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تأثیرمديريتروابطزنجیرهتأمینبررقابتپذيریشرکتهای
کوچکومتوسطصنعتقطعهسازیخودرو 


1مسعودبراتي

*


چکیده
هدف از این پژوهش ،بررسی تأثیر مدیریت روابط زنجیره تأمین بر رقابتپذیری شرکتهای کوچـ
و متوسط صنعت قطعهسازی خودرو ایران است .به این منظور ،شاخصهای رقابتپـذیری و مؤلفـههـای
روابط زنجیره تأمین شناسایی شده و ارتباط میان آنها به روش مدلسازی معـادت سـاختاری بررسـی
شده است .نمونه آماری این پژوهش  175شرکت کوچ و متوسط فعال در صنعت قطعهسـازی خـودرو
کشور بود که از طریق پرسشنامه موردپیمایش قرار گرفتهاند .بر اساس یافتههـا ،تـأثیر  5عامـ اعتمـاد،
تعهد ،همکاری ،یکپارچگی و تبادل اطالعا بر عام حس امنیت و ایمنی رد شـد و سـایر روابـط مـدل
موردتأیید قرار گرفتند .این پژوهش ،شکاف پژوهشی در زمینه ارائه مدلی که نحوه تعـامال مؤلفـههـای
روابط زنجیره تأمین و رقابتپذیری را بررسی و همچنین اندازه سازمانهـای همکـاریکننـده را در نظـر
گیرد ،پر میسازد .یافتههای این پژوهش ،میتواند مبنای خوبی برای شناخت وضع موجود مدیریت روابط
در زنجیره تأمین قطعهسازی خودرو بهشمار رود تا شرکتها به کم آن بتواننـد رقابـتپـذیری خـود را
بهبود دهند.
کلیدواژهها:روابطزنجیرهتأأمین؛ رقابأتپأذيری؛ شأرکتهأای کوچأکومتوسأط؛
مدلسازیساختاریأتفسیری؛مدلسازیمعادالتساختاری .







تاریخ دریافت مقاله ،1396/02/30 :تاریخ پذیرش مقاله1396/06/28 :
* استادیار ،گروه مدیریت صنعتی ،واحد نجفآباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نجفآباد ،ایران (نویسنده مسئول).
Email: barati@phu.iaun.ac.ir
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.1مقدمه 
امروزه حضور در عرصه اقتصاد جهانی ،تولیدکنندگان و شرکتهای تجاری را با چالشهای
جدیدی روبهرو ساخته است .وجود تعداد زیاد عرضهکنندگان و رقابت فشرده آنها و افزایش
انتظارا مصرفکنندگان برای ارائه کیفیت بهتر و خدما رسانی سریعتر ،فشار زیادی را بر
تولیدکنندگان وارد کرده است .در این شرایط شرکتهای تجاری پی بردهاند که بهتنهایی قادر به
انجام همه امور نیستند و عالوه بر توجه به امور و منابع داخلی ،مدیریت و نظار بر منابع و
ارکان خارج از شرکت نیز ضروری است .علت این امر دستیابی به مزایای رقابتی با هدف کسب
سهم بیشتر از بازار است .بر این اساس فعالیتهایی مانند تهیه مواد ،برنامهریزی برای تولید
محصول ،انبارداری ،کنترل موجودی ،توزیع ،تحوی و خدمت به مشتری که قبالً در سطح
شرکت انجام میشد ،به سطح زنجیره تأمین انتقال یافته است .همین امر ،موضوع مدیریت روابط
زنجیره تأمین را به یکی از مهمترین موضوعهای دهه اخیر تبدی کرده است.
پژوهشگران پیشین از دیدگاههای مختلف موضوع روابط تأمینکننده ـ خریدار را بررسی
کردهاند .آنچه از مطالعه پیشینه پژوهش برمیآید تمرکز بیشتر مطالعا بر سنجش تأثیر روابط
خریدار ـ تأمینکننده بر عوام مختلفی همچون عملکرد زنجیره تأمین ،یکپارچگی زنجیره
تأمین ،عملکرد عملیاتی شرکت خریدار ،ایجاد نوآوری ،و کیفیت خدما است [.]24 ،21 ،9 ،8
مطالعا اندکی نیز وجود دارند که به مدلسازی عوام مرتبط با روابط زنجیره تأمین و شناسایی
نحوه تعام آنها با یکدیگر پرداختهاند [.]51 ،50 ،42
بررسی جهتگیریهای آتی و توصیههای برخی از پژوهشگران برای پژوهشهای آتی،
نشان از شکاف پژوهشی در زمینه ارائه مدلی است که نهتنها تعامال بین مؤلفههای روابط
زنجیره تأمین را بررسی کند ،بلکه رابطه آن را با رقابتپذیری نشان دهد.
نکته دیگر ،توصیه برخی از پژوهشگران به شناخت روابط بین تأمینکننده ـ خریدار با توجه
بهاندازه نسبی سازمانهای همکاریکننده است .شرکتهای کوچ و متوسط بهدلی منابع
محدودتر ،نداشتن قابلیتهای فنی و امکان کمتر برای توسعه و رشد ،نسبت به تغییرا محیطی
بازار آسیبپذیرتر از سازمانهای بزرگ و تولیدکنندگان تجهیزا اصلی هستند .این امر بیشتر
ناشی از تمرکز شرکتهای کوچ و متوسط بر هزینههای متغیر ،بهجای تخصیص بهینه هزینه
ثابت است؛ بهعالوه این شرکتها درحالیکه بهعنوان واحدهای فرعی یا پشتیبان در زنجیره
تأمین شرکتهای بزرگ فعالیت میکنند ،دارای سهم مالکیت یا سود چندانی نیستند .این شرایط
موجب شده است که بررسی روابط میان شرکای زنجیره تأمین در شرکتهای کوچ و متوسط
از اهمیت خاصی برخوردار شود که البته کمتر موردمطالعه قرار گرفته است.
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از سوی دیگر ،وضعیت کنونی صنعت خودرو در جهان نشان میدهدکه قراردادهای بلندمد ،
افزایش و تعداد سازندگان قطعه رو به کاهش است؛ همچنین رقابت بر اساس کیفیت،
تواناییهای مهندسی و تحوی بهموقع کات افزایش یافته است؛ بنابراین قطعهسازان و
خودروسازان میتوانند از طریق همکاری و تعام نزدی  ،زنجیرههای تأمین رقابتی باتیی را
ایجاد کنند [ .]6امروزه کشورهای صنعتی در زمینه تولید قطعا خودرو به این نتیجه رسیدهاند
که تولید قطعه را به کشورهای درحالتوسعه و دارای توان تولید ارزان واگذار کنند .این کشورها،
واگذاری و فروش کارخانههای خود را به اروپای شرقی ،چین ،ترکیه ،تایلند و تایوان آغاز کردهاند
[]23؛ به این ترتیب ،صادرا قطعا خودرو در کشورهای یادشده رو به افزایش است .وجود
چنین حجم بازاری ،ضرور رقابتپذیری صنایع قطعهسازی کشور را تبیین میکند .نگاهی به
چشمانداز خودرو کشور در  ،1404نیز مبین این واقعیت است که تولید قطعا و مجموعههای
خودرو با عالمت تجاری معتبر با تأکید بر مزیت رقابتی ،از راهبردهای اصلی صنعت به شمار
میرود [.]33
بهطور خالصه میتوان محدودیتهای زیر را برای مطالعا پیشین در حوزه روابط
تأمینکننده ـ خریدار بر شمرد:
 .1سنجش تأثیر برخی از عوام مرتبط با روابط تأمینکننده ـ خریدار بر ی متغیر وابسته نظیر
بهرهوری ،نوآوری ،و یا کارایی شرکت خریدار یا تأمینکننده؛
 .2مدلسازی عوام مؤثر بر روابط تأمینکننده ـ خریدار عمدتاً در جریان باتدستی زنجیره تأمین
(لحاظنکردن روابط پاییندستی بین شرکت و مشتریان نهایی)؛
 .3توجه ناکافی بهاندازه شرکتهای درگیر در زنجیره تأمین؛
 .4عدماعتبارسنجی آماری برای برخی مدلها.
به این ترتیب ،پژوهش حاضر درصدد ارائه مدلی است که حداق  ،کاستیهای بات را پوشش
دهد .مسئله اصلی این پژوهش شناسایی جامع مؤلفههای روابط تأمینکننده ـ خریدار در
شرکتهای کوچ و متوسط فعال در صنعت قطعهسازی خودرو کشور و نحوه ارتباط و تعام
میان آنها در جهت افزایش رقابتپذیری آنها است .به این منظور از رویکرد مدلسازی
ساختاری ـ تفسیری و مدلسازی معادت ساختاری استفاده خواهد شد.
مقاله حاضر در چهار بخش زیر سازمان یافته است :در بخش نخست به مرور پیشینه پژوهش
پرداخته شده و مؤلفههای روابط تأمینکننده ـ خریدار و رقابتپذیری شناسایی و تبیین میشوند؛
سپس ،در بخش دوم ،مدل مفهومی پژوهش معرفی میشود؛ در بخش سوم ،روششناسی
پژوهش بیان میشود .سرانجام در بخش چهارم ،نتایج و یافتههای پژوهش موردبحث قرار
میگیرند.
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.2مبانينظریوپیشینهپژوهش

تأمینکنندهأخريدار .از میان ابعاد مختلف زنجیره تأمین ،مدیریت روابط تأثیر شگرفی

روابط
بر سطح عملکرد آن دارد؛ بهطوریکه بسیاری از شکستهای آغازین در زنجیره تأمین ،معلول
انتقال ضعیف انتظارا و توقعا و نتیجه رفتارهایی است که بین طرفین درگیر در زنجیره به
وقوع میپیوندد .روابط زنجیره تأمین معموتً با وابستگی زیاد بین شرکتها همراه است .امروزه،
همکاری مشترک دیگر نه به عنوان ی فرایند ،بین گروهی از شرکای سنتی بلکه در طول ک
زنجیره در نظر گرفته میشود [ .]50تاکنون چارچوبهای نظری مختلفی همچون هزینه مبادله،
اقتصاد سیاسی ،جامعهشناسی اقتصادی ،مبادله اجتماعی و نظریه مبتنی بر منبع برای توضیح
ماهیت روابط زنجیره تأمین بهکار رفتهاند [.]50 ،15
مرور مبانی نظری ،دیدگاههای مختلفی را در مطالعه روابط زنجیره تأمین نشان میدهد.
بهطورکلی میتوان چنین برداشت کرد که مطالعا پیشین بر موضوعهای زیر متمرکز هستند:
ـ توضیح اهمیت عوام مختلف روابط زنجیره تأمین همچون اعتماد ،متقاب بودن ،عدالت،
همکاری و غیره []54 ،49 ،28 ،20 ،19؛
ـ بررسی تأثیر مفاهیم مختلفی همچون مشارکت راهبردی ،توسعه محصول جدید ،یادگیری
سازمانی ،راهبرد تولید و غیره بر روابط زنجیره تأمین []46 ،43 ،41 ،40؛
ـ بررسی تأثیر روابط زنجیره تأمین بر عملکرد زنجیره ،شرکت خریدار یا تأمینکننده ،ایجاد
نوآوری و غیره [.]24 ،21 ،9 ،8
مطالعه پیشینه داخلی پژوهش حاکی از تمرکز پژوهشگران بر شناسایی مؤلفههای روابط
زنجیره تأمین یا شاخصهای عملکرد زنجیره تأمین است .برای مثال ،الفت و براتی (،)1391
اهمیت ـ عملکرد روابط زنجیره تأمین در شرکتهای کوچ و متوسط صنعت قطعهسازی خودرو
را تحلی کردند .در این پژوهش  13عام برای مدیریت روابط زنجیره تأمین شناسایی و بر
اساس مدل مذکور طبقهبندی شد [.]38
آقاجانی و روانستان ( ،)1393به بررسی تأثیر مؤلفههای مشارکت تأمینکننده ،انتخاب
تأمینکننده ،توسعه تأمینکننده ،مدیریت کیفیت تأمینکننده و مشارکت سازمان بر عملکرد
شرکتهای تولیدکننده قطعا الکترونیکی خودرو پرداختهاند که یافتههای آنها حاکی از تأثیر
تمامی مؤلفههای تأمین بر عملکرد سازمان بود [.]1
مستقیمی و همکاران ( ،)1394عملکرد زنجیرۀ تأمین در شرکتهای خدماتی را ارزیابی
کردند .به این منظور شاخصهای قابلیت اطمینان ،پاسخگویی ،انعطافپذیری ،هزینه ،دارایی،
ملموسبودن ،اطمینانبخشی و یکدلی انتخاب شدند [.]36
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فضلی و هوشنگی ( ،)1394تأثیر سرمایه اجتمـاعی بر روابـط خریـدار ـ تـأمینکننـده و
عملکرد شرکت خریدار در شرکتهای تولیدی اسـتان قـزوین را بررسی کردند .یافتـههـا
نشاندهنده تأثیر مثبت بُعد ارتباطی و ساختاری در ارتباطا خریدار و تأمینکننده بود که
رضـایت و عملکرد شرکت خریدار را افزایش میدهد؛ اما ارتباط معناداری بـین بُعـد شـناختی و
رضـایت خریدار شناسایی نشد [ .]12جدول  ،1جمعبندی پیشینه پژوهش در حوزه روابط زنجیره
تأمین را نشان میدهد.
جدول  .1عوام روابط زنجیره تأمین
عامل

پژوهشگران

اعتماد
تعهد
تطبیقپذیری
حس امنیت-ایمنی
وابستگی
همکاری
نیازهای آتی
تبادل اطالعا
یکپارچگی
حمایت مدیریت ارشد
روابط فردی
قرارداد
شهر و اعتبار

51 ،45 ،44 ،42 ،37 ،32 ،26 ،23 ،16 ،15 ،14 ،9 ،8 ،7 ،5
37 ،5 ،50 ،45 ،26 ،44 ،16 ،42
24 ،52 ،50 ،16 ،15
45 ،50
16 ،45 ،50
42 ،15 ،16 ،32 ،50 ،37 ،21
50 ،24
42 ،15 ،16 ،7 ،32 ،45 ،50 ،9 ،5 ،37 ،21 ،14 ،52
50 ،24 ،13 ،25 ،57
34 ،42
11 ،21
30
3 ،4



رقابتپذيری .با گسترش و جهانیشدن بازارها ،تنها راه بقای شرکتها و سازمانها منوط به
افزایش رقابتپذیری و کسب و حفظ مزیت رقابتی پایدار است .ی شرکت زمانی رقابتپذیر
است که بتواند برای مشتریانش ارزشآفرینی کند .ی زنجیره تأمین نیز زمانی رقابتپذیر است
که بتواند برای مشتریان و دیگر اجزای زنجیره ایجاد ارزش کند [.]53
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مرور پژوهشهای منتشرشده در این زمینه ،حاکی از آن است که پژوهشگران ،اندازهگیری
عملکرد شرکتهای فعال در زنجیره تأمین را معموتً با در قالب یکی از چارچوبهای زیر
موردمطالعه قرار دادهاند [:]18 ،47 ،10
ـ مدل 1SCOR؛
ـ مدل کار امتیازی متوازن (2)BSC؛
ـ تفکی شاخصها به دو گروه مالی و غیرمالی؛
ـ تفکی شاخصها به سه گروه عملیاتی ،تاکتیکی و راهبردی.
جعفرنژاد و همکاران ( ،)1394در پژوهش خود که با هدف تحلی روابط میان اقداما
پارادایم های مدیریت زنجیره تأمین و معیارهای عملکردی زنجیره تامین انجام گرفته است ،چهار
معیار کیفیت ،تحوی  ،زمان و رضایت مشتری را به عنوان معیارهای غیر مالی ،و پنج معیار هزینه
عملیاتی ،ارزش افزوده اقتصادی ،بازده دارایی ها ،کارایی و چرخه نقدینگی را به عنوان معیارهای
مالی عملکرد زنجیره تامین شناسایی کردهاند [ .]31قرآنی و همکاران ( ،)1394به طراحی مدلی
برای چابکی زنجیره تأمین و بررسی اثرا ابعاد آن بر عملکرد زنجیره تأمین پرداختند .آنها
عملکرد زنجیره تامین را با رویکرد کار امتیازی متوازن از چهار منظر مالی ،مشتری ،فرایندهای
داخلی ،و یادگیری و نوآوری ،اندازه گیری کردهاند [ .]17مشایخی و عالم تبریز ( ،)1395تأثیر
یکپارچگی باتدستی و پایین دستی زنجیره تأمین بر عملکرد و برنامه کیفیت را مورد بررسی قرار
دادند .آنها عملکرد کیفی زنجیره تامین را در نظر گرفته و با شاخصهای تطابق تولید ،خدما
مشتریان ،کیفیت محصول ،قابلیت اطمینان محصول ،و رضایت مندی مورد ارزیابی قرار دادهاند
[.]22
در این پژوهش ،بهمنظور اندازهگیری رقابتپذیری شرکتها ،شاخصها به دو دسته
شاخصهای مالی و شاخصهای غیرمالی تقسیمبندی شدهاند .هزینه تولید هر واحد محصول،
متوسط سود سالیانه و سرمایه درگردش بهعنوان شاخصهای مالی و رضایت مشتری ،سهم بازار،
درصد تحوی های بهموقع ،انعطافپذیری تولید ،و کیفیت محصوت بهعنوان شاخصهای
غیرمالی در نظر گرفته شدهاند [.]56 ،55 ،29 ،2 ،35 ،48
مدلمفهوميپژوهش .شک  ،1مدل مفهومی پژوهش را نشان میدهد .این مدل با استفاده از
رویکرد مدلسازی ساختاری ـ تفسیری توسط پژوهشگر طراحی شده است .به این منظور
پرسشنامهای در اختیار  10نفر از خبرگان زنجیره تأمین قرار گرفت و به شیوه دلفی و در دو
مرحله تکمی شد .خبرگان یاددشده از دو گروه خبرگان صنعت (شام  5نفر از افراد باتجربه در
1. Supply-chain operations reference
2. Balanced scorecard
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صنعت خودرو) و خبرگان دانشگاهی (شام  5نفر از استادان دانشگاه با تخصص زنجیره تأمین)
انتخاب شدند .انتخاب خبرگان به شیوه «نمونهگیری گلوله برفی» صور گرفت و مبنای انتخاب
نمونهها حداق  10سال سابقه مدیریتی در صنعت خودرو و داشتن مدرک دکتری بود [.]39

شک  .1مدل مفهومی پژوهش

.3روششناسيپژوهش 

این پژوهش بر اساس هدف ،پژوهشی کاربردی و از منظر نحوه گرداوری دادهها ،توصیفی ـ
همبستگی است .پژوهش در دو مرحله صور گرفته است :مرحله نخست ،طراحی مدل مفهومی
است که مبتنی بر نظر خبرگان و رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری انجام شد؛ مرحله دوم،
تحلی مسیر و سنجش تأثیر متغیرهای روابط زنجیره تأمین بر متغیر رقابتپذیری است که مبتنی
بر رویکرد مدلسازی معادت ساختاری صور گرفت.
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جامعه آماری پژوهش در مرحله نخست ،از خبرگان زنجیره تأمین و در مرحله دوم ،از تمامی
شرکتهای کوچ و متوسط کشور که دستکم در ی بخش از زنجیره تأمین صنعت
قطعهسازی خودرو مشغول به فعالیت هستند ،تشکی شده است .بر اساس آمار پایگاه
اطالعرسانی شرکتهای کوچ و متوسط ،تعداد اعضای جامعه این پژوهش بالغ بر 2313
شرکت است .در این پژوهش ،بر اساس شیوه نمونهگیری طبقهای تصادفی ،برای شرکتهای
واقع در استانهای تهران ،آذربایجان شرقی ،اصفهان ،البرز ،گیالن ،قم ،مرکزی ،آذربایجان
غربی ،خراسان رضوی ،سمنان و فارس ،بهدلی واقعشدن حدود  80درصد از ک جامعه در آنها،
پرسشنامه ارسال شد .پرسشنامهها در میان این شرکتها توزیع شده و توسط مدیرعام  ،مدیر
تولید ،یا مدیر فروش آنها تکمی شدند .درمجموع ،پرسشنامهها در اختیار  345شرکت قرار
گرفت که از میان آنها تعداد  175پرسشنامه تکمی و جمعآوری شد؛ البته بنا بر نظر کالین
( ،)1998نسبت آزمودنیها به متغیرها در مدلسازی معادت ساختاری ،حداق  2و حداکثر 10
است []27؛ از اینرو با توجه به تعداد  50متغیر مشاهدهگر در این پژوهش ،تعداد  175نمونه
قاب قبول است.
ابزار گرداوری دادهها ،پرسشنامه بود که اعتبار محتوایی آن توسط جامعه خبرگان پژوهش و
اعتبار عاملی آن از طریق روش تحلی عاملی تأییدی اثبا شد .برای ارزیابی پایایی پرسشنامه از
روش آلفای کرونباخ استفاده شد و ضریب  0/955بهدست آمد؛ همچنین برای تحلی دادهها ،از
رویکرد مدلسازی معادت ساختاری و نرمافزار لیزرل استفاده شد.
.4تحلیلدادههاويافتههایپژوهش 

تحلیلعامليتأيیدی .قب از واردشدن به مرحله آزمون فرضیههای پژوهش ،باید از صحت
مدلهای اندازهگیری متغیرهای برونزا و درونزای پژوهش اطمینان حاص کرد که به این
منظور از تحلی عاملی تأییدی مرتبه اول و نرمافزار لیزرل استفاده شد.
متغیرهای مستق این پژوهش که متغیرهای برونزا محسوب میشوند شام چهار متغیر
«نیازهای آتی»« ،روابط فردی»« ،اعتبار و شهر » و «وابستگی» هستند .این متغیرها در سطح
چهارم مدل ساختاری ـ تفسیری پیشنهادی قرار گرفتهاند .جدول  ،2یافتههای حاص از تحلی
عاملی تأییدی متغیرهای برونزای پژوهش را نشان میدهد .
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جدول  .2بار عاملی و عدد معناداری متغیرهای برونزا
متغیرپنهان 

متغیرمشاهدهگر 
در برقراری روابط تجاری )(FND1

نیازهای آتی
)(FND

روابط فردی
)(PSR

شهر و اعتبار
)(RPT

وابستگی
)(DPN

تمرکز بر اهداف بلندمد
اعتقاد به سودآوربودن روابط بلندمد با شری تجاری )(FND2
توجه به پیامدهای آتی حاص از برقراری ارتباط با شری
تجاری )(FND3
روابط اجتماعی و حتی خارج از بحث کار بین کارکنان شرکا
)(PSR1
وجود دوستیهای فردی میان افراد کلیدی شرکا )(PSR2

شرکت مدیران شرکا در مناسبتهای سنتی یکدیگر و هدیهدادن
به یکدیگر به مناسبتهای ویژه )(PSR3
شهر به محصوت و خدما با کیفیت بات )(RPT1
شهر به درستی و صداقت )(RPT2
توانمندی در جذب و نگهداری نیروی انسانی متخصص )(RPT3
اختالل در خرید یا فروش اعضای زنجیره در صور حذف یکی
از شرکا )(DPN1
نبود جایگزین مناسب برای یکی از شرکا )(DPN2
حیاتیبودن یا درصد باتی حجم تأمین کات در زنجیره توسط
یکی از شرکا )(DPN3
حیاتیبودن یا درصد باتی حجم خرید کات در زنجیره توسط
یکی از شرکا )(DPN4

بارعاملي  عددمعناداری 
0/68
0/87

9/91
13/51

0/92

14/79

0/70

7/82

0/64

7/31

0/37

4/15

0/87
0/83
0/64

12/8
12/04
8/89

0/46

4

0/51

4/28

0/32

2/98

0/44

3/87

مدل از نظر شاخصهای برازش ،همچون نسبت کای -دو بر درجه آزادی و نیز مقدار
 RMSEAدر شرایط مناسبی قرار دارد؛ زیرا نسبت کای -دو بر درجه آزادی برابر با  2/02و
کوچ تر از  3و مقدار  RMSEAنیز برابر با  0/077و کوچ تر از  0/08است.
سایر متغیرهای پژوهش که در سطوح اول تا سوم مدل ساختاری ـ تفسیری هستند،
متغیرهای وابسته پژوهش یا به عبارتی متغیرهای درونزا محسوب میشوند .جدول  ،3یافتههای
حاص از تحلی عاملی تأییدی متغیرهای درونزای پژوهش را نشان میدهد .
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جدول  .3بار عاملی و عدد معناداری متغیرهای درونزا
متغیرپنهان 

حمایت مدیریت
ارشد )(SPP

اعتماد

)(TRU

تعهد )(COM

تطبیقپذیری
)(ADP

متغیرمشاهدهگر 
تأکید بر حیاتیبودن ایجاد ،حفظ و بهبود رابطه با شرکا توسط
مدیریت ارشد به کارکنان )(SPP1
تأکید بر ضرور تسهیم اطالعا با شرکا توسط مدیریت ارشد
به کارکنان )(SPP2
ایجاد زمینههای آموزش در مورد مدیریت زنجیره تأمین)(SPP3
پایبندی شرکا به قول و قرار )(TRU1
اعتقاد به کم شرکای تجاری به یکدیگر )(TRU2
صداقتداشتن شرکا نسبت به یکدیگر )(TRU3
تالش و سرمایهگذاری قاب توجه شرکا برای انجام وظایف
)(COM1
رابطه )(COM2

تمای و تالش شرکا برای تداوم بلندمد
تمدید خودکار روابط بین شرکا )(COM3
استفاده از زیرساختهای فناورانه یکسان توسط شرکا )(ADP1
تناسب سیستم تولید با نیازمندیهای شرکا )(ADP2
سرمایهگذاری قاب توجه در ابزارها و تجهیزا خاص شرکا
)(ADP3
همکاری شرکا جهت دستیابی بهتر به اهداف آتی )(COO1

همکاری
)(COO

یکپارچگی
)(ING

فعالیتهای مشترک در زمینه طراحی محصول یا طراحی فرایند
تولید )(COO2
فعالیتهای مشترک در زمینه اقداما کیفیتی )(COO3
فعالیتهای مشترک در زمینه پیشبینی تقاضا )(COO4
سطح تبادل اطالعا با شرکای تجاری از طریق شبکههای
اطالعاتی )(ING1
سطح مشارکت شرکا در فرایند تدارکا و تولید )(ING2
امکان کنترل و پیگیری موجودی )(ING3
کنترل ارتباطا در زنجیره از طریق نوشتن قراردادهای رسمی
)(CNT1

قرارداد )(CNT

وجود توافقا رسمی که تعهدا و حقوق طرفین بهطور شفاف
در آن مشخص است )(CNT2
حذف قراردادهای رسمی با گذشت زمان )(CNT3
آگاهسازی شرکا از برنامههای یکدیگر )(INF1
جریان اطالعا در زنجیره برای پیشبینی صحیح تقاضا

)(INF

)(INF2

تبادل اطالعا

مکرر )(INF3

حس امنیت و
ایمنی )(SFT

جریان اطالعا میان شرکا بهصور
تحوی بهموقع محصوت )(SFT1
تنوع محصوت )(SFT2
دقت پیشبینی الگوی تقاضای محصوت )(SFT3

بارعاملي 

عددمعناداری 

0/84

13/31

0/92

15/42

0/53
0/79
0/87
0/85

7/27
12/19
14/17
13/56

0/81

12/20

0/66
0/31
0/71
0/56

9/55
4/18
10/29
7/81

0/64

9/02

0/66

9/47

0/65

9/36

0/95
0/81

16/31
12/82

0/89

14/02

0/84
0/71

12/85
10/26

0/77

11/16

0/81

11/77

-0/09
0/67

-1/09
9/46

0/80

11/87

0/42
0/59
0/58
0/74

5/54
8/04
7/87
10/63
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تعداد تأمینکنندگان )(SFT4
هزینه تولید هر واحد محصول )(CMP1
متوسط سود سالیانه )(CMP2
سرمایه درگردش )(CMP3

رقابتپذیری
)(CMP

رضایت مشتری ) (CMP4
سهم بازار )(CMP5
درصد تحوی های بهموقع )(CMP6
انعطافپذیری تولید )(CMP7
کیفیت محصوت )(CMP8

0/46
0/42
0/69
0/70
0/74
0/76
0/59
0/74
0/64

6
5/72
10/03
10/22
10/96
11/52
8/14
10/94
9/03

با توجه به جدول  ،4تمامی اعداد معناداری ضرایب مدل ،به غیر از ی مورد ،بزرگتر از
 1/96است؛ بنابراین تمامی فرضیههای مدل اندازهگیری ،به غیر از ی مورد ،تأیید میشود و
میتوان گفت که بین متغیرهای مستق مدل و شاخصهای مرتبط با آنها رابطه مثبت و
معناداری وجود دارد .تنها فرضیهای که رد میشود ،ارتباط معنادار شاخص سوم برای متغیر
«قرارداد» است .به این ترتیب ،شاخص «حذف قراردادهای رسمی با گذشت زمان» با عدد
معناداری  ،-1/09ارتباط معناداری با متغیر «قرارداد» ندارد و میتوان آن را از مدل مفهومی
پژوهش حذف کرد.
این مدل نیز از نظر شاخصهای برازش نسبت کای -دو بر درجه آزادی و مقدار RMSEA
در شرایط مناسبی قرار دارد؛ زیرا ،نسبت کای -دو بر درجه آزادی برابر با  2/09و کوچ تر از 3
و مقدار  RMSEAنیز برابر با  0/079و کوچ تر از  0/08است.
تحلیلمسیروآزمونفرضیهها .نتایج حاص از تحلی مسیر مدل پژوهش و آزمون فرضیهها،
در جدول  ،4ارائه شده است.
جدول  .4تحلی مسیر و آزمون فرضیهها
شماره
فرضیه 
1
2
3
4
5
6
7

مسیر 

میزانتأثیر 

عددمعناداری 

نیازهای آتی ← حمایت مدیریت ارشد
روابط فردی ← حمایت مدیریت ارشد
شهر و اعتبار ← حمایت مدیریت ارشد
وابستگی ← حمایت مدیریت ارشد
حمایت مدیریت ارشد← اعتماد
حمایت مدیریت ارشد← تعهد
حمایت مدیریت ارشد← تطبیقپذیری

0/69
0/24
0/23
0/15
0/67
0/68
0/69

8/88
4/16
4/54
2/67
7/47
5/48
6/57

نتیجه
آزمون 
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

حمایت مدیریت ارشد← همکاری
حمایت مدیریت ارشد← یکپارچگی
حمایت مدیریت ارشد← قرارداد
حمایت مدیریت ارشد← تبادل اطالعا
اعتماد← حس امنیت و ایمنی
تعهد← حس امنیت و ایمنی
تطبیقپذیری← حس امنیت و ایمنی
همکاری← حس امنیت و ایمنی
یکپارچگی← حس امنیت و ایمنی
قرارداد← حس امنیت و ایمنی
تبادل اطالعا ← حس امنیت و ایمنی
حس امنیت و ایمنی← رقابتپذیری

0/80
0/36
0/97
0/91
0/11
-0/06
0/74
-0/19
-0/04
0/88
-0/28
0/86

7/54
4/23
6/31
8/24
1/87
-1/01
5/07
-2/42
-0/94
2/84
-1/25
4/92

تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
رد
رد
تأیید
رد
رد
تأیید
رد
تأیید

مدل تحلی مسیر از نظر شاخصهای برازش همچون نسبت کای -دو بر درجه آزادی و نیز
مقدار  RMSEAدر شرایط مناسبی قرار دارد؛ زیرا نسبت کای ـ دو بر درجه آزادی برابر با 2/09
و کوچ تر از  3و مقدار  RMSEAنیز برابر با  0/079و کوچ تر از  0/08است.
.5نتیجهگیریوپیشنهادها

در این پژوهش ،میزان تأثیر عوام روابط زنجیره تأمین بر رقابتپذیری شرکتهای کوچ
و متوسط صنعت قطعهسازی خودرو در ایران ،بررسی شد .مدل ساختاری ـ تفسیری پژوهش
(شک  ،)1که بر پایه نظرهای خبرگان طراحی شده است ،نشان میدهد که عام حس امنیت و
ایمنی در باتترین سطح مدل ،یعنی سطح نخست ،واقع شده است .تحلی مسیر صور گرفته
نشان میدهد که تأثیر این عام بر رقابتپذیری شرکتها با شد اثر  86درصد تأیید میشود.
حس امنیت و ایمنی متأثر از عوام سطح زیرین خود ،یعنی  7عام ِ اعتماد ،تعهد ،تطبیقپذیری،
همکاری ،یکپارچگی ،قرارداد و تبادل اطالعا تشخیص داده شده است؛ اما دادههای برخاسته از
وضعیت شرکتهای موردمطالعه نشان میدهد که تنها دو عام تطبیقپذیری و قرارداد بر ایجاد
حس امنیت و ایمنی شرکتها مؤثر هستند و میزان تأثیر سایر عوام تأیید نمیشوند .از این دو
عام نیز بیشترین تأثیر مربوط به عام قرارداد با شد اثر  88درصد است.
هفت عاملی که در سطح دوم واقع شدهاند ،از عام سطح سوم ،یعنی حمایت مدیریت ارشد،
تأثیر میپذیرند .حمایت مدیریت ارشد ،بیشترین تأثیر را بر عام قرارداد با شد تأثیر  97درصد
و سپس بر عام تبادل اطالعا با شد تأثیر  91درصد دارد .کمترین تأثیرپذیری مربوط به
عام یکپارچگی با شد تأثیر  36درصد است.
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در پایینترین سطح مدل ،یعنی سطح چهارم ،چهار عام نیازهای آتی ،روابط فردی ،اعتبار و
شهر  ،و وابستگی ،واقع شدهاند .این عوام اهمیت باتیی در تنظیم روابط تجاری دارند و سنگ
زیربنای روابط زنجیره تأمین را تشکی میدهند .مدل تحلی مسیر نیز نشان میدهد که
بیشترین تأثیر این عوام بر عام سطح بعد  -یعنی حمایت مدیریت ارشد -مربوط به عام
نیازهای آتی است ( 69درصد)؛ به عبار دیگر ،توجه به نیازهای آتی در برقراری روابط تجاری،
در رتبه نخست اهمیت قرار دارد .سایر عوام سطح چهارم ،یعنی روابط فردی ،اعتبار و شهر  ،و
وابستگی بهترتیب با شد تأثیر  24درصد 23 ،درصد و  15درصد در رتبههای بعدی قرار
میگیرند.
مدل مفهومی پژوهش حاضر ،با رویکرد مدلسازی ساختاری ـ تفسیری توسط خود
پژوهشگر توسعه یافته است و بنابراین پژوهش کامالً مشابهی در پیشینه مشاهده نشد؛
باوجوداین ،در مورد برخی فرضیهها میتوان نتایج این پژوهش را موردمقایسه قرار داد .چن و
همکاران ( ،)2011در بررسی عوام مقدم بر اعتماد و تعهد در روابط زنجیره تأمین ،به این نتیجه
رسیدند که اعتماد بر تعهد تأثیر مثبت و معنادار دارد؛ همچنین قابلیت دسترسی اطالعا و
کیفیت اطالعا تأثیر مثبت بر اعتماد دارند .در این پژوهش ،ارتباط متقاب بین اعتماد و تعهد و
نیز اعتماد و تبادل اطالعا تأیید شد [.]5
کورستن و گروئن ( )2010نیز تأثیر اعتماد بر تبادل اطالعا را تأیید کردهاند [ .]9بنت و
گابری ( ،)2001عام شهر را بر اعتماد مؤثر دانستهاند که در این پژوهش ،تأثیر مستقیم این
دو عام موردبررسی قرار نگرفت [ .]3قریشی و همکاران ( ،)2007تأثیر حمایت مدیریت ارشد بر
اعتماد و تعهد را تأیید کردهاند که با یافتههای این پژوهش همسو است [.]42
یافتههای این پژوهش ،میتوانند نقش بسزایی در شک گیری روابط تجاری برای صنایع
کوچ و متوسط صنعت قطعهسازی خودرو داشته باشند .مدیران این شرکتها با آگاهی از
عوام مطرحشده در مدل پیشنهادی و همچنین توجه به سطح ،میزان وابستگی و قدر نفوذ هر
ی از آنها ،میتوانند در مورد مسائ مختلف حوزه روابط زنجیره تأمین ،همچون انتخاب
شری تجاری ،نوع قرارداد و غیره تصمیمگیری کنند .مبتنی بر یافتههای پژوهش ،میتوان
پیشنهادهای زیر را به شرکتهای موردمطالعه ارائه کرد:
ـ نیازهای آتی شرکتها برای انجام کسبوکار خود ،یکی از سنگهای زیربنایی روابط زنجیره
تأمین محسوب میشود .شرکتها باید در برقراری روابط تجاری خود بر اهداف بلندمد تمرکز
کنند ،به سودآوربودن روابط بلندمد اعتقاد داشته باشند و به پیامدهای آتی حاص از برقراری
ارتباط توجه کنند.
ـ روابط فردی یکی از عناصر مهم فرهنگی ـ اجتماعی در جامعه ایرانی است .منظور از روابط
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فردی ،ایجاد ارتباط بین دو شخص مستق بهمنظور انجام ی معامله است .این عام از دیگر
عوام زیربنایی در تنظیم روابط تجاری بهشمار میرود .برقراری رابطهای صمیمانه و توجه به
دوستیهای فردی میان افراد کلیدی شرکا میتواند نقش مهمی در تقویت این عام داشته باشد.
ـ شهر و اعتبار ،ناشی از قضاو ذهنی دیگران درباره کیفیت محصوت سازمان بر حسب
عملکرد گذشتهاش است .این عام  ،همچون دو عام قب  ،زیربنای مدیریت روابط در این
زنجیره تأمین بهشمار میرود و میتواند با ارائه محصوت و خدما باکیفیت ،درستی و صداقت،
و توانمندی در جذب و نگهداری نیروی انسانی متخصص ،تقویت شود.
ـ حمایت مدیریت ارشد ،عام حیاتی در آغاز و حفظ روابط سالم میان شرکتهای خریدار و
تأمینکننده بهشمار میرود .تأکید مدیران ارشد بر حیاتیبودن ایجاد رابطه و تشویق کارکنان به
تسهیم اطالعا میان شرکا ،نقش بسزایی در تقویت دیگر عوام روابط زنجیره تأمین ایفا
میکند .جلب حمایت مدیریت ارشد ،بیشترین تأثیر را بر عام قرارداد دارد؛ بنابراین بهمنظور
تبدی توافقا غیررسمی میان شرکا به قراردادهای رسمی همکاری ،باید بر جلب حمایت مدیران
ارشد تمرکز کرد؛ همچنین حمایت مدیریت ارشد ،در میان عوام روابط زنجیره تأمین ،بیشترین
تأثیر غیرمستقیم را بر رقابتپذیری شرکت دارد.
ـ اگرچه اعتماد ،تعهد ،همکاری ،یکپارچگی و تبادل اطالعا  ،عوام بسیار مهمی در تنظیم
روابط زنجیره تأمین بهشمار میروند ،اما بررسی وضع موجود شرکتها نشاندهنده عدمتأثیر
آنها بر عوام باتدستی مدل است .شاید بهبود فضای کسبوکار به افزایش اعتماد و تعهد میان
شرکا و تمای آنها به همکاریهای بیشتر منجر شود؛ همچنین شرکتها تزم است ،از طریق
گسترش شبکههای اطالعاتی و افزایش سطح تبادل اطالعا با شرکای تجاری و بهبود سطح
مشارکت در فرایندهای تدارکا و تولید ،این عام را تقویت کنند.
ـ حس امنیت  -ایمنی ،نوعی اطمینان را در روابط تجاری برای شرکت خریدار یا تأمینکننده به
ارمغان میآورد .اهمیت این عام  ،بهویژه زمانی بیشتر خواهد بود که عدماطمینان در تقاضا ،زمان
تحوی و تغییر در ویژگیهای محصول بات باشد .این عام در میان عوام روابط زنجیره تأمین،
بیشترین میزان وابستگی را به خود اختصاص داده است؛ به عبار دیگر ،تمامی تعامال میان
عوام مختلف ،درنهایت از طریق این عام به رقابتپذیری شرکت منجر میشوند؛ بنابراین
توجه به این عام اهمیت بسیار زیادی دارد .شرکتها میتوانند از طریق ،تحوی بهموقع
محصوت  ،افزایش تنوع محصوت  ،باتبردن دقت پیشبینی الگوی تقاضای محصوت و نیز
افزایش تعداد تأمینکنندگان خود ،این عام را تقویت کنند.
ـ رقابتپذیری را میتوان قابلیتها و توانمندیهایی دانست که موجب بقای ی کسبوکار در
صحنه رقابت برای مد طوتنی میشود .در شرایط موجود ،مهمترین شاخصهای رقابتپذیری
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در این صنعت ،شاخصهای هزینهای هستند؛ یعنی قیمت تمامشده محصول ،سودآوری شرکت،
و سرمایه درگردش شرکت که هر سه در وضعیت نامناسبی قرار دارند .توجه شرکتها به این
عوام میتواند نقش بسزایی در افزایش توان رقابتی آنها داشته باشد.
این پژوهش در صنعت قطعهسازی خودرو و درباره شرکت شرکتهای کوچ و متوسط
انجام شده است و برای تعمیم یافتههای آن به دیگر صنایع یا شرکتهایی با اندازه بزرگ ،باید با
احتیاط عم شود؛ همچنین با توجه اینکه نرخ بازگشت پرسشنامهها حدود  61درصد بود ،در
تعمیم نتایج به ک جامعه پژوهش باید با احتیاط عم کرد .پژوهشگران آتی میتوانند مدل
پیشنهادی این پژوهش را در دیگر صنایع آزمون کنند؛ همچنین با بهکارگیری روش تحلی
شبکهای میتوانند به محاسبه ضرایب اهمیت عوام بپردازند.
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دانشگاه شهید بهشتي به نام درآمدهای اختصاصي دانشگاه شهید بهشتي واريز و به همراه اصل فیش بانكي
به نشاني تهران ـ دانشگاه شهید بهشتي ـ دانشكده مديريت و حسابداری ،كدپستي  1983963113ارسال
فرمائید.
دورنگار22431842 :

تلفن29903136 :

هزينه اشتراك برای تهران 850000 :ريال
هزينه اشتراك برای شهرستان 800000 :ريال


فرم اشتراك نشريه چشمانداز مديريت صنعتي
به پیوست فیش بانكي شماره

ريال بابت حق اشتراك

به مبلغ

ساالنه نشريه چشمانداز مديريت صنعتي ارسال ميگردد.
نام

نام خانوادگي

نام سازمان يا مؤسسه

نشاني:
كد پستي

صندوق پستي

تلفن تماس

