديل شهود   تهأمین ای بین شرکت و  رابطه

همكهاری  و  (2000)تريسی و وندرمبسهی،  مرتب  است کننده با عملكرد سازمانی تأمین مشارکت
)فیهنس و   ارتبهاط دارد  جديد با کیفیت بهاالتر  تدر طراحی محصوال ،کنندگانتأمینبا ها سازمان

   .(2002؛ هوعگل و واگنر، 2002همكاران، 
کنندگان با سطح رضايت مشهتری  تأمین مشارکتدهد که  می نشانديگری نیز ۀ مطالعۀ یجنت

ۀ بهبهود و توسهع   .(2002)لهین و همكهاران،    اسهت  سازمانی مرتب عملكرد های بهبود شاخ و 
 ۀههای توسهع  . برنامهه رونهد  شمار مهی  بههای مديريتی برای خريداران  فعالیت از دسته ،کننده تأمین
درآمهدهای بهااليی    کهه بهه   هسهتند کننده و خريدار تأمین های گذاریسرمايه نیازمند ،کنندهتأمین
 . دنشو میمنجر 

کننده را در شهرکت ايجهاد   تأمینۀ های توسعابتدا شرکت تويوتا گروه ،در انعت خودروسازی
بهه  کننهده  تهأمین ۀ ساير خودروسازان نیز اين رويكهرد را دنبهال کردنهد. توسهع    پس از آن، و کرد 

ههای  کننهده در حهوزه  تهأمین شرکت خريدار بهرای بهبهود عملكهرد     کهکند  می اشارهی هاي فعالیت
سهطح دانهش تولیهد    ارتقای يا قابلیت اطمینان  و کیفیت، هزينه، زمان سفارش تا تحويل، خدمات

کنندگان تأمینکنندگان برای بهبود عملكرد تأمینۀ های توسع. برنامهدهد انجام میکنندگان تأمین
 .  (2031)کاروس، سوکی و دورست،  شوند طراحی میپذيری سازمان توان رقابت یارتقاو 

کننهده  تأمینۀ مثبت توسعاثرهای نیز  (2002)کار، کايناک، هارتلی و راس،  ۀانجام شدۀ مطالع
ۀ ههای توسهع  نشهان داد کهه نتهاير برنامهه     (2003)سانچز، ن همچنیدهد. بر عملكرد را نشان می

شهود. مهديريت   های خريهدار منجهر مهی   زمان، کیفیت و هزينه برای شرکت کننده به بهبودتأمین
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کنهد و مطالعهات   بهازی مهی   تأمین زنجیرۀسازمانی و ۀ در توسع کننده نقش مهمیتأمینعملكرد 
کننده ايجهاد  تأمینکننده برای عملكرد تأمینۀ بینشی را به سوی رواب  کارکردهای توسع ،تجربی

طهور مثبهت بهر     کننده بهتأمینۀ ، توسعکننده تأمیناز ديدگاه . (2033)بای و سارکیس،  کرده است
طهور مثبتهی    کننهده بهه  تأمینۀ توسع ،عالوههگذارد. ب می تأثیرهای خريدار عملیاتی شرکت کارکرد

اجهرای تضهمین    .(2002)کانهان و تهان،    گهذارد  مهی  های خريدار اثرروی عملكرد تجاری شرکت
توانهد از قابلیهت    می روی نتاير عملیاتی کارکرد خريد دارد. اين اثر یاثر مثبت ،کنندهتأمینکیفیت 

 دلیهل  را بهه  تولید فراينددر  ناگهانی های شرکت توقف ،در اين اورت کهاطمینان باال ناشی شود 
از طريهق   ،کهه در ايهن اهورت    باشهد  پهذير انعطهاف توانهد   مهی  يا ،دهدکاهش می ،مواد نامنطبق

تواند بهه   می تأثیراين  همچنینيابد.  می ، سطوح موجودی کاهشمؤثرکارکردهای تضمین کیفیت 
 درمجمهو  . شهود ظاهر نیز کاهش تعداد محصوالت معیوب و بهبود عملكرد ، شكل بهبود کیفیت

کهاری محصهوالت معیهوب و نگههداری     دوبهاره  مانندهايی به کاهش هزينه دنتوانمی هاتأثیراين 
را کهاهش  مصرف مواد  میزان و نشدنی بازيافتد و تعداد محصوالت معیوب و نموجودی منجر شو

 .  (2001)گنزالس و همكاران، دهند 
 عملكهرد کیفیهت،   نآورد دسهت  برای بهه کلیدی  یعامل، همكاری مشتری در طراحی محصول

های همكاری فعالیتۀ توسعبه محیطی که در چنین . بینجامدبه رضايت مشتری تواند است و می
دسهتیابی بهه سهطح بهااليی از     امكان ، شود میتوجه  فرايندويژه در طراحی محصول و بهمشتری 

؛ ((3332؛ فرزا و فیلیپینی، 3332)فلین، اسچرودر و ساکاکیبارو،  دور از انتظار نیستعملكرد کیفی 
مشكالت کیفهی احتمهالی را کهاهش     ،فراينددرگیری مشتريان در طراحی محصول و ضمن آنكه 

   .(3332)فرزا و فیلیپینی، دهد  می
کننهد. کیفیهت   مهی  برقهرار رواب  مشهارکتی  خود  االیکنندگان ینتأمبا  ها برای رشدسازمان

مهواد و  بلكهه   ،شهود داخلی سازمان تعیین نمهی  هایفرايند از طريقمحصوالت يک سازمان فق  
 گهذارد  مهی  تهأثیر  محصول و تحويل سازمان ۀهزين در ،کنند می کنندگان فراهمتأمینکه قطعاتی 

را ارتقها   و خريهداران  کننهدگان  تأمینعملكرد  ،کنندهتأمینبهبود رواب   .(3332)فلین و همكاران، 
)شین، کهولیر و ويلسهون،    موق  اولويت خريدار استويژه زمانی که کیفیت و تحويل بهبه دهد، می

 وری محصهوالت خريهداران  کیفیهت و بههره   کوچهک،  ۀکننهد ینتأم چندعالوه با حفظ هب. (2000
  .(2001)کايناک،   يابد می بهبود ،محصول طراحی و کیفیت درکننده ینتأم یشترتعهد بدلیل  به

کننهده  تأمینۀ کننده با توسعتأمیندهد که تعهد و مشارکت ديگری نیز نشان می ۀنتاير مطالع
. (2030)قیجسن، سمیجن و ارنستسهن،   يابدافزايش می ،ایهای نیروی انسانی و سرمايهدر حوزه

های کنترل کیفیت از طريق رواب  قوی، مستقل و درازمدت با کنندگان در فعالیتتأمینمشارکت 
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آنهها  کنندگان  تأمینبا . رواب  موفق (2002)سروف و کارکوير،  شود میپذير  امكانکنندگان  تأمین
در ی هايپیشهنهاد کند تا به سرعت در خريد طراحی محصول/ خدمت درگیر شهده و  را تشويق می

همكهاری   همچنهین . (2002)کايناک و ههارتلی،   سازی اجزا ارائه دهندارتباط با محصول يا ساده
 تواند به منفعت کاهش موجودی برای هر دو طهرف منجهر شهود   می ،کنندهتأمینموفق مشتری/ 
 ۀ کوچککنند ینتأم چندکه يک شرکت با  هنگامی ،کننده ینعملكرد تأم .(3330)چاپمن و کارتر، 

با توجه  بررسی کند،آنها را  کارايیو  کردهآنها فراهم  برایآموزش و تكنولوژی الزم را  کار کند و
و  هها خیرأت، سهبب کهاهش   کیفیت محصهول ضمن بهبود کننده،  ینپذيری محصوالت تأمبه تغییر
  .(2030و زهیر،  سديک اغلو) شود ها می کاریدوباره

 ،کنندگان در طراحی محصهول/خدمت تأمین، درگیر شدن مشتريان و عرضه زنجیرۀاز ديدگاه 
کننهدگان و مشهتريان   تهأمین را کاهش دهد. يكپارچگی با  فرايندپذيری تواند پیچیدگی و تغییر می
)کهوفتروس، وندرمبسهی و جايهارام،     دههد  افهزايش مهی  کیفیت طراحهی را   ،طراحی محصول طی

ويژه زمهانی  بهدهد،  ارتقا می و خريداران کنندگان تأمینعملكرد  ه،کنندتأمینبهبود رواب   .(2002
ههای يهک   ويژگهی  .(2000)شهین و همكهاران،    استموق  اولويت خريدار  کیفیت و تحويل به که

ايجهاد  کننهدگان،  تهأمین رواب  نزديک و قوی بها  برقراری شامل  ،عرضه زنجیرۀسیستم مديريت 
 وکنندگان برای حهل مسهائل   تأمینکننده و سازمان برای بهبود رواب ، همكاری با تأمینرضايت 

طراحی مشتری کمک کنند  فرايندکنندگانی است که به  تأمینو ايجاد  منفعت طرفیندستیابی به 
توانهد بهه منفعهت کهاهش     کننده میتأمینهمكاری موفق مشتری/ .(2001)گنزالس و همكاران، 

ارتباط مديريت کیفیت جهام  بها    .(3330)چاپمن و کارتر،  موجودی برای هر دو طرف منجر شود
کنندگان  مینأشود ت سبب می و ايجاد کردهگرايش به سوی کیفیت ای برای  انگیزه ،کنندگانتأمین

. (3332)فهرزا و فیلیپینهی،    طور مستمر و بدون نوسان به مشتريان تحويهل دهنهد   مواد اولیه را به
يها اينكهه    ،کنندگان تقويت شده و بهبود يابدتأمین، يا بايد رواب  با ايجادشده تغییراتحذف  برای

سهوم و  ااهل  طهور خهاص    دمینگ )بهه  ۀگان چهاردهبعضی از ااول شود. ها بیشتر کنترل ورودی
در کننده را مینأارزيابی ت ،گراشدت کیفیت به یهاکه شرکت کنند کید میأبر اين موضو  تپنجم( 

بهرای  در مورد کیفیت تعهد بیشتری دارند، هايی که  دهند. شرکتهای خود قرار میاولويت فعالیت
همچنهین  کننهد.   توجه می ،قیمت بجز ای عملكردیهای  شاخ به  ، بیشترکنندگان مینأارزيابی ت

بهه شهرکت را    واردشدهتوانند کیفیت مواد  کنندگان، می مینهای تأها با تمرکز روی فعالیتکتشر
 هاويژگیاين کنندگان خود را بر اساس  تأمین، محور هستندهايی که کیفیتکارخانه تضمین کنند.

 فرايندهای آماری توانايی اجرای کنترلکنند: توانايی فعالیت در شراي  کار گروهی؛  بندی می طبقه
  .(3332)فرزا و فیلیپینی،  مقايسه با محصوالت مشابه.شدۀ پیشین در  و کیفیت محصوالت تحويل
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ۀ و توسهع  کننهدگان  تهأمین ارتبهاط رويكردههای انتخهاب     بهه کهه  خااهی    پهژوهش کنون  تا
ههای انتخهاب   که برخهی از شهاخ    گفتتوان میاما  انجام نگرفته است، بپردازد، کنندگان تأمین
را  کنندگان تأمینموق  مواد، شامل انتخاب بر اساس کیفیت مواد اولیه يا تحويل به ،کنندگان تأمین
 هها  اين شاخ های متفاوت  جنبهرشد و توسعۀ  به طوری که ؛ بهواداشتهها اين شاخ ارتقای به 

انهد، از  انجهام شهده   عرضهه  زنجیرۀ در تأمینهای  مؤلفهۀ هايی که در زمینپژوهشاست.  انجامیده
ترکیهب  مدل پیشنهادی ايهن پهژوهش، حااهل از     .انداستفاده کرده گوناگونیها و معیارهای مدل

  دهد.  را نمايش می مفهومی پژوهشمدل  3شكل است. عناار چند مدل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2شکل.مدلپژوهشمفهومی

 شناسی پژوهشروش
 ISO TS/16949: 2009و دارنهدۀ اسهتاندارد   قطعات الكترونیكی خودرو ۀ کنندتولیدهای  شرکت

، جامعهۀ آمهاری ايهن    شهرکت(  32شهوند )  محسوب مهی خودرو شرکت ايران کنندگان تأمیناز  که
حجهم نمونهه محاسهبه    ، پهژوهش  آماریۀ جامع محدود بودن. با توجه به اند را شكل دادهپژوهش 
هها کهه در   نفر از مهديران و کارشناسهان ايهن شهرکت     322 .است بررسی شدهکل جامعه نشده و 
متغیرههای  پاسه  دادنهد.   پهژوهش  ۀ به پرسشهنام  ،خبره بودند کنندگان تأمینهای مرتب  با حوزه

 عملكرد سازمان

مشارکت 
 کننده مینأت

 انتخاب
 کننده مینأت

 کننده مینأت ۀتوسع

 مديريت کیفیت
 کننده مینأت

 سازمانمشارکت 

H6 

H3 

H5 

H2 

H8 

H9 

H10 

H7 

H1 

H4 
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ههای مهورد تحقیهق    کهه در حهوزه   ای افهراد خبهره   از ادبیات پژوهش و نیز، مشورت با پرسشنامه
 شهده،  آوری منظهور افهزايش اهحت اطالعهات جمه       بهه . گردآوری شدند ،شتندتخص  کافی دا

های ارزيابی عملكهرد  با توجه به اينكه مقیاس ای انتخاب شده است.گزينه اورت ده بهپرسشنامه 
)ماتسهونو، منتهزر و ازسهمر،     و با هم همبسهتگی داشهتند   بودهارتباط معنادار  دارایذهنی و عینی 

ههای تحهت بررسهی، در    های عملكردی در سهازمان شاخ ۀ عدم ارائ دلیل به و همچنین (2002
آوری جمه   منظهور  بهه حاضر از ارزيابی ذهنی و قضاوتی متخصصان استفاده شده اسهت.  پژوهش 

 بهرای دسهتیابی  و  طراحهی شهد   پرسهش  44ای بها  پرسشهنامه  پژوهش،با توجه به ادبیات  هاداده
گانه بین خبرگان مذکور با طیف دهۀ االت تحقیق، پرسشنامؤو پاسخگويی به س پژوهشاهداف  به

پرسشنامه، تجزيه و  از طريقها و اطالعات الزم  آوری داده پس از جم  آماری( توزي  شد.ۀ )جامع
هفهت  به اين ترتیب کهه   ؛گرفتانجام  AMOSو  SPSSافزار  نرم کمک بهتحلیل اين اطالعات 

روی متغیرهای مدل مفهومی انجام شد. سپس برای رد يها پهذيرش    آزمون پايايی آلفای کرونباخ
ط متغیرههای مسهتقل و   اارتبه وجود منظور شناسايی  به و همبستگی بین متغیرهای مدل مفهومی

گرفت.  شكل AMOSافزار  نرم کمک بهوابسته، مدل معادالت ساختاری 
مورد نظر را بسهنجد.  ۀ گیری بتواند خصیص اندازهۀ يا اعتبار آن است که وسیل مقصود از روايی

کنهد، روايهی   ارزش  تواند هر پژوهش علمی را بی های نامناسب و ناکافی می گیری اندازه از آنجاکه
گیری محقق  روايی در اال به احّت و درستی اندازه پرسشنامه از اهمیت خاای برخوردار است.

جمهالت قابهل   از  ها ؤالدر طراحی س ،پرسشنامه روايیمنظور اثبات  به پژوهشدر اين  گردد. برمی
افهزايش   بهرای )در دو مرحلهه(،   ه است. پس از طراحهی پرسشهنامه  شداستفاده فهم و بدون ابهام 
نفهر از اعضهای    22اختیهار  پرسشنامه در نهايت . دره استاستفاده شد متخصصانروايی از نظرات 

، بهرای ايهن   که يكی از معیارهای سهنجش روايهی اسهت    GFIشاخ  . آماری قرار گرفتۀ جامع
 گفتتوان لذا می ،بیشتر است 30/0برآورد شده و با توجه به اينكه اين مقدار از  322/0 پرسشنامه

 با مفهوم تحقیهق و مهدل مفههومی    پرسشنامههای  سؤالکه تحقیق دارای روايی مناسبی بوده و 
 هستند. مرتب 

به اين اشاره دارد گیری است و  های فنی ابزار اندازه يكی از ويژگیهم قابلیت اعتماد يا پايايی 
يها  اسهت  يكسان  با نتاير قبلی جديد آيا نتاير ،شود بار ديگر اجرا قبلیبا شراي   پژوهشیاگر  که
از از روش سهنجش سهازگاری درونهی     ،گیهری ابزار اندازه پايايیاثبات  برای پژوهشدر اين . خیر

دارای پهژوهش  ۀ پرسشنام و نتاير نشان داد گیری ضريب آلفای کرونباخ استفاده شداندازه طريق
کننهده، مهديريت   تهأمین های انتخهاب  مؤلفهبرای زيرا ضرايب آلفای کرونباخ  ؛قابلیت اعتماد است

ههای سهازمان، مشهارکت    کننده در فعالیتتأمینکننده، مشارکت تأمینۀ کننده، توسعتأمینکیفیت 
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کننده، عملكرد سازمان و ضريب آلفای کرونباخ کل مهدل، بهیش از   تأمینهای سازمان در فعالیت
 دست آمد.  به 2/0

ههای  مؤلفهه  .شهد طراحهی   AMOSافزار  نرمکمک  بهمدل معادالت ساختاری مدل مفهومی 
ههای سهازمان،   کننده در فعالیتتأمینکننده، مشارکت تأمینکننده، انتخاب تأمینمديريت کیفیت 

 ۀعهالو  بهه  ،کننهده و عملكهرد سهازمان   تأمینهای کننده، مشارکت سازمان در فعالیتتأمینۀ توسع
 .نشان داده شده است 2آن در شكل اجزای 
 
 

 

مدلمعادالتساختاری1.شکل

مشارکت

تامین کننده

انتخاب تامین کننده

توسعه  تامین کننده

مدیریت کیفیت

تامین کننده

مشارکت سازمان

عملکرد سازمان

X6

D6

1

1

X7

D7

1

X3D3

1
1

X2D2
1

X1D1
1

X9D9

1
1

X8D8
1

X5D5

1
1

X4D4
1

X11

D11

1

1

X10

D10

1

Y1 E11
1

Y2 E2
1

Y3 E3
1

Z

1



110  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمدرييت صنعتی، 6دورۀ،شمارۀ1،تابستان2939 

شهامل انتخهاب    انهد،  شدهبررسی  پژوهشعرضه که در اين  زنجیرۀدر  تأمینۀ های حوزمؤلفه
در  کنندگان تأمین، مشارکت کنندگان تأمینۀ ، توسعکنندگان تأمین، مديريت کیفیت کنندگان تأمین
 . هستندکننده تأمینهای فعالیتهای سازمان و مشارکت سازمان در فعالیت

بحه  و مطالعهه   بهه  های مالی، لجستیكی و کیفهی  از جنبه ،کنندگان تأمینمعیارهای انتخاب 
 در مدل معادالت ساختاری(.  X3و  X1)متغیرهای  اند گذاشته شده

اسهتقرار نظهام مهديريت کیفیهت در سهازمان       ههای  شهاخ   ،کنندگان تأمینمديريت کیفیت 
های داخلی و محصوالت نهايی فرايندهای کیفیت برای مواد ورودی، فرايندکننده و طراحی  تأمین
 در مدل معادالت ساختاری(. X5و  X4را مد نظر قرار داده است )متغیرهای  کنندگان تأمین

، های سهازمان فراينهد بهبهود  ، سهازمان طراحی محصول/ خهدمت  در  کنندگان تأمین مشارکت
تبهادل  های سهازمان،  فرايندعناار  ،ديگريكو انسجام اين مواد با  کار رفته بهۀ شناخت از مواد اولی

محصهول  ۀ های کنتهرل کیفیهت سهازمان، توسهع    مواد اولیه، فعالیتاطالعات در ارتباط با کیفیت 
 يی کهه سهبب  استانداردسازی محصول يا اجزا سازی وساده ،سازیطراحی، انعتیشامل )سازمان 

کیفهی و  ۀ از جنبه  کننهدگان  تأمیندر دو گروه مشارکت  (سیستم کیفیت سازمان شده است یارتقا
در مهدل   X7و  X6گیرند )متغیرههای  کیفی و بهبود قرار میغیرۀ از جنب کنندگان تأمینمشارکت 

 معادالت ساختاری(.  
تبهادل  ، کننهدگان  تهأمین های فرايندبهبود ، کنندگان تأمینسیستم کیفیت  یارتقا های شاخ 
محصهوالت تولیهدی   ۀ کننهده و توسهع  تهأمین سهازمان  کیفیت  ، کنترلکنندگان تأمیناطالعات با 

 (،استانداردسهازی محصهول يها اجهزا    سهازی و  ساده ،سازیطراحی، انعتیشامل ) کنندگان تأمین
غیهر  ۀ از جنبه  کننهدگان  تهأمین ۀ کیفی و توسعۀ از جنب کنندگان تأمینۀ گروه توسعدو طور کلی  به

 در مدل معادالت ساختاری(.  X9و  X8)متغیرهای  دنگیر را دربرمیکیفی و بهبود 
بهبهود  ، کنندگان تأمینبرای طراحی محصول/خدمت در سازمان مشارکت  هايی مانند شاخ 

های کنترل کیفیهت  طرفه، فعالیتهای کاری دوحوزهتبادل اطالعات در ارتباط با آنها، های فرايند
سههازی و سههاده ،سههازیطراحههی، اههنعتیشههامل )محصههول سههازمان ۀ ، توسههعکننههدگان تههأمین

در  شهده(  کننهدگان  تهأمین سیسهتم کیفیهت    یارتقها  يی که سبباستانداردسازی محصول يا اجزا
 غیهر کیفهی و بهبهود جهای    ۀ کیفی و مشارکت سازمان از جنبۀ مشارکت سازمان از جنبهای   گروه
 در مدل معادالت ساختاری(. X11و  X10گیرند )متغیرهای  می

عرضه که در باال بهه   زنجیرۀدر  کنندگان تأمینهای مرتب  با مؤلفه تأثیردر پژوهش پیش رو، 
های عملكهردی  شاخ  ارزيابی شده است.های عملكرد سازمان نیز روی شاخ  ،آنها اشاره شد

موقه ،   ، تحويل بهه سهم بازار، کیفیت، وری سازمانبهره، رضايت مشتريانشامل  پژوهش کهاين 
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 هسهتند، برگشهت سهرمايه و سهودآوری     و کارکنهان وضعیت مالی، توان رقابت سازمان، رضهايت  
در مهدل   Y3و  Y1)متغیرههای   انهد  بندی شده طبقههای کیفی، مالی و خارجی اورت شاخ  به

 معادالت ساختاری(.  
و  X1بیرونهی   ۀگیری مربوط به متغیرهای مشهاهده شهد  خطای اندازه D11و  D1متغیرهای 

X11  بوده و متغیرهایE1  وE3 درونهی  ۀ ری متغیرهای مشاهده شهد گیخطای اندازهY1  وY3 
 . استنیز خطای تبیین عملكرد سازمان  Zمتغیر  هستند.

 اند:  شرح زير تدوين شده به پژوهشهای مدل مفهومی با توجه به ادبیات فرضیه
H1 :بر عملكرد سازمانی دارد. یکننده اثر مستقیمتأمینانتخاب ۀ مؤلف 

H2 :بر عملكرد سازمانی دارد. یکننده اثر مستقیمتأمین مديريت کیفیتۀ مؤلف 

H3 :بهر عملكهرد سهازمانی     یاثر مستقیمهای سازمانی در فعالیتکننده تأمینمشارکت ۀ مؤلف
 دارد.

H4 :بر عملكرد سازمانی دارد. یکننده اثر مستقیم تأمینۀ توسعۀ مؤلف 

H5 :بهر عملكهرد سهازمانی     یاثر مسهتقیم  کنندهتأمینهای سازمان در فعالیتمشارکت ۀ مؤلف
 دارد.

H6 :بها ههم   ههای سهازمان   در فعالیهت کننده تأمینکننده و مشارکت تأمینانتخاب های مؤلفه
 همبستگی دارند.

H7 :کننهده بها ههم    تهأمین ۀ و توسهع های سهازمان  فعالیتدر کننده تأمینمشارکت های مؤلفه
 همبستگی دارند.

H8 :کننهده بها ههم    تهأمین ۀ و توسهع کننده تأمینهای مشتری در فعالیتمشارکت  هایمؤلفه
 همبستگی دارند.

H9 :کننده با هم همبستگی دارند.تأمینۀ و توسعکننده تأمینهای مديريت کیفیت مؤلفه 
H10 :کننده با هم همبستگی دارند.تأمینۀ کننده و توسعتأمین های انتخابمؤلفه 

 های پژوهشیافته
های گردآوری شده، با استفاده از دادهپژوهش مدل نظری  تأيیدمعیارهای علمی قابل قبول برای 

های نیكويی هايی که گاه به نام شاخ . شاخ هستندهای برازش مدل بح  االی در شاخ 
ها تر دادهای از حمايت قویها افزايش يابد نشانههرچه مقدار اين شاخ )شوند  خوانده می برازش

ها افزايش چه مقدار اين شاخ هرهای بدی برازش )شاخ و گاه  (شود می از مدل نظری تفسیر
 تهاکنون شهوند.  مهی  نامیهده شود(  می ها از مدل نظری تلقیتر دادهای از حمايت ضعیفيابد نشانه
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گهزارش   AMOSکه اغلب آنها در خروجهی   است بیش از سی شاخ  برازش مدل معرفی شده
را در سهه گهروه کلهی    ها  اين شاخ توان که می اند رسیدهبه توافق پژوهشگران اغلب شوند. می

. سهه  وجهود دارد توافهق کمتهری   میزان مفید بودن هر يک از آنها ۀ دربار اگرچه ،بندی کردتقسیم
های برازش  مطلق، شاخ های برازش شاخ  :های برازش مدل عبارتند ازگروه کلی از شاخ 
ههر   وسهیلۀ  مفهومی اين پژوهش به(. مدل 3123های برازش مقتصد )قاسمی، تطبیقی و شاخ 
های بهرازش مطلهق، شهاخ  نیكهويی بهرازش      برای شاخ است.  شدهتحلیل سه نو  شاخ  

GFI حجهم   تهأثیر شدت تحت  اين شاخ  بهچند هر ؛دست آمد به 322/0و مقدار آن  انتخاب شد
بهه همهین    ،دهد میمقادير بااليی را نشان  ،بسیار ضعیف ۀشد های تدوينو برای مدل استنمونه 

شاخ  بهرازش تطبیقهی    براینیز  CFIشاخ   شود. ها استفاده نمی دلیل معموالً از اين شاخ 
يهک مهدل خهوب اسهت     ۀ دهندنشان ،يا بیشتر برای اين شاخ  32/0انتخاب شده است. مقدار 

، پهس  بهرآورد شهده اسهت    321/0حاضهر  وهش ژپدر مدل  CFI(. مقدار شاخ  3123)قاسمی، 
میهانگین  ۀ ريشه های برازش مقتصد نیهز   مدل توانمندی الزم را دارد. برای شاخ توان گفت  می

انهد.  انتخهاب شهده   (CMIN/DF)شهده  اسكوئر بهنجار و کای (RMSEA)مربعات خطای برآورد 
ههای  و برخالف بسیاری از شاخ  استمانده  بر مبنای تحلیل ماتريس باقی RMSEAشاخ  

بهرای   توان را می اين شاخ ، دهند انجام میای برآورد نقطهفق  سازی که  برازش ديگر در مدل
مقدار اين شاخ  بايد برابر با  ،های قابل قبولمدلدر . محاسبه کردفواال اطمینان مختلف نیز 

هايی کهه  برازش مدل. شوند می تأيیدنیز  3/0چند مقادير کمتر از هر ؛از آن باشديا کوچكتر  02/0
حاضهر  پهژوهش  (. در 3123شهود )قاسهمی،   ضعیف برآورد می ،هستند 3/0دارای مقادير باالتر از 

. شهاخ   کنهد  مهی تأيیهد   مهدل تحقیهق را   (RMSEA= 063/0)شهاخ    اين ۀمقدار برآوردشد
CMIN/DF  ۀ های عمومی برای بهه حسهاب آوردن پارامترههای آزاد در محاسهب    يكی از شاخ

شود و  می آزادی مدل محاسبهۀ اسكوئر بر درج مقدار کای ۀشاخ  برازش است که از تقسیم ساد
را قابهل قبهول    2تها   3مقهادير بهین   محققهان  برخی از شود. گزارش می CMIN/DFبا برچسب 

پهژوهش پهیش رو،   (. در 3123)قاسهمی،   پذيرنهد  میرا  1تا  3مقادير بین  برخی ديگر، ودانند  می
تهوان مهدل   برآورده شده است و با توجهه بهه توضهیحات مهذکور مهی      214/3مقدار اين شاخ  
 يید کرد.أرا تمفهومی پژوهش 

 هاهآزمون فرضی

نشان داده شده است.  3در جدول  AMOSافزار  رگرسیون حاال از خروجی نرمهای برآورد وزن
 دهد. همبستگی بین متغیرها را نمايش می 2همچنین جدول 
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2جدول.وزنرگرسیونبرآوردهای

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

Estimate P 

 *** 223/0 کنندهتأمینمشارکت  ← عملكرد سازمان

 03/0 322/0 کنندهتأمینانتخاب  ← عملكرد سازمان

 *** 232/0 کنندهتأمینۀ توسع ← عملكرد سازمان

 *** 022/0 کنندهتأمینمديريت کیفیت  ← عملكرد سازمان

 *** 022/0 مشارکت سازمان ← عملكرد سازمان

 ديک به افرزعدد بسیار ن: *** 

روی عملكهرد  کننده تأمینمقدار برآورد شده برای مشارکت  ،يابیم درمی 3جدول با نگاهی به 
روی کننهده  تهأمین ۀ ، توسهع 322/0روی عملكهرد سهازمان    کننهده تأمین، انتخاب 223/0سازمان 

و مشهارکت   022/0روی عملكهرد سهازمان    کنندهتأمین، مديريت کیفیت 232/0عملكرد سازمان 
 ،)مقدار ناچیز( Pبا توجه به مقدار از اين رو  .دست آمده است به 022/0سازمان  عملكردسازمان بر 

 شوند. می تأيید 2و  4، 1، 2، 3های یهضفر

1جدول.متغیرهاهمبستگی

Correlations: (Group number 1 - Default model) Estimate P 

 *** 222/3 کنندهتأمینانتخاب  ↔ کنندهتأمینمشارکت 

 *** 213/3 کنندهتأمینۀ توسع ↔ کنندهتأمینانتخاب 

 004/0 022/0 کنندهتأمین مديريت کیفیت ↔ کنندهتأمینۀ توسع

 *** 322/3 کنندهتأمینۀ توسع ↔ کنندهتأمینمشارکت 

 *** 362/0 کنندهتأمینۀ توسع ↔ سازمان مشارکت

 ديک به افرعدد بسیار نز: *** 

 

کننهده و مشهارکت   تأمین، مقدار برآورد شده برای همبستگی بین انتخاب 2با توجه به جدول 
کننده تأمین، مديريت کیفیت 213/3کننده تأمینکننده و انتخاب تأمینۀ توسع، 222/3کننده تأمین
ۀ و توسهع  322/3کننهده  تهأمین کننهده و مشهارکت   تهأمین ۀ ، توسهع 022/0کننهده  تأمینۀ و توسع
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)مقهدار   Pدست آمده اسهت. بها در نظهر داشهتن مقهدار       به 362/0کننده و مشارکت سازمان  تأمین
 شوند. می تأيیدنیز  30و  3، 2، 2، 6های یهضفر ،ناچیز(

 دهد. نمايش می های مربوط به متغیرها را در مدل نهايی معادالت ساختاریوزن 1شكل 
 

 
.مدلنهايیمعادالتساختاری9شکل
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 گیری و پیشنهادهانتیجه

 تهأثیر و  شهده  تأيیهد کنون در مطالعاتی زيادی  تا عرضه ۀمديريت زنجیراجزای اهمیت هر يک از 
ثابت شهده   ،وری و غیرهرضايت مشتری، ضايعات، بهره مانندهای عملكردی آنها بر انوا  شاخ 

. بها توجهه   اند را دريافتهضرورت استقرار آنها های تولیدی و خدماتی سازماناخیر ۀ است. لذا در ده
نیهز شهامل   عرضه  زنجیرۀکه  ه   استقرار الزامات لجستیكی ،های خودروساز ايرانبه اينكه شرکت

ناگزير به اسهتقرار   ،ها برای بقااين شرکت ،اند کردهخود اجباری  کنندگان تأمینبرای را  آن است ه 
های کهاری  فراينهد سازمان بايد  یاعضاۀ همهای خود هستند. در سازمان عرضه زنجیرۀمديريت 

خود را درک کنند، اينكه مشتريانشان چه کسانی هستند، نیازها و انتظارات مشتريانشان چیست و 
کنندگان خود مرتب  سازند. رضهايت مشهتريان نههايی نیهز     تأمینچطور آن نیازها و انتظارات را با 

د تا کارکردهای نمتعهد، يكپارچه و هماهنگ شو عرضه زنجیرۀکه کل  شود حاال میفق  زمانی 
 به همراه داشته باشند.منسجم و نوآور را 

شهامل انتخهاب    کننهدگان تهأمین ههای مهرتب  بها    مؤلفهه  ،نشهان داد پهژوهش  های اين يافته
در  کنندگان تأمین، مشارکت کنندگان تأمینۀ ، توسعکنندگانتأمین، مديريت کیفیت کنندگان تأمین
با يكديگر همبستگی داشته  کنندگانتأمینهای های سازمان و مشارکت سازمان در فعالیتفعالیت

های عملكردی انعت الكترونیک تولید قطعهات خهودرو در ايهران    و هر يک نیز بر بهبود شاخ 
پهژوهش اسهت. بهرای    های ايهن  مشابه با يافتهنیز های پیشین  پژوهشهای يافته. تأثیرگذار است

کارکردههای مهديريت کیفیهت    نشهان داده اسهت کهه     (2002) لین و همكارانمثال نتاير مطالعۀ 
طور ملموس بر نتاير تجهاری و   و اين به دارد کنندگان تأمینمشارکت  راهبردبا  ارتباط چشمگیری

 .گذاردسطوح رضايت مشتری اثر می
در  عرضههای بررسی متغیرهای مرتبطی که بر اثربخشی زنجیره نیز با (2003)کويی و مادو، 

وری های بهرهرضايت مشتری، شاخ که سه گروه عملكرد دريافتند  ،گذاردمفهوم کیفیت اثر می
بهین  ، رواب  عرضه زنجیرۀدر الگوهای جديد کیفیت  . همچنیندو نتاير مالی محسوس وجود دار

 . هستندای مشتری و ايجاد محصوالت باکیفیت دارای اهمیت ويژه و کنندهتأمین
موقه ،   بهه  و با هدف بررسی همبسهتگی بهین کارکردههای درسهت    نیز  (2002)کانان و تان، 

آنها بهر   تأثیربا يكديگر و  عرضه زنجیرۀکارکردهای مديريت کیفیت جام  و کارکردهای مديريت 
 و درسهت کارکردههای  و عملیاتی، ارتبهاط بهین    راهبردیکه در سطوح دريافتند  ،عملكرد سازمان

عملیهاتی   راهبهرد بخشهی از   منزلهۀ  بهه  عرضهه  زنجیهرۀ موق ، مديريت کیفیت جام  و مديريت  به
بیشتر و پاسهخگويی  ۀ ها وجود دارد و يكپارچگی اين کارکردها منجر به ايجاد ارزش افزودسازمان



192  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمدرييت صنعتی، 6دورۀ،شمارۀ1،تابستان2939 

 ،عرضهه  زنجیهرۀ های  تعهد به سوی کیفیت و درک پويايی همچنین .شودبه فشارهای رقابتی می
  .ای بر عملكرد سازمانی داردقابل مالحظه تأثیر

با هدف بررسی همبستگی بین کارکردهای مهديريت کیفیهت   ( نیز 3133) روانستان و آقاجانی
گهری  در انعت ريختهه آنها بر عملكرد سازمان  تأثیرو  عرضه زنجیرۀمديريت  هایمؤلفهجام  و 

، انتخهاب  کنندهتأمینۀ کننده، توسعتأمینهای مشارکت مؤلفهدريافتند که  ،قطعات خودرويی ايران
 . مؤثرندبر عملكرد سازمانی  های سازمان و مشارکت مشتری در فعالیت کنندهتأمین

-تهأمین ۀ ههای توسهع  نشهان داد کهه برنامهه   پژوهشی در  (2031ساکی و دورست، )کاروس، 

ههای  انهوا  شهاخ   ارتقهای   ، سهبب کننده و خريدارتأمینکنندگان و ارف هزينه توس  شرکت 
دار نبهوده  معنهی کننهدگان  تهأمین ها برای شاخ  یشود و اين ارتقا می عملكردی سازمان خريدار

 است.  
( نیهز هفهت عامههل تمرکهز بهر مشههتريان، مهديريت کیفیههت      3130) مههنشاهفری و محبهی  

، رويكهرد  تهأمین  ۀههای کیفیهت زنجیهر   ، اسهتراتژی تأمین زنجیرۀکنندگان، رهبری کیفیت  تأمین
را  تهأمین  زنجیهرۀ مناب  انسانی در ۀ و توسع تأمین زنجیرۀهای اطالعات کیفیت ی، سیستمفرايند

خودرو در نظهر گرفتنهد و بها    ايران 30تندر  ۀدر پروژ تأمین زنجیرۀعوامل کلیدی مديريت کیفیت 
 . کردند تأيیدرويكرد تحلیل عاملی و مدل معادالت ساختاری آنها را 

ههای وارده از سهوی   ريسهک ، دادنهد ( انجهام  3133) شهمكارانمیرغفوری و که پژوهشی در 
بنهدی  ای خاکستری و ويكور فازی اولويتبا ترکیب تحلیل رابطه تأمین زنجیرۀکنندگان در تأمین
عوامهل  کننهدگان زنجیهرۀ تهأمین را    های تأمینترين ريسک مهمند و پس از تجزيه و تحلیل، شد
 کردند. معرفی کننده تأمینيابی منفرد يا محدود و محدوديت ظرفیت منب 

پذيری، اعتماد، تعهد، تطبیقدهندۀ زنجیرۀ تأمین، شامل  تشكیل عاملِ 31ديگری پژوهش در 
ايمنی، وابستگی، همكاری، نیازهای آتی، تبادل اطالعات، يكپارچگی، حمايت مدير  ه حس امنیت

بها روش تحلیهل    شده اسهت. ايهن مطالعهه   بررسی  ،ارشد، رواب  فردی، قرارداد و شهرت و اعتبار
)الفت و براتهی،  کرده است بندی های مربوط به آنها را اولويتعوامل و شاخ عملكرد،  ه  اهمیت
3133)  . 

تخصی  بديهی  ۀبا روش تكنیک بهبوديافت را اینیز مطالعه (3130) همكارانزاده و بندرشاه
کیفیت، طول مدت ضمانت، سهطح تكنولهوژی و   خیر در ارسال، أروی معیارهای هزينه، میانگین ت

 . کنندنهايت انتخاب کنندگان را ارزيابی و درتأمینتا بتوانند انجام دادند پذيری انعطاف
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ها  پوششی دادهمراتبی و تحلیل  ( از يک رويكرد ترکیبی تحلیل سلسله3123) امیری و جهانی
کننهدگان اسهتراتژيک   تهأمین و توانسهتند  کردند کنندگان استفاده تأمینبندی انتخاب برای اولويت

 .  کنندخود را شناسايی 
چابهک را   تهأمین  زنجیهرۀ ااهلی موفقیهت در   عوامهل  ( 3130) همكهاران تیهزرو و  در نهايت 

ههای   مههارت  ۀريهزی متناسهب، توسهع   ها، برنامهه فراينهد کارگیری تكنولوژی اطالعاتی، ادغهام   هب
پذيری، سرعت تحويهل،  کارکنان، حساسیت و پاسخگويی به بازار، معرفی محصول جديد، انعطاف

سازمان  ۀحوزپژوهش به ها، کیفیت محصول و رضايت مشتری در نظر گرفتند. اين کاهش هزينه
ههای  کننده در موفقیت اسهتراتژی تأمینای به نقش و اشاره توجه کرده تأمین زنجیرۀيت در مدير
 نكرده است.  تأمین زنجیرۀ

در  تهأمین ۀ ههای حهوز  مؤلفهه در شناسايی  ،مشابهمطالعات حاضر با ساير پژوهش وجه تمايز 
 زنجیرۀدر مديريت  تأمینهای مؤلفهطور ويژه به  بهپژوهش . در اين استمديريت زنجیرۀ عرضه 

اجهزای  کهه بهه    بوده است مطالعات گوناگونیاز برگرفته ها مؤلفهعرضه پرداخته شده است و اين 
ات اين متغیرها بهر عملكهرد   تأثیر ،و در قالب مدل مفهومی اند داشتهعرضه اشاره  زنجیرۀمديريت 

 .اند آزموده شدهسازمان و همبستگی بین متغیرها 
انتخهاب   .داشهته باشهند  ای ويهژه  همواد اولیه توجه  کنندگان تأمینانتخاب  روی ها بايدسازمان

موق ، مشارکت در بهبهود   کیفیت، تحويل بهون چهايی شاخ ۀ حداقل بر پايبايد  کنندگان تأمین
های قیمهت، تهوان   شاخ  ،و پس از آن انجام گیرد نوآوری و پذيریهای سازمانی، انعطاففرايند

تها  کننهد  هها بايهد تهالش    . همچنهین مهديران سهازمان   شهود در نظر گرفتهه  مالی، اعتبار و غیره 
سیسهتم کیفیهت    یارتقها ههای  مهم محصوالت خهود را توسهعه داده و در برنامهه    کنندگان تأمین
کیفیهت   کنترل، کنندگان تأمینتبادل اطالعات با ، کنندگان تأمینهای فرايندبهبود ، کنندگان تأمین

سهازی و  طراحهی، اهنعتی  شامل  کنندگان تأمینمحصوالت تولیدی ۀ کننده و توسعتأمینسازمان 
. در ضهمن مهديران سهازمان بايهد     کننهد مشهارکت   يا اجزاسازی محصول سازی و استانداردساده

های سازمانی مرتب  بها مهواد   بتوانند در فعالیت کنندگانتأمینشرايطی در سازمان فراهم آورند تا 
همراه تولیدی ۀ بهتر از مواد اولیۀ استفادۀ زمینگونه،  و بدين سهیم شوندارائه شده توس  آنها  ۀاولی
 کنند.بهبود در مواد اولیه را ايجاد  با

ها را بر مؤلفهاين  تأثیرو عرضه پرداخته  زنجیرۀهای مديريت مؤلفهحاضر به تشريح پژوهش 
را در  تهأثیر داری اين تا معنیبررسی کرده های عملكرد اناي  الكترونیک خودرويی ايران شاخ 

اجهزای  کهه بهه همبسهتگی     پهژوهش . مدل مفهومی اين کنديا رد  تأيیدهای آماری قالب فرضیه
شهامل   ،آنها بر عملكرد سهازمان پرداختهه اسهت    تأثیر ۀعالوعرضه با يكديگر به زنجیرۀمديريت 



196  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمدرييت صنعتی، 6دورۀ،شمارۀ1،تابستان2939 

، کننهدگان  تهأمین ۀ ، توسهع کننهدگان تهأمین ، مهديريت کیفیهت   کننهدگان  تأمینهای انتخاب مؤلفه
 کننهدگان تأمینهای سازمان در فعالیتهای سازمان و مشارکتدر فعالیت کنندگان تأمینمشارکت 

عملكهرد سهازمانی بهوده    ها بر مؤلفهگذاری هر يک از اين تأثیرمیزان پژوهش شود. هدف اين می
ها تمرکز کافی اورت گیرد مؤلفهروی اين ، گذاریتأثیر اين داری تأيید و معنیاست تا در اورت 

  ارتقا يابد. عملكرد سازمان  تاو 
انتخهاب   تهأثیر هها شهامل   . ايهن فرضهیه  فرضهیه پرداختهه اسهت    30به آزمهون   پژوهشاين 
 تهأثیر بر عملكرد سازمان،  کنندگان تأمینمديريت کیفیت  تأثیربر عملكرد سازمان،  کنندگان تأمین
 تأثیربر عملكرد سازمان و  کنندگان تأمینمشارکت  تأثیربر عملكرد سازمان،  کنندگان تأمینۀ توسع

همبستگی مثبت بین عالوۀ به ،بر عملكرد سازمان کنندگانتأمینهای مشارکت سازمان در فعالیت
، مشهارکت  کننهدگان  تهأمین ۀ ، توسهع کننهدگان  تهأمین ، مهديريت کیفیهت   کننهدگان  تأمینانتخاب 
 تأيیهد های مدل مفههومی  فرضیه در نهايت تمامکه بوده است و مشارکت سازمان  کنندگان تأمین
، مهوارد  پژوهش ، تجارب محقق و ديگر موارد اشاره شده درپژوهش. مستند به مبانی نظری شدند
 شود: میارائه پژوهش آتی در ارتباط با موضو  اين مطالعات برای انجام زير 

 ههای دارای اسهتاندارد   ثیر سازمانأبررسی تISO TS 16949: 2009    ههای  بهر شهاخ
 عملكردی آنها.

 قطعات خودرو توس  شرکت ساپكو در ۀ کنندهای تولیدبررسی امتیازات عملكرد شرکت
 های عملكردی سازمان.ارتباط اين امتیازات با شاخ  های کیفیت و لجستیک وحوزه
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