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  داریپا کنندگانینانتخاب تأم یبرا یمدل مفهوم ةارائ
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 نیتأم ۀریدر کل زنج یرقابت تيمز جاديدر بلندمدت، به ا داريپا کنندگاننیانتخاب تأم چکیده:

تدأمین  ۀکنندگان پايددار در زنجیدرانتخاب تأمین یبرا یمدل ةپژوهش ارائ ني. هدف اانجامدیم
 یابيدارز یشاخص برا 88 ،پژوهش ینظر اتیادب یکار پس از بررس نيا یبوده است. برا پايسا
 فقط ،تأمین در صنعت خودرو ۀزنجیر خبرگان یز بررسشد که پس ا يیشناسا داريپا ۀکنندنیتأم
 ۀموجدود در زنجیدر کارشناسان نیب یاداده شد. سپس پرسشنامه صیشاخص مناسب تشخ 97

انتخداب  یآمده مدد  مفهدومدسدتبه ةپرسشنام 919و براساس  دش عيتوز پايتأمین شرکت سا
در سده  یداريدپا یهابرآورد شدد و شداخص یديیتأ -یعامل لیبا روش تحل داريپا ۀکنندنیتأم

ايدن  ۀشددشدند. طبد  نتدايک کسب یبندعامل یطیمحستيو ز یرفاه اجتماع ،یگروه اقتصاد
رفداه »ترتیدب اولويدت بده ابعداد بده داريپا کنندگاننیمشخص شد انتخاب تأم ،مد  تحقیقاتی

 زیدها نشداخصريز زا کيهر تيبستگی دارد و اولو «یطیمحستيز»و  «یاقتصاد» ،«یاجتماع
 مشخص شد. داريپا کنندگاننیانتخاب تأم نییدر تب
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 مقدمه
ة مسدلل عنوانبده تدأمین یهدارهیزنج اجتمداعی و یطیمحسدتيز عملكرد بهبود دهة اخیر، دو در

 محققدان و بسدیاری از نظدر «پايدداری» موضدو  دلیل،اينبه .است شده مطرح مديريتی کلیدی

ه بدیش توج (. اين2193را جلب کرده است )گاويندان، خداوردی و جعفريان،  وکارهاکسب مديران
 گرمای هوا به مربوط یهادغدغهمنابع طبیعی،  پرشتاب مصرف دلیلبه زيادی ۀانداز و تا از پیش

 ۀریدزنج پايدداری در (.2199کداربو، ست )دائو، النگدال و هاشرکت اجتماعی مسلولیت همچنین و
تدأمین را  ۀریزنج مديريت ۀتوجه محققان حوز یتازگبسیار تأثیرگذاری است که به موضو تأمین 
 ی،قانونگدذار توسدعة در موضدو  ايدن (.2199کرده اسدت )اشدرفی و اهارسدوقی،  جلببه خود 

 حمايدت نظريدة توسعة و ارپايد مديريت در آموزشی مديران به بیشتر ، توجههاسازمان پاسخگويی
همچندین،  .(9313شدود )آزاد شدهرکی و همدايونی، مشداهده می پايدار مديريت یریگمیتصم از

نیز به اين مشكالت دامن زده اسدت کده « کمپین نخريدن خودروی داخلی»مشكالت مربوط به 
مشدكالت زاده )وزير صنعت، معدن و تجارت در دولدت يدازدهم(، بسدیاری از براساس نظر نعمت

ایندی  کنندگاننیتأمکیفیت پايین قطعات  دلیل، به9314کاهش فروش خودروی داخلی در سا  
 بدا (.9313زاده، تولیدات شدرکت سدايپا( اسدت )نعمدت ازجملهی داخلی )خودروهاو قیمت باالی 

 بدرای سدبزبودن قالدب در زيسدتییطمح یهاشاخصاز  رسدیم نظربه گرفتهصورت هاییبررس
 زمدانهم اما شده است،استفاده  بیشتر اخیر یهاسا در  کنندگانینتأم انتخاب و عملكرد یارزياب
 کمتدری شدده توجده پايددار توسدعة بحث در زيستییطمح و اجتماعی اقتصادی، یهاشاخص به

 نظربده ضدروریآنهدا  شددنبرطرف کده دارند يیهاضعف پیشین یهاپژوهشنظر،  اين از. است
 یبررسد زيسدتییطمح و اقتصادی یهاشاخص فقطها پژوهش از بخشی در مثا ،رسد؛ برای یم

شود  یبررس دباي محیطی اجتماعی و اقتصادی، ابعاد تمام تعريف پايداری طب  کهیدرحال اند،شده
ی بايدد خودروسدازی هاشدرکت، جدهیدرنت (.2192ندژاد، نیدا و بحريندیدوست، احمد، ثقفی)امین
ی اخیددر در کشددورمان هاسددا ، در درواقددعند. سددنجخددود را از لحددای پايددداری ب کنندددگاننیتأم

انتخداب »ی زيادی برای بررسدی زنجیدرۀ تدأمین صدورت گرفتده اسدت، امدا در زمیندة هاتالش
شود و اکثر تحقیقات مربوط به مطالعات در سدط  تحقیقات کمی مشاهده می« ۀ پايدارکنندنیتأم
وزارت  ةرومحرکدیصدنايع خدودرو و ن رکليمددزارش قنداتی )همچنین طبد  گد ی است.المللنیب

سهم بازار بااليی در  شرکت سايپا در زمینة میزان تولید خودرو اکنونهم(، صنعت، معدن و تجارت
(. درنتیجده، در ايدن پدژوهش شدرکت سدايپا بدرای 9314بخش خودروسازی کشور دارد )قناتی، 

 مطالعة موردی زنجیرۀ تأمین انتخاب شده است.
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. دبدرزيدادی بهدره می کنندگاننیتأمۀ خودرو است و صنعت خودرو از دکنندیتولشرکت سايپا 
کنند و همچندین ی فسیلی استفاده میهاسوختبه میزان زيادی از  کنندگاننیتأمبسیاری از اين 

ی و اقتصدادی طیمحسدتيزی اجتمداعی، هادهيدپدی دارند؛ بندابراين، اگستردهيی زااشتغا سط  
ة پدژوهش حاضدر مسدلل. گدذاردیمد ریتدأثسدايپا  تأمینبر کل زنجیرۀ  کنندگاننیتأمبه مربوط 

تولید پايدار بر شرکت سايپا و تدوين روشی مناسدب بدرای تغییدر درجدة  مؤثرشناسايی معیارهای 
شرکت بدا اسدتفاده از ايدن  کنندگاننیتأمارزيابی  سرانجامو  شدهيیشناسااهمیت اين معیارهای 

 شود:زير تعريف می صورتپژوهش به اصلی بنابراين، پرسش عوامل است.
بده  آنهدا یبنددتياولوو  اندماکددر صنعت خودرو « کنندگان پايدارانتخاب تأمین»ابعاد اصلی 
 اه صورت است؟

 زير به شرح زير است: های فرعیپرسش
 ؟اندمادکدر صنعت خودرو  «کنندگان پايدارانتخاب تأمین»زيرمعیارهای هريک از ابعاد  .9

در صدنعت  «کننددگان پايددارانتخداب تأمین»زيرمعیارهای هريک از ابعاد  یبندتياولو .2
 خودرو به اه صورت است؟

 پژوهش ةنیشیپ

 ینظر ةنیشیپ

در ادبیات مدديريت بحدث شدده اسدت. در مدديريت زنجیدرۀ  طورگستردهبهدربارۀ زنجیرۀ تأمین، 
يكی از مسائل کلیددی اسدت کده از سدوی مدديران خريدد و  کنندهنیتأم، تصمیم انتخاب تأمین

ادن، لدین و هوآند ، ) گیدردصدورت می هاسدازمانعملیات برای کمک به حفظ جايگاه رقابتی 
کده انتخداب تا جايیاند افزودهی و آفشورين  به اين فشار رقابتی سپاربرون، شدنیجهان(. 2116
بدر قیمدت و ۀ مبتندیکننددنیتأمده اسدت. روابدط تبديل شد تریدیکلی امسللهبه  کنندگاننیتأم

ی کده بدر عملكدرد کننددگاننیتأم ويژهبده -مدواد کلیددی کنندگاننیتأممحصو  مصرفی برای 
 (.2191بلی و سارکیس، )جذاب نیست  مدتیطوالندر  -دارند دیتأکمحیطی و اجتماعی 

، تأمینی فلسفة توسعة پايدار در زنجیرۀ ریکارگبه( نقطة آغاز 2118عقیدۀ سورين  و مولر )به
شامل مجموعة وسیعی از افدراد  نفعانیذی مختلف است. هاگروهی هازهیانگفشارهای بیرونی و 

طرف مشدتريان هسدتند کده اهمیدت بسدیار : از يکاندلیدخ، اما دو گروه در اينجا بسیار شودیم
مشدتريان  تيددرنهاسدت کده ا قبدو  مدورددرصدورتی  تأمینزيادی دارند، زيرا عملیات زنجیرۀ 

ی کنتدر  دولتدی، از سدوی هداحالتمحصوالت و خدمات را پذيرفته باشند. از طرف ديگر، تمام 
، 9117. نیدو در سدا  رگذارندیتأثی در اين زمینه تیاندملی هادولتی محلی، ملی يا هایشهردار
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را نیدز در حدوزۀ تحقیقدات  تدأمینی اجتماعی و تلويحات اقتصادی و سیاسی از زنجیرۀ کارکردها
ی هاسدازماناقددامات  کنددیمد دیدتأک(. رابرتدز 9117ی کدرده اسدت )نیدو، بررس نیتأمزنجیرۀ 

ی و طیمحسدتيزرا برای مسدائل  تأمینی اصلی در زنجیرۀ هاشرکتو  هاکارخانهکه  9یردولتیغ
شود منجر می تأمینی اصلی در زنجیرۀ هاشرکت، به کاهش اعتبار اين دانندیماجتماعی مسلو  

منتقدل  کننددگاننیتأمشدود، اغلدب بده هايی که بر شرکت اصلی وارد مدیفشار(. 2113)رابرتز، 
 کدل به. با توجه ابديیمپايدار ظهور  تأمین. در اينجا، يک مشخصة ويژۀ مديريت زنجیرۀ شودیم

 تدأمینز زنجیرۀ محصو ، شرکت مرکزی )اصلی( اکثر مواقع بايد قسمت بیشتری ا تأمینزنجیرۀ 
توجه کندد  تأمینای از زنجیرۀ ی ويژههاحوزهاقتصادی  ليدالفقط به  تواندینمرا درنظر بگیرد و 

ها و موانع موجود )مانند دسدتیابی بده مزيدت رقدابتی، فشدارهای براساس محرک (.2118)پريوز، 
سدازی تندو  منظور سادههای مختلفی وجود دارد. بدهنفع، قوانین دولتی و...(، راهبردهای ذیگروه

کننددگان توان آنها را در دو طیف مشخص قرار داد: مدديريت تأمینهای موجود، میوسیع راهبرد
ها دقیقدا  . اين راهبرد3و مديريت زنجیرۀ تأمین برای محصوالت پايدار 2ها و عملكردبرای ريسک

 (.2118ند )سورين  و مولر، توانند مكمل يكديگر باشگیرند و البته نمیمقابل يكديگر قرار می
عملیداتی لحدای  هایيی نیداز دارد کده در تصدمیمهاشداخصۀ پايددار بده کنندنیتأمانتخاب 

ة افتديبلوغو مفهوم  هاسازمانزيستی و اجتماعی در بیشتر بر مسائل محیط دیتأک. پس از شودینم
از ديدگاه پايداری و راهبردی  کنندگاننیتأم، در زمینة توجه به روابط 4مسلولیت اجتماعی شرکتی

(. تصدمیم انتخداب 2118نیاز بیشتری احساس شده است )سیلیبرتی، پوندرانددولفو و اسدكوتزی، 
 ست.هاسازمانهای مهم و اساسی خريداران و يكی از تصمیم کنندهنیتأم

 تجربی ةپیشین

و  کننددگاننیتأمی ارزيداب»ة کارشناسی ارشد خود با عنوان نامانيپا ( در9312هاشمی پطرودی )
: شدرکت مهندسدی و توسدعة گداز مطالعده مدوردتخصیص سفارش در يک زنجیرۀ تأمین پايدار )

و تخصیص سفارش در شدرکت مهندسدی و توسدعة گداز  کنندگاننیتأموضعیت ارزيابی « ايران(
در بیجار بررسی کرده اسدت.  -ايران را با تمرکز بر پروژۀ احداث ايستگاه تقويت فشار گاز همدان

پايدار با مرور ادبیات و مصاحبه شناسايی شدد و  کنندگاننیتأماين پژوهش، اهارده معیار انتخاب 
و مدولر  ن يسدوراسدتفاده شدد.  آنهداو تخصیص سفارش به  کنندگاننیتأمبرای ارزيابی  آنهااز 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

1. Non Governmental Organization (NGO) 

2. Suppliers Management for Risks and Performance 

3. Supply Chain Management for Sustainable Products 

4. Corporate Social Responsibility (CSR) 



 884  ااااااااااااااااااا )مطالعة مورالی: ...  داریپا کنندگانینانتخاب تأم یمدل مفهومی برا ةارائ

 ۀزنجیدر تيريمدد یبدرا يک مرور ادبیات تا يک مد  مفهومیاز »( در پژوهشی با عنوان 2118)
 تيريمدۀ حوزدر  2117تا  9114ی هاسا گرفته را در صورت پژوهش 919 اتیادب« داريتأمین پا
 قداتیتحق ةخالصدتوجه بده  بارا  یمفهوم یااراوب پساند و سکرده یبررس داريتأمین پا ۀزنجیر
شدرکت،  9یعدیمندابع طب دگاهيبر دیمبتن یهاهیبا فرض( 2193و اسمیت ) کیكیگولاند. ه دادهارائ

و  3یطدیطور محبده داريدتدأمین پا ۀزنجیدر تيريمد اقداماتاز  2لیفراتحل»عنوان  بارا  یپژوهش
 ۀ اقدداماتحدوزگرفتده در صدورت سا  پدژوهش بیستاز  شیباند و انجام داده «عملكرد شرکت

دريابند تأثیر کلی استفاده  تا اندکرده یبررس لیتحلفرابا استفاده از را  یطیمحستيتأمین ز ۀزنجیر
تدأمین  ۀاقدامات زنجیدر دهدینشان م کينتامثبت است يا خیر. بر عملكرد شرکت از اين اقدامات 

عملكدرد  اشدكا  بدازار، بدریمبتنداشكا  عملكردی »با ی ارتباط مثبت و معناداری طیمح طوربه
( در تحقیقدی بدا 2194شوانكو ). پاگل و دارند« یبر حسابداریمبتنعملیاتی و اشكا  عملكردی 

اند در دو اذعان کرده« 4باشد ندهيبدون آ ديبا داريتأمین پا ۀزنجیر تيريدر مد  یارا تحق»عنوان 
ی مديريت زنجیدرۀ تدأمین خدارد شدده و بده هاپژوهش« یةحاش»از  8دهة اخیر موضو  پايداری

ی هداتیفعالاری از حاضدر بخدش معنداددرحدا  اسدت و شدده ليتبداين حوزه « جريان اصلی»
( در 2194. برانددنبر،، گاوينددان، سدارکیس و سدورين  )دهدیم تحقیقاتی اين حوزه را پوشش

« ها: تحوالت و دستورالعملداريتأمین پا ۀریزنج تيريمد یبرا یهای کممد »پژوهشی با عنوان 
 شناسدايی کردندد و دقدت با را پژوهش 934 محتوای ،هادستورالعمل و تحوالت بررسیمنظور به

 و هيدتجز، پرداخدتیجلو مدروبه در زنجیرۀ تأمین پايداری یهاجنبه به را که ایرسمی هایمد 
 شدش از محدود یامجموعه در ،ظاهرشده هایمد  و نشريات بیشتر شد مشخص .کردند لیتحل
 قرار دارند.  یریگمیتصم اندگانة معیارهای بر تمرکز با تحلیلی اندين بررسی و مجله

 همچندین و تدأمین زنجیدرۀ مدديريت در پژوهشی پايدداری ( در2194اهارسوقی و اشرفی )
 از افتدهيتوسدعه مدد  را براسداس کاال ۀکنندنیتأم انتخاب برای جديد مد  يک شناسايی مسللة
 نتدايک .کردندد فدازی بررسدی اندمتغیرۀ روش ارائة با تأمین زنجیرۀ در 6گانهسه نيیخط پاروش 
کداال  ۀکننددنیتأم انتخداب مسللة در پايداری یسازكپاراهي برایشده ارائه مد  داد نشان عددی
تاپسدیس  و مفهوم پايداری از شدهفيتعر یهاجنبه از استفاده اهمیتآنها  ،نیهمچن .است کارآمد

  دادند. نشان حساسیت و تحلیلتجزيه  پايدار با ۀکنندنیتأم انتخاب فرايند در نلوفازی را

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

1. Natural Resource–Based View 

2. Meta-Analysis 

3. Environmentally Sustainable Supply Chain Management Practices 

4. Why Research in Sustainable Supply Chain Management Should Have no Future 

5. Sustainability 

6. Triple Bottom Line (TBL) 
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بدا اسدتفاده از  کننددهنیانتخداب تأم»ی بدا عندوان پژوهشد( در 2194مانی، آگروا  و شارما )
 ۀکننددنیتأم انتخداببده « در هند یمراتبسلسله لیفرايند تحل بریمبتن كردي: رویاجتماع یداريپا
 در یمراتبدسلسدله لیدتحل فرايندد از اسدتفاده بدا یاجتمداع یپارامترهدا  يطر از یاجتماع داريپا

 ،مانیسد و خدودرو عيصدنا بدر،، دکننددگانیتول دهددمی نشدان هاافتدهي .ی پرداختندریگمیتصم
( 2194قديمی و هیوی ) .ندکن انتخاب یاجتماع یداريپا ۀنمر براساسرا  کنندگانتأمین توانندمی

 دیدولت یسدو: بهیپزشدك زاتیددر صدنعت تجه داريپا ۀکنندنیانتخاب تأم»در پژوهشی با عنوان 
 پايددار تولیدد یسدوبه حرکت به دکنندهیتول يک پايدار تأمین و تدارک نشان دادند اگونه« داريپا

 ديدمد  جد»( در پژوهشی با عنوان 2198آزادی، جعفريان، صائن و میرهدايتیان ) .شودمی منجر
 ةندیکننددگان در زمتأمین یوری و اثربخشدبهدره یابيدارز یبدرا یهای فدازداده یپوشش لیتحل
 ی9هداگیری يكپاراة تحلیل پوششدی دادهبا استفاده از مد  اندازه« داريتأمین پا ۀریزنج تيريمد

 مدد  داد نشدان نتدايک .کردندد پايددار را انتخداب کننددگانتأمین بهترين فازی، زمینة در راسل
 2آلفدامختلدف  سدطوح بدا ندامطملن را محیط در وریبهره و کارايی اثربخشی، تواندمیشده ارائه
پیشدنهادی خدوبی را بده  هدایکمک مدد ، داد نشدان ايدن مطالعده ،نیهمچن .گیری کنداندازه
 انتخداب هنگدام در محیطیزيسدت اجتمداعی و اقتصادی، عوامل با مقابله برای گیرندگانتصمیم
  .دهدارائه می پايدار کنندگانتأمین

 ۀکنندنیتأمبرای  رامفهومی  مد از تحقیقات داخلی  کيچیه، ة تحقی براساس مرور پیشین
ی سازمد با  شانيهاشاخص کهند اهکرد بندیدستهتعدادی شاخص را  فقطو  اندندادهارائه  پايدار

 .دشویمی بررسدر اين پژوهش  هاشكافاين  تمام .نشده است آزمونمعادالت ساختاری 

 مدل مفهومی

و  یاجتمداع ،یاقتصداد یهاشداخص يیشناسدا یبدرا اتیدمرور ادب  ،یپس از نگارش طرح تحق
در ايدن میدان،  .گرفدتدر صنعت خدودرو صدورت  داريپا ۀکنندنیتأم یابيارز یبرا یطیمحستيز

شداخص مدرتبط بدا بعدد  29، داريپا ۀکنندنیتأم یابيارز« اقتصادی»شانزده شاخص مرتبط با بعد 
 یابيدارز« یطیمحستيز»شاخص مرتبط با بعد  29و  داريپا ۀکنندنیتأم یابيارز« رفاه اجتماعی»
 شناسايی شد. داريپا ۀکنندنیتأم

شدد و  هیدته رهدایمتغ نيا یساختار عامل يیشناسا یبرا ی )پرسشنامة او (اسپس پرسشنامه
ی ابيدارزرا آن  یمحتوا يیروا پايتأمین در شرکت سا ۀزنجیر ۀو خبرگان حوز انداتاس يازده نفر از

ی، هفده شاخص انتخاب شد. اين هفده شاخص، ابعاد عملیداتی بررس موردشاخص  88از  و کردند

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

1. Data Envelopment Analysis (DEA) 
2. Alpha (α) 
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ی اصدلی پرسشدنامه بدرای هاهيدگو. دهنددیمدرا تشدكیل « کنندگان پايدارانتخاب تأمین»مد  
 شود.خالصه می 9، در جدو  پرسشهمراه منبع طرح متغیرهای مكنون مرتبة پايین مد  به

 کنندگان پایدارانتخاب تأمین یمه براپرسشنا یهاهیگو. 4جدول 
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يی تداپنکاز خبرگان خواسته شد تا براساس طیدف  پرسشنامه، عملیاتی هایدر بخش پرسش
 ها پاسخ دهند.به پرسش زياد(کم تا خیلیلیكرت )از خیلی

 پژوهش روش
کوواريدانس  -همبستگی و از نو  تحلیل ماتريس واريانی -روش تحقی  در اين پژوهش توصیفی

ی و میددانی انجدام اکتابخانده صورتبه(. اين تحقی  19: 9313است )سرمد، بازرگان و حجازی، 
، پیشدینة تحقید  و «ۀ پايددارکننددنیتأمانتخداب »ی ادبیدات اکتابخاندهگرفت. ابتددا مطالعدات 

ی بدین اپرسشدنامه، هاشاخصموجود دربارۀ موضو  صورت گرفت و پس از شناسايی  هاینظريه
برگشدت داده شدد.  شددهلیتكمپرسشدنامة  919خبرگان زنجیرۀ تأمین شرکت سايپا توزيع شد و 

ی معدادالت سداختاری، مدد  مفهدومی سدازمد ، با استفاده از روش تحلیدل عداملی و تيدرنها
 شد. لیتحل و هيتجزپیشنهادی تحقی  

 روایی پرسشنامه

برای ارزيابی پايايی ابزار سنجش از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که برای پرسشدنامة موجدود 
شدده در ادبیدات ارائده دست آمد. همچنین، از روش قابلیت اعتمداد ترکیبدیبه 119/1در تحقی ، 

 استفاده شد.پرسشنامه سازی معادالت ساختاری برای بررسی پايايی مد 
 استفاده شد.« روايی سازه»و « روايی محتوا»های برای بررسی روايی پرسشنامه نیز از روش

مفهدوم  تواننددیمدهايی کده يابد که همدة ابعداد و مؤلفدهاطمینان می اين روايیروایی محتوا: 
. ابتددا اداراوب گرفته استقرار  مدنظرما را انعكاس دهند و در آن سنجش وجود دارد،  موردنظر

تدوين شد و سپس برای ارزيابی آن، از ديدگاه يازده نفر از خبرگان اسدتفاده شدد.  پرسشنامه اولیة
درنتیجه، در مرحلة اولیه از روش اعتبار محتوا برای سنجش میزان اعتبار پرسشنامه و اصدالح آن 

 درصورت ضرورت استفاده شد.

یل عاملی استفاده شد. با استفاده در اين تحقی  برای اطمینان از اعتبار سازه، از تحل روایی سازه:
 کندیم یریگاندازهرا  موردنظر یهاشاخصمشخص کرد که پرسشنامه  توانیماز تحلیل عاملی 

شده برای ارزيابی يک شاخص يا صفت، بايد بار عاملی های طرحيا خیر. در تحلیل عاملی، پرسش
تأيیددی در  -ن، تحلیل عداملی(. همچنی217: 9319مشترک داشته باشند )مؤمنی و فعا  قیومی، 

شدود. در نتدايک آن بدرازش و اعتبدار مدد  بررسدی می و دگیریمی صورت ریگاندازهقالب مد  
 شود.ی ارائه میریگاندازهدرادامه، نتايک برازش مد  
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 آماری پژوهش ةجامعه و نمون

 و سدايپا شدرکت صنعتی خبرگان عاملی، تحلیل از استفاده با پژوهش مفهومی مد  ساخت برای
 در. شددند گرفتده درنظدر آمداری جامعدة عنوانبه «سايپا شرکت تأمین زنجیرۀ» باالدستی بخش
 کوادک هدایکارگاه از زيادی تعداد را بعد به دوم ردۀ کنندگانتأمین از بسیاری باالدستی، بخش
 فقدط کننددگان،تأمین زيداد تعدداد و کدار گستردگی به توجه با تحقی ، اين در دهند.می تشكیل
 لجسدتیک مددير مشدورت بدا شددند کده بررسی او  ردۀ اصلی کنندگانتأمین خبرگان نظرهای
 شدرکت قطعدات اصدلی کننددۀتأمین عنوان)به گسترسازه هایشرکت سايپا، شرکت تولید خطوط
 زامیاد انتخاب شدند. و آذين سايپا مگاموتور، خودرو،پارس پرس، سايپا ستكو، سايپا(،

ۀ خبرگان صنعتی شامل مديران ارشد و کارشناسان لجستیک، تولید و رندیدربرگجامعة آماری 
بازرگانی دارای حداقل سه سا  سابقه و حداقل مدرک کارشناسی بوده اسدت. تعدداد خبرگدان در 

بدرای نفدر بدرآورد شدد.  281کنندۀ اصلی شرکت مورد بررسی حددود شرکت سايپا و هفت تأمین
 (:918: 9319ی و فعا  قیومی، مؤمنة کوکران استفاده شد )رابطآوردن حجم نمونه از دستبه

𝑛 (9رابطة  =
𝑁 × (𝑍𝛼

2⁄
)
2
× 𝛿2

휀2(𝑁 − 1) + (𝑍𝛼
2⁄
)
2
× 𝛿2

 

مقددار  εانحراف معیار نسبت صدفت متغیدر،  𝛿حجم جامعة آماری،  𝑁حجم نمونه،  𝑛 در آنکه 
𝑍𝛼=16/9درصدد ) 18اطمیندان متغیر نرما  واحد متنداظر بدا سدط   𝑍، 14/1اشتباه مجاز= 

2⁄
 )

 است.

بندابراين،  بدرآورد شدده اسدت؛ 6981/1تايی، مقدار انحراف معیار  31آزمون برای نمونة پیش
 شود:صورت زير محاسبه میمقدار حجم نمونه به روش کوکران به

𝑛 =
280×(1/96)2 × 0/6159

(280-1) × (0/04)2 + (1/96)2 × 0/6159
= 189/3 ≈ 190 

گیری از نفر(، اندازۀ نمونة آماری براساس فرمدو  نمونده 281با توجه به تعداد جامعة آماری )
ای طبقده -گیری تصدادفیدر ايدن تحقید ، از روش نموندهنفر برآورد شدد.  911جامعة محدود، 

ذکدر کندد. شدايان ها و تعداد نمونه را نمايدان میاگونگی نسبت اين گروه 2استفاده شد. جدو  
آمدۀ هر طبقه در جامعه توزيع دستبه هایصورت تصادفی براساس نسبتپرسشنامه به 238است 

 هایآوری شد و فقدط انددکی در نسدبتپرسشنامه جمع 919های فراوان شد، اما پس از پیگیری
 وجود آمد.آمدۀ هر طبقه در نمونه تغییر بهدستبه



 4921زمستان  ،1 ۀشمار ،8الورۀ  ، صنعتیمدرييت  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا    880

 بررسی اصلی مورال ۀکنندتأمین هفت از کیشرکت سایپا و هر ة. حجم جامعه و تعداال نمون9جدول 
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 281 28 27 33 26 31 21 89 81 تعداد جامعة خبرگان

 911 1/8 6/1 8/99 3/1 7/91 4/91 2/98 9/29 درصد در جامعه

 919 96 97 29 91 22 96 36 44 تعداد نمونه

 911 4/8 1/8 99 1/1 8/99 4/8 1/98 23 درصد در نمونه

 ی پژوهشهایافته
اکتشدافی و  د تحلیل عاملی خصوصبهها با استفاده از فنون آمار استنباطی داده لیتحل و هيتجز

. در اين بخش، ابتدا با روش تحلیل عاملی مجموعة هفدده دگیریمتأيیدی انجام  -تحلیل عاملی
. درحقیقت، با استفاده از تحلیدل شوندیمبندی عامل« ۀ پايدارکنندنیتأمانتخاب »متغیر مرتبط با 

گیرد. خروجدی بندی الزم انجام میشود و عاملاکتشافی رابطة بین متغیرها شناسايی می د عاملی
 د سازی معادالت ساختاری است. درحقیقدت، در تحلیدل عداملی استفاده در مداين قسمت قابل

 د بندی در تحلیل عاملی. سپس اين عاملشوندیمبندی ۀ مناسب عاملویشاکتشافی، متغیرها به 
شدود. تحلیدل قسدمت او  بدا سازی معادالت سداختاری تأيیدد يدا رد میتأيیدی در تكنیک مد 

انجدام گرفدت؛  Lisrel 8.80افدزار نرمبا استفاده از  قسمت دوم و SPSS 20.0افزار نرماستفاده 
 معدادالتسازی ی مد هایخروجاکتشافی و سپس  -ی تحلیل عاملیهایخروجبنابراين، درادامه 
 شود.ساختاری ارائه می

 ها با استفاده از تحلیل عاملیل دادهیتحل

اکتشدافی،  -ی است. در تحلیل عداملیبندمیتقستحلیل عاملی به دو نو  اکتشافی و تأيیدی قابل
اولیدة  فدر شیپمحق  درصدد کشف ساختار زيربنايی مجموعة تقريبا  بزرگی از متغیرهاسدت و 

محق  آن است که هر متغیری ممكن است با هر عاملی ارتباط داشته باشدد. بدرای اجدرای يدک 
ريس همبسدتگی از تمدام الف( تهیة مات: ترتیب زير ضرورت داردتحلیل عاملی اهار گام اصلی به

از ماتريس همبسدتگی،  هاعاملدر تحلیل و برآورد اشتراک، ب( استخراد  استفاده موردمتغیرهای 
  .(912: 9319)مؤمنی و فعا  قیومی، د( تفسیر ،هاعاملد( انتخاب و ارخش 
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 919از  شددهاستخراد یهدادادهپس از تحلیل عاملی هفده متغیدر پرسشدنامة او  براسداس 
( کده نشدانگر کفايدت اسدت 6/1از  تربزر،شد ) 128/1 برابر KMOپرسشنامه، شاخص آزمون 

 عالوهبدهدرصد اسدت.  8از  ترکواکآزمون بارتلت  sigگیری است. همچنین، مقدار مقدار نمونه
انتخداب »درصد، قادر بده سدنجش  2/72شده بیش از درمجمو ، سه عامل با واريانس کل تبیین

های ايدن حدوزه اسدت. بوده است. اين امر بیانگر روايی سازۀ مناسب پرسدش« کنندۀ پايدارتأمین
های پرسشدنامه، درمجمدو  سده عامدل بدا واريدانس کدل دهد پرسشهمچنین، نتايک نشان می

بوده است. اين امدر « کنندۀ پايدارانتخاب تأمین»درصد، قادر به سنجش  2/72شده بیش از تبیین
يافتدة عداملی در نتدايک مداتريس ادرخش های اين حوزه است.زۀ مناسب پرسشبیانگر روايی سا

 آيد.می 3جدو  

 اجزا ةیافت. ماتریس چرخش9جدول 

 
سدت. ا گرفتدهدر کدام عامل قرار  قا یدقشود هر گويه ، مشخص می3جدو  به نتايک  با توجه

 -، براساس تحلیل عاملی اکتشافی، فرضیة پژوهش )برای بررسی با کمک تحلیل عداملیرونيازا
 :ديآیم دستبهشرح زير تأيیدی( به

انتخاب  یابعاال مدل عامل اجزا

 طییمحستیبعد ز بعد اقتصاالی بعد رفاه اجتماعی داریپا ۀکنندنیتأم

296/1 649/1 261/1 EC1 

383/1 664/1 326/1 EC2 

924/1 719/1 212/1 EC3 

349/1 617/1 228/1 EC4 

216/1 761/1 228/1 EC5 

228/1 712/1 271/1 EC6 

746/1 321/1 248/1 SO1 

741/1 348/1 289/1 SO2 

782/1 241/1 273/1 SO3 

667/1 236/1 383/1 SO4 

232/1 218/1 844/1 EN1 

296/1 268/1 889/1 EN2 

248/1 248/1 779/1 EN3 

214/1 377/1 717/1 EN4 

392/1 313/1 662/1 EN5 

918/1 264/1 881/1 EN6 

276/1 218/1 718/1 EN7 
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 یرفداه اجتمداع»، («EC) اقتصادی»، عوامل شرکت سايپا تأمیندر زنجیرۀ فرضیة تحقیق: 
(SO ») محیطیزيست»و (EN») را « ۀ پايددارکننددنیتأمانتخداب »ة بداالتر مرتب، متغیر مكنون

 .کنندیمتبیین 

 یسازی معادالت ساختارها با مدلل دادهیتحل

ۀ حدوزی اخیر از هاسا سازی آماری است که در سازی معادالت ساختاری يكی از فنون مد مد 
سازی رفتاری وارد حوزۀ مديريت، سازمان و اقتصاد شده است. در اين روش مانند رگرسیون، کمی

گیرد. البته برخالف پارامترهای رگرسیونی کده روابط میان متغیرهای مستقل و وابسته صورت می
ی علدی را بیدان هدایهمبسدتگ، پارامترهدای سداختاری دهندیمی تجربی را نشان هایستگهمب
 (.9387زاده و صفری، مهرگان، اصغریکنند )می

 پایدار ةکنندنیتأممدل مفهومی انتخاب 

 شود.مشاهده می 9در شكل « داريپا ۀکنندنیانتخاب تأم»مد  مفهومی 
 

 

 پایدار ۀکنندنیتأمانتخاب  ی. مدل مفهوم4ل کش
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اعداد معنداداری  ،LISREL 8.80افزار تأيیدی با استفاده از نرم -براساس نتايک تحلیل عاملی
 دست آمد:شرح زير بهبه 4در قالب جدو  

 پایدار ۀکنندنیتأمانتخاب  یاعداال معناالار . نتایج مدل1جدول 

 عدال معناالاری هاهیگو عدال معناالاری ابعاال اصلی

 81/8 بعد اقتصادی

EC1 98/1 

EC2 77/7 

EC3 24/8 

EC4 78/8 

EC5 73/7 

EC6 21/8 

 77/91 بعد اجتماعی

SO1 62/7 

SO2 47/7 

SO3 83/7 

SO4 21/8 

 18/91 یطیمحستيزبعد 

EN1 24/8 

EN2 81/7 

EN3 88/8 

EN4 73/8 

EN5 98/1 

EN6 86/7 

EN7 24/8 

 
شود، تمام اعداد معناداری مربوط به ابعداد اصدلی مدد  مشاهده می 4که در جدو  طورهمان

شود. است. درنتیجه، فرضیة باال تأيید می 16/9تر از اند؛ زيرا عدد معناداری آنها بزر،معنادار شده
های تناسدب و بدرازش در های تناسب مد  بیانگر آن اسدت کده مدد  از نظدر شداخصشاخص

است که کمتر از مقدار  7189/2زيرا نسبت کای دو بر درجة آزادی آن برابر وضعیت خوبی است، 
 9/1است که کمتر از مقدار مجاز  117/1است و مقدار میانگین مجذور خطاها نیز برابر با  3مجاز 

اسدت. مقددار  18/1نیدز کمتدر از  P-valueاست؛ بنابراين، به اصالحات اندانی نیاز ندارد. مقدار 
درصد باشد که در مقددار  11يافتة آن بايد بیشتر از بی تناسب برازش و تعديلمطلوب شاخص خو

 84/1يافتة آن برابر با ( و مقدار تعديل1/1)باالی  12/1شاخص خوبی تناسب برازش در اين مد  
 است. 2شرح شكل به« ۀ پايدارکنندنیتأمانتخاب »مد  تخمین استاندارد  ( هستند.8/1)باالی 
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 پایدار ۀکنندنیتأمن استاندارال انتخاب یتخم . مدل9ل کش

 
با بار عداملی « رفاه اجتماعی»ترتیب ۀ پايدار بهکنندنیتأم، اولويت ابعاد انتخاب 2طب  شكل 

اسدت.  آمده دستبه 89/1با بار عاملی « یطیمحستيز»و  88/1با بار عاملی « اقتصادی»؛ 81/1
 آمد: دستبهک از ابعاد مد  ، نتايک زير برای هري2همچنین، براساس شكل 

)بدا  روابدط(، 84/1و بار عاملی  EC2)با کد  تیفیکدر بعد اقتصادی؛  هاهيگو نيترمهم .9
 ؛اندبوده( 89/1و بار عاملی  EC6ی )با کد مال قدرت( و 84/1و بار عاملی  EC5کد 

و بدار عداملی  SO2)بدا کدد  اطالعات تیشفافدر بعد رفاه اجتماعی؛  هاهيگو نيترمهم .2
 ؛اندبوده( 81/1و بار عاملی  SO1)با کد  کارفرما و حقو،  يعال( و 89/1

بدار عداملی  و EN2ی )بدا کدد کنتدر  آلدودگی؛ طیمحستيزدر بعد  هاهيگو نيترمهم .3
ی طیمحسدتيز تيريمدد ستمیس(، 11/1بار عاملی و  EN6)با کد  مواد افتيباز(، 11/1

بدار و  EN7)بدا کدد  معكدوس کیلجسدت از استفاده( و 87/1بار عاملی و  EN1)با کد 
 .اندبوده( 87/1عاملی 
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 اهشنهادیو پ گیرینتیجه
پیرامون زنجیدرۀ تدأمین « کنندۀ پايدارانتخاب تأمین»هدف اين تحقی  ارائة مدلی برای سنجش 

ی آن سده عامدل . ابتدا پس از بررسی مرور ادبیدات و شناسدايی متغیرهدابوده استشرکت سايپا 
يی کده هدالیتحل و هيتجز. طب  اندداشته« کنندۀ پايدارانتخاب تأمین»بیشترين نقش را در زمینة 

گرفدت، مشدخص شدد اولويدت متغیرهدا  انجام LISREL 8.80 و SPSS 20 افزارنرماز طري  
است. نتايک اين تحقی  در بسیاری از « یطیمحستيز»و « اقتصادی»، «رفاه اجتماعی»ترتیب به

عامدل  نيتدرمهمای مثا ، بر مبنای نتايک تحقی ، برابعاد با نتايک ساير تحقیقات هماهنگی دارد؛ 
 افدزودن با نیز (2112) هاکرتز و رفاه اجتماعی است. ديلیک« کنندۀ پايدارانتخاب تأمین»مؤثر بر 
 در یاجتمداع یداريدپا ضدرورت بدر جوامدع یاعاجتمد و یانسدان يةسرما شيافزا  يطر از ارزش
« کننددۀ پايددارانتخداب تأمین»دومین عامدل مدؤثر بدر  .ندکرد دیتأک کنندگاننیتأم وها شرکت

، آخدرين تيددرنهااندد. ( نیز به اين نتیجه دست يافتده2194اقتصادی است که قديمی و هیوی )
طور بده یطیمحستيز یداريپا(، 2193نظر گولیكیک و اسمیت )است. به« یطیمحستيز»عامل 
ايفدا  تدأمین ۀریدها و در سراسدر زنجدرون سازمان تيريو مد یزيردر برنامه ینقش مهم ندهيفزا
 .کندیم

انتخداب » کننددۀنییتعی، نتايک اين پدژوهش آگداهی نگارنددگان را دربدارۀ عوامدل طورکلبه
و همچنین میزان اثرگذاری هريک از اين عوامل را مشخص کرد.  افزايش داد« کننده پايدارتأمین

اجراست: ، پیشنهادهای زير قابل«کنندۀ پايدارانتخاب تأمین»براساس نتايک مد  تخمین استاندارد 
اعضدای زنجیدرۀ تدأمین را بده  تدوانیمددر زنجیرۀ تدأمین، « رفاه اجتماعی»برای ارتقای سط  

را بده سدمت  آنهداتشدوي  کدرد و همچندین  نفعانیذربرابر افزايش میزان گشودگی اطالعات د
در زنجیدرۀ « اقتصدادی»گذاشتن به عالي  و حقو، کارفرما سو، داد. بدرای ارتقدای بعدد احترام

 کیفیدت ی کیفیدت و ممیدزیهانامدهیگواهبرای افزايش کیفیت خود تعداد  هاشرکتتأمین، بايد 
خدود بايدد میدزان اعتمداد میدان « روابدط»داخلی را افزايش دهند. همچنین، آنهدا بدرای بهبدود 

 سدالمت مدالی و اقتصادی ، ثباتکنندگاننیتأمرا افزايش دهند. برای انتخاب  تأمینی هارهیزنج
، بددرای ارتقددای سددط  بعددد تيدددرنهاکدداال بايددد درنظددر گرفتدده شددود.  ۀکنندددنیتأم بلندمدددت

آاليندده توسدط  گازهدای آلدودگی انتشار حجم میانگین« کنتر  آلودگی»برای « یطیمحستيز»
توجده بیشدتری شدود. « بازيافدت مدواد»کننده بايد کاهش يابد. همچنین، بايد به سیسدتم تأمین
با تدوين اهداف سازمانی مشدخص در زمیندة « محیطیزيست مديريت سیستم»براين، بايد عالوه

، بايد تيدرنهامحیطی بهبود يابد. ی عملكرد زيستهاگزارشومی محیطی و انتشار عمآثار زيست
بدا تددوين اسدتانداردهای مربدوط بده لجسدتیک معكدوس « استفاده از لجسدتیک معكدوس»بر 
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ۀ کننددنیتأممحدوديت پژوهش اين است که انتخداب  نيترمهممحصوالت تمرکز بیشتری شود. 
قابلیدت تعمدیم  آمدهدستبهی هاهيگواشد و پايدار در صنعت ممكن است متفاوت با ساير صنايع ب

 مدد  شدودیمدپیشدنهاد  پژوهشدگرانتحقیقات آتی بده  دادن، برای انجامرونيا ازنداشته باشد. 
 کشور بررسی کنند. در فعا  صنايع ديگر را در «پايدار کنندۀتأمین انتخاب»
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