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چکیده :انتخاب تأمینکنندگان پايدار در بلندمدت ،به ايجاد مزيت رقابتی در کل زنجیرۀ تأمین
میانجامد .هدف اين پژوهش ارائة مدلی برای انتخاب تأمینکنندگان پايددار در زنجیدرۀ تدأمین
سايپا بوده است .برای اين کار پس از بررسی ادبیات نظری پژوهش 88 ،شاخص برای ارزيدابی
تأمینکنندۀ پايدار شناسايی شد که پس از بررسی خبرگان زنجیرۀ تأمین در صنعت خودرو ،فقط
 97شاخص مناسب تشخیص داده شد .سپس پرسشنامهای بین کارشناسان موجدود در زنجیدرۀ
تأمین شرکت سايپا توزيع شد و براساس  919پرسشنامة بهدسدتآمده مدد مفهدومی انتخداب
تأمینکنندۀ پايدار با روش تحلیل عاملی -تأيیدی برآورد شدد و شداخصهای پايدداری در سده
گروه اقتصادی ،رفاه اجتماعی و زيستمحیطی عاملبندی شدند .طبد نتدايک کسبشددۀ ايدن
مد تحقیقاتی ،مشخص شد انتخاب تأمینکنندگان پايدار بدهترتیدب اولويدت بده ابعداد «رفداه
اجتماعی»« ،اقتصادی» و «زيستمحیطی» بستگی دارد و اولويت هريک از زيرشداخصها نیدز
در تبیین انتخاب تأمینکنندگان پايدار مشخص شد.
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مقدمه
در دو دهة اخیر ،بهبود عملكرد زيسدتمحیطی و اجتمداعی زنجیرههدای تدأمین بدهعنوان مسدللة
کلیدی مديريتی مطرح شده است .بهايندلیل ،موضدو «پايدداری» نظدر بسدیاری از محققدان و
مديران کسبوکارها را جلب کرده است (گاويندان ،خداوردی و جعفريان .)2193 ،اين توجه بدیش
از پیش و تا اندازۀ زيادی بهدلیل مصرف پرشتاب منابع طبیعی ،دغدغههای مربوط به گرمای هوا
و همچنین مسلولیت اجتماعی شرکتهاست (دائو ،النگدال و کداربو .)2199 ،پايدداری در زنجیدرۀ
تأمین موضو بسیار تأثیرگذاری است که بهتازگی توجه محققان حوزۀ مديريت زنجیرۀ تدأمین را
به خود جلب کرده اسدت (اشدرفی و اهارسدوقی .)2199 ،ايدن موضدو در توسدعة قانونگدذاری،
پاسخگويی سازمانها ،توجه بیشتر به مديران آموزشی در مديريت پايدار و توسعة نظريدة حمايدت
از تصمیمگیری مديريت پايدار مشداهده میشدود (آزاد شدهرکی و همدايونی .)9313 ،همچندین،
مشكالت مربوط به «کمپین نخريدن خودروی داخلی» نیز به اين مشكالت دامن زده اسدت کده
براساس نظر نعمتزاده (وزير صنعت ،معدن و تجارت در دولدت يدازدهم) ،بسدیاری از مشدكالت
کاهش فروش خودروی داخلی در سا  ،9314بهدلیل کیفیت پايین قطعات تأمینکنندگان ایندی
و قیمت باالی خودروهای داخلی (ازجمله تولیدات شدرکت سدايپا) اسدت (نعمدتزاده .)9313 ،بدا
بررسیهای صورتگرفته بهنظر میرسد از شاخصهای محیطزيسدتی در قالدب سدبزبودن بدرای
ارزيابی عملكرد و انتخاب تأمینکنندگان در سا های اخیر بیشتر استفاده شده است ،اما همزمدان
به شاخصهای اقتصادی ،اجتماعی و محیطزيستی در بحث توسدعة پايددار توجده کمتدری شدده
است .از اين نظر ،پژوهشهای پیشین ضعفهايی دارند کده برطرفشددن آنهدا ضدروری بدهنظر
میرسد؛ برای مثا  ،در بخشی از پژوهشها فقط شاخصهای اقتصادی و محیطزيسدتی بررسدی
شدهاند ،درحالیکه طب تعريف پايداری تمام ابعاد اقتصادی ،اجتماعی و محیطی بايد بررسی شود
(امیندوست ،احمد ،ثقفینیدا و بحريندیندژاد .)2192 ،درنتیجده ،شدرکتهای خودروسدازی بايدد
تأمینکنندددگان خددود را از لحددای پايددداری بسددنجند .درواقددع ،در سددا های اخیددر در کشددورمان
تالشها ی زيادی برای بررسدی زنجیدرۀ تدأمین صدورت گرفتده اسدت ،امدا در زمیندة «انتخداب
تأمینکنندۀ پايدار» تحقیقات کمی مشاهده میشود و اکثر تحقیقات مربوط به مطالعات در سدط
بینالمللی است .همچنین طبد گدزارش قنداتی (مدديرکل صدنايع خدودرو و نیرومحرکدة وزارت
صنعت ،معدن و تجارت) ،هماکنون شرکت سايپا در زمینة میزان تولید خودرو سهم بازار بااليی در
بخش خودروسازی کشور دارد (قناتی .)9314 ،درنتیجده ،در ايدن پدژوهش شدرکت سدايپا بدرای
مطالعة موردی زنجیرۀ تأمین انتخاب شده است.
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شرکت سايپا تولیدکنندۀ خودرو است و صنعت خودرو از تأمینکنندگان زيدادی بهدره میبدرد.
بسیاری از اين تأمینکنندگان به میزان زيادی از سوختهای فسیلی استفاده میکنند و همچندین
سط اشتغا زايی گستردهای دارند؛ بندابراين ،پديددههای اجتمداعی ،زيسدتمحیطی و اقتصدادی
مربوط به تأمینکنندگان بر کل زنجیرۀ تأمین سدايپا تدأثیر مدیگدذارد .مسدللة پدژوهش حاضدر
شناسايی معیارهای مؤثر تولید پايدار بر شرکت سايپا و تدوين روشی مناسدب بدرای تغییدر درجدة
اهمیت اين معیارهای شناسايیشده و سرانجام ارزيابی تأمینکنندگان شرکت بدا اسدتفاده از ايدن
عوامل است .بنابراين ،پرسش اصلی پژوهش بهصورت زير تعريف میشود:
ابعاد اصلی «انتخاب تأمینکنندگان پايدار» در صنعت خودرو کداماند و اولويتبنددی آنهدا بده
اه صورت است؟
پرسشهای فرعی زير به شرح زير است:
 .9زيرمعیارهای هريک از ابعاد «انتخاب تأمینکنندگان پايدار» در صنعت خودرو کداماند؟
 .2اولويتبندی زيرمعیارهای هريک از ابعاد «انتخداب تأمینکننددگان پايددار» در صدنعت
خودرو به اه صورت است؟
پیشینة پژوهش
پیشینة نظری

دربارۀ زنجیرۀ تأمین ،بهطورگسترده در ادبیات مدديريت بحدث شدده اسدت .در مدديريت زنجیدرۀ
تأمین ،تصمیم انتخاب تأمینکننده يكی از مسائل کلیددی اسدت کده از سدوی مدديران خريدد و
عملیات برای کمک به حفظ جايگاه رقابتی سدازمانها صدورت میگیدرد (ادن ،لدین و هوآند ،
 .)2116جهانیشدن ،برونسپاری و آفشورين به اين فشار رقابتی افزودهاند تا جايیکده انتخداب
تأمینکنندگان به مسللهای کلیدیتر تبديل شدده اسدت .روابدط تأمینکننددۀ مبتندیبدر قیمدت و
محصو مصرفی برای تأمینکنندگان مدواد کلیددی -بدهويژه تأمینکننددگانی کده بدر عملكدرد
محیطی و اجتماعی تأکید دارند -در طوالنیمدت جذاب نیست (بلی و سارکیس.)2191 ،
بهعقیدۀ سورين و مولر ( )2118نقطة آغاز بهکارگیری فلسفة توسعة پايدار در زنجیرۀ تأمین،
فشارهای بیرونی و انگیزههای گروههای مختلف است .ذینفعان شامل مجموعة وسیعی از افدراد
میشود ،اما دو گروه در اينجا بسیار دخیلاند :از يکطرف مشدتريان هسدتند کده اهمیدت بسدیار
زيادی دارند ،زيرا عملیات زنجیرۀ تأمین درصدورتی مدورد قبدو اسدت کده درنهايدت مشدتريان
محصوالت و خدمات را پذيرفته باشند .از طرف ديگر ،تمام حالتهدای کنتدر دولتدی ،از سدوی
شهرداریهای محلی ،ملی يا دولتهای اندملیتی در اين زمینه تأثیرگذارند .نیدو در سدا ،9117
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کارکردهای اجتماعی و تلويحات اقتصادی و سیاسی از زنجیرۀ تدأمین را نیدز در حدوزۀ تحقیقدات
زنجیرۀ تأمین بررسی کدرده اسدت (نیدو .)9117 ،رابرتدز تأکیدد مدیکندد اقددامات سدازمانهای
غیردولتی 9که کارخانهها و شرکتهای اصلی در زنجیرۀ تأمین را برای مسدائل زيسدتمحیطی و
اجتماعی مسلو میدانند ،به کاهش اعتبار اين شرکتهای اصلی در زنجیرۀ تأمین منجر میشود
(رابرتز .)2113 ،فشارهايی که بر شرکت اصلی وارد مدیشدود ،اغلدب بده تأمینکننددگان منتقدل
میشود .در اينجا ،يک مشخصة ويژۀ مديريت زنجیرۀ تأمین پايدار ظهور میيابد .با توجه به کدل
زنجیرۀ تأمین محصو  ،شرکت مرکزی (اصلی) اکثر مواقع بايد قسمت بیشتری از زنجیرۀ تدأمین
را درنظر بگیرد و نمیتواند فقط به داليل اقتصادی حوزههای ويژهای از زنجیرۀ تأمین توجه کندد
(پريوز .)2118 ،براساس محرکها و موانع موجود (مانند دسدتیابی بده مزيدت رقدابتی ،فشدارهای
گروههای ذینفع ،قوانین دولتی و ،)...راهبردهای مختلفی وجود دارد .بدهمنظور سادهسدازی تندو
وسیع راهبردهای موجود ،میتوان آنها را در دو طیف مشخص قرار داد :مدديريت تأمینکننددگان
برای ريسکها و عملكرد 2و مديريت زنجیرۀ تأمین برای محصوالت پايدار .3اين راهبردها دقیقدا
مقابل يكديگر قرار میگیرند و البته نمیتوانند مكمل يكديگر باشند (سورين و مولر.)2118 ،
انتخاب تأمینکنندۀ پايددار بده شداخصهايی نیداز دارد کده در تصدمیمهای عملیداتی لحدای
نمیشود .پس از تأکید بیشتر بر مسائل محیطزيستی و اجتماعی در سازمانها و مفهوم بلوغيافتدة
مسلولیت اجتماعی شرکتی ،4در زمینة توجه به روابط تأمینکنندگان از ديدگاه پايداری و راهبردی
نیاز بیشتری احساس شده است (سیلیبرتی ،پوندرانددولفو و اسدكوتزی .)2118 ،تصدمیم انتخداب
تأمینکننده يكی از تصمیمهای مهم و اساسی خريداران و سازمانهاست.
پیشینة تجربی

هاشمی پطرودی ( )9312در پاياننامة کارشناسی ارشد خود با عنوان «ارزيدابی تأمینکننددگان و
تخصیص سفارش در يک زنجیرۀ تأمین پايدار (مدورد مطالعده :شدرکت مهندسدی و توسدعة گداز
ايران)» وضعیت ارزيابی تأمینکنندگان و تخصیص سفارش در شدرکت مهندسدی و توسدعة گداز
ايران را با تمرکز بر پروژۀ احداث ايستگاه تقويت فشار گاز همدان -بیجار بررسی کرده اسدت .در
اين پژوهش ،اهارده معیار انتخاب تأمینکنندگان پايدار با مرور ادبیات و مصاحبه شناسايی شدد و
از آنها برای ارزيابی تأمینکنندگان و تخصیص سفارش به آنهدا اسدتفاده شدد .سدورين و مدولر
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
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( )2118در پژوهشی با عنوان «از يک مرور ادبیات تا يک مد مفهومی بدرای مدديريت زنجیدرۀ
تأمین پايدار» ادبیات  919پژوهش صورتگرفته را در سا های  9114تا  2117در حوزۀ مديريت
زنجیرۀ تأمین پايدار بررسی کردهاند و سپس ااراوبی مفهومی را با توجه بده خالصدة تحقیقدات
ارائه دادهاند .گولیكیک و اسمیت ( )2193با فرضیههای مبتنیبر ديدگاه مندابع طبیعدی 9شدرکت،
پژوهشی را با عنوان «فراتحلیل 2از اقدامات مديريت زنجیدرۀ تدأمین پايددار بدهطور محیطدی 3و
عملكرد شرکت» انجام دادهاند و بیش از بیست سا پدژوهش صدورتگرفتده در حدوزۀ اقددامات
زنجیرۀ تأمین زيستمحیطی را با استفاده از فراتحلیل بررسی کردهاند تا دريابند تأثیر کلی استفاده
از اين اقدامات بر عملكرد شرکت مثبت است يا خیر .نتايک نشان میدهد اقدامات زنجیدرۀ تدأمین
بهطور محیطی ارتباط مثبت و معناداری با «اشكا عملكردی مبتندیبدر بدازار ،اشدكا عملكدرد
عملیاتی و اشكا عملكردی مبتنیبر حسابداری» دارند .پاگل و شوانكو ( )2194در تحقیقدی بدا
عنوان «ارا تحقی در مديريت زنجیرۀ تأمین پايدار بايد بدون آينده باشد »4اذعان کردهاند در دو
دهة اخیر موضو پايداری 8از «حاشیة» پژوهشهای مديريت زنجیدرۀ تدأمین خدارد شدده و بده
«جريان اصلی» اين حوزه تبديل شدده اسدت و درحدا حاضدر بخدش معنداداری از فعالیتهدای
تحقیقاتی اين حوزه را پوشش میدهد .برانددنبر ،،گاوينددان ،سدارکیس و سدورين ( )2194در
پژوهشی با عنوان «مد های کمی برای مديريت زنجیرۀ تأمین پايدار :تحوالت و دستورالعملها»
بهمنظور بررسی تحوالت و دستورالعملها ،محتوای  934پژوهش را با دقدت شناسدايی کردندد و
مد های رسمیای را که به جنبههای پايداری در زنجیرۀ تأمین روبهجلو مدیپرداخدت ،تجزيده و
تحلیل کردند .مشخص شد بیشتر نشريات و مد های ظاهرشده ،در مجموعهای محدود از شدش
مجله و اندين بررسی تحلیلی با تمرکز بر معیارهای اندگانة تصمیمگیری قرار دارند.
اهارسوقی و اشرفی ( )2194در پژوهشی پايدداری در مدديريت زنجیدرۀ تدأمین و همچندین
مسللة شناسايی يک مد جديد برای انتخاب تأمینکنندۀ کاال را براسداس مدد توسدعهيافتده از
روش خط پايین سهگانه 6در زنجیرۀ تأمین با ارائة روش اندمتغیرۀ فدازی بررسدی کردندد .نتدايک
عددی نشان داد مد ارائهشده برای يكپاراهسازی پايداری در مسللة انتخداب تأمینکننددۀ کداال
کارآمد است .همچنین ،آنها اهمیت استفاده از جنبههای تعريفشده از پايداری و مفهوم تاپسدیس
نلوفازی را در فرايند انتخاب تأمینکنندۀ پايدار با تجزيه و تحلیل حساسیت نشان دادند.
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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مانی ،آگروا و شارما ( )2194در پژوهشدی بدا عندوان «انتخداب تأمینکنندده بدا اسدتفاده از
پايداری اجتماعی :رويكرد مبتنیبر فرايند تحلیل سلسلهمراتبی در هند» بده انتخداب تأمینکننددۀ
پايدار اجتماعی از طري پارامترهدای اجتمداعی بدا اسدتفاده از فرايندد تحلیدل سلسدلهمراتبدی در
تصمیمگیری پرداختند .يافتدهها نشدان میدهدد تولیدکننددگان بدر ،،صدنايع خدودرو و سدیمان،
میتوانند تأمینکنندگان را براساس نمرۀ پايداری اجتماعی انتخاب کنند .قديمی و هیوی ()2194
در پژوهشی با عنوان «انتخاب تأمینکنندۀ پايدار در صدنعت تجهیدزات پزشدكی :بهسدوی تولیدد
پايدار» نشان دادند اگونه تدارک و تأمین پايدار يک تولیدکننده به حرکت بهسدوی تولیدد پايددار
منجر میشود .آزادی ،جعفريان ،صائن و میرهدايتیان ( )2198در پژوهشی با عنوان «مد جديدد
تحلیل پوششی دادههای فدازی بدرای ارزيدابی بهدرهوری و اثربخشدی تأمینکننددگان در زمیندة
مديريت زنجیرۀ تأمین پايدار» با استفاده از مد اندازهگیری يكپاراة تحلیل پوششدی دادههدا9ی
راسل در زمینة فازی ،بهترين تأمینکننددگان پايددار را انتخداب کردندد .نتدايک نشدان داد مدد
ارائهشده میتواند اثربخشی ،کارايی و بهرهوری در محیط ندامطملن را بدا سدطوح مختلدف آلفدا2
اندازهگیری کند .همچنین ،ايدن مطالعده نشدان داد مدد  ،کمکهدای پیشدنهادی خدوبی را بده
تصمیمگیرندگان برای مقابله با عوامل اقتصادی ،اجتمداعی و زيسدتمحیطی در هنگدام انتخداب
تأمینکنندگان پايدار ارائه میدهد.
براساس مرور پیشینة تحقی  ،هیچيک از تحقیقات داخلی مد مفهومی را برای تأمینکنندۀ
پايدار ارائه ندادهاند و فقط تعدادی شاخص را دستهبندی کردهاند که شاخصهايشان با مد سازی
معادالت ساختاری آزمون نشده است .تمام اين شكافها در اين پژوهش بررسی میشود.
مدل مفهومی

پس از نگارش طرح تحقی  ،مرور ادبیدات بدرای شناسدايی شداخصهای اقتصدادی ،اجتمداعی و
زيستمحیطی برای ارزيابی تأمینکنندۀ پايدار در صنعت خدودرو صدورت گرفدت .در ايدن میدان،
شانزده شاخص مرتبط با بعد «اقتصادی» ارزيابی تأمینکنندۀ پايدار 29 ،شداخص مدرتبط بدا بعدد
«رفاه اجتماعی» ارزيابی تأمینکنندۀ پايدار و  29شاخص مرتبط با بعد «زيستمحیطی» ارزيدابی
تأمینکنندۀ پايدار شناسايی شد.
سپس پرسشنامهای (پرسشنامة او ) برای شناسايی ساختار عاملی اين متغیرهدا تهیده شدد و
يازده نفر از استادان و خبرگان حوزۀ زنجیرۀ تأمین در شرکت سايپا روايی محتوای آن را ارزيدابی
کردند و از  88شاخص مورد بررسی ،هفده شاخص انتخاب شد .اين هفده شاخص ،ابعاد عملیداتی
ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
)1. Data Envelopment Analysis (DEA
)2. Alpha (α
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مد «انتخاب تأمینکنندگان پايدار» را تشدكیل مدیدهندد .گويدههای اصدلی پرسشدنامه بدرای
متغیرهای مكنون مرتبة پايین مد بههمراه منبع طرح پرسش ،در جدو  9خالصه میشود.
جدول  .4گویههای پرسشنامه برای انتخاب تأمینکنندگان پایدار

EC1

هزينه (قیمت محصو  ،هزينة سفارشدهی
و( )...پرسش معكوس)

EC2

کیفیت (کیفیت محصو و خدمت)

اقتصادی ()EC

EC3
EC4
EC5
EC6
SO1

رفاه اجتماعی ()SO

SO2
SO3

فناوری (میزان توسعة قابلیتهای فناوری
تأمینکننده و)...
تحويل (زمان بین صدور سفارش و دريافت
محصو و)...
روابط (میزان اعتماد میان زنجیرههای تأمین
و)...
قدرت مالی (توانايی و بنیة مالی تأمینکننده
و)...
عالي و حقو ،کارفرما
شفافیت اطالعات (میزان گشودگی اطالعات
دربرابر ذینفعان)
رضايت مشتريان (متوسط شكايات ساالنة
مشتريان و)...

SO4

اصو اخالقی (تنظیم محیط اخالقی و)...

EN1

سیستم مديريت زيستمحیطی (داشتن
گواهینامة ايزو  94119و)...

EN2

کنتر آلودگی (جلوگیری از آلودگی و)...

زيستمحیطی ()EN

EN3
EN4

محصو سبز و ايمن (استفاده از بستهبندی
سبز و)...
مصرف مواد (نسبت استفاده از مواد
خطرناک و)...

امیندوست ،احمد ،ثقفینیا و بحرينینژاد ( ،)2192آزاد
شهرکی و همايونی ( ،)9313احمدی ،آزادی ،صادقی و صائن
( ،)2193قديمی و هیوی ()2194
امیندوست و همكاران ( ،)2192آزاد شهرکی و همايونی
( ،)9313قديمی و هیوی ()2194
کو ،وان و تی ان ( ،)2191آزاد شهرکی و همايونی
( ،)9313کانان ،خداوردی ،الفت ،جعفريان و ديابت ()2193
آزاد شهرکی و همايونی ( ،)9313کانان و همكاران (،)2193
تسن و ایو ()2193
تسن

و ایو ()2193

کسكین ،ايلهان و اوزکان ( ،)2191آزاد شهرکی و همايونی
()9313
کو و همكاران ()2191
کو و همكاران ( ،)2191امیندوست ،احمد ،ثقفینیا و
بحرينینژاد ( ،)2192آزاد شهرکی و همايونی ()9313
ارو  ،سنسر و ساری ()2199
مانی و همكاران ()2194

کو ،وان و تی اِن ( ،)2191ارو  ،سنسر و ساری
( ،)2199آزاد شهرکی و همايونی ( ،)9313تسن و ایو
()2193
باسكاران ،ناایاپان و رحمان ( ،)2192امیندوست ،احمد،
ثقفینیا و بحرينینژاد ( ،)2192تسن و ایو (،)2193
قديمی و هیوی ()2194
آواشتی ،اائوهان و گويا ( ،)2191میرهدايتیان ،آزادی و
صائن ()2194
آزاد شهرکی و همايونی ( ،)9313تسن و ایو (،)2193
گاويندان خداوردی و جعفريان ()2193
()2199

EN5

مصرف انرژی (مصرف آب ،بر ،،گاز و)...

لوزانو و هوئیزين

EN6

بازيافت مواد (نسبت بازيافت مواد به کل
مواد و)...

امیندوست و همكاران ( ،)2192آزاد شهرکی و همايونی
()9313

EN7

استفاده از لجستیک معكوس

هندفیلد و نیكولز ()9111
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در بخش پرسشهای عملیاتی پرسشنامه ،از خبرگان خواسته شد تا براساس طیدف پنکتدايی
لیكرت (از خیلیکم تا خیلیزياد) به پرسشها پاسخ دهند.
روش پژوهش
روش تحقی در اين پژوهش توصیفی -همبستگی و از نو تحلیل ماتريس واريانی -کوواريدانس
است (سرمد ،بازرگان و حجازی .)19 :9313 ،اين تحقی بهصورت کتابخاندهای و میددانی انجدام
گرفت .ابتددا مطالعدات کتابخاندهای ادبیدات «انتخداب تأمینکننددۀ پايددار» ،پیشدینة تحقید و
نظريههای موجود دربارۀ موضو صورت گرفت و پس از شناسايی شاخصها ،پرسشدنامهای بدین
خبرگان زنجیرۀ تأمین شرکت سايپا توزيع شد و  919پرسشدنامة تكمیلشدده برگشدت داده شدد.
درنهايت ،با استفاده از روش تحلیدل عداملی و مد سدازی معدادالت سداختاری ،مدد مفهدومی
پیشنهادی تحقی تجزيه و تحلیل شد.
روایی پرسشنامه

برای ارزيابی پايايی ابزار سنجش از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که برای پرسشدنامة موجدود
در تحقی  1/119 ،بهدست آمد .همچنین ،از روش قابلیت اعتمداد ترکیبدی ارائدهشدده در ادبیدات
مد سازی معادالت ساختاری برای بررسی پايايی پرسشنامه استفاده شد.
برای بررسی روايی پرسشنامه نیز از روشهای «روايی محتوا» و «روايی سازه» استفاده شد.
روایی محتوا :اين روايی اطمینان میيابد که همدة ابعداد و مؤلفدههايی کده مدیتوانندد مفهدوم
موردنظر ما را انعكاس دهند و در آن سنجش وجود دارد ،مدنظر قرار گرفته است .ابتددا اداراوب
اولیة پرسشنامه تدوين شد و سپس برای ارزيابی آن ،از ديدگاه يازده نفر از خبرگان اسدتفاده شدد.
درنتیجه ،در مرحلة اولیه از روش اعتبار محتوا برای سنجش میزان اعتبار پرسشنامه و اصدالح آن
درصورت ضرورت استفاده شد.
روایی سازه :در اين تحقی برای اطمینان از اعتبار سازه ،از تحلیل عاملی استفاده شد .با استفاده
از تحلیل عاملی میتوان مشخص کرد که پرسشنامه شاخصهای موردنظر را اندازهگیری میکند
يا خیر .در تحلیل عاملی ،پرسشهای طرحشده برای ارزيابی يک شاخص يا صفت ،بايد بار عاملی
مشترک داشته باشند (مؤمنی و فعا قیومی .)217 :9319 ،همچنین ،تحلیل عداملی -تأيیددی در
قالب مد اندازهگیری صورت میگیرد و در نتدايک آن بدرازش و اعتبدار مدد بررسدی میشدود.
درادامه ،نتايک برازش مد اندازهگیری ارائه میشود.
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جامعه و نمونة آماری پژوهش

برای ساخت مد مفهومی پژوهش با استفاده از تحلیل عاملی ،خبرگان صنعتی شدرکت سدايپا و
بخش باالدستی «زنجیرۀ تأمین شرکت سايپا» بهعنوان جامعدة آمداری درنظدر گرفتده شددند .در
بخش باالدستی ،بسیاری از تأمینکنندگان ردۀ دوم به بعد را تعداد زيادی از کارگاههدای کوادک
تشكیل میدهند .در اين تحقی  ،با توجه به گستردگی کدار و تعدداد زيداد تأمینکننددگان ،فقدط
نظرهای خبرگان تأمینکنندگان اصلی ردۀ او بررسی شددند کده بدا مشدورت مددير لجسدتیک
خطوط تولید شرکت سايپا ،شرکتهای سازهگستر (بهعنوان تأمینکننددۀ اصدلی قطعدات شدرکت
سايپا) ،ستكو ،سايپا پرس ،پارسخودرو ،مگاموتور ،سايپا آذين و زامیاد انتخاب شدند.
جامعة آماری دربرگیرندۀ خبرگان صنعتی شامل مديران ارشد و کارشناسان لجستیک ،تولید و
بازرگانی دارای حداقل سه سا سابقه و حداقل مدرک کارشناسی بوده اسدت .تعدداد خبرگدان در
شرکت سايپا و هفت تأمینکنندۀ اصلی شرکت مورد بررسی حددود  281نفدر بدرآورد شدد .بدرای
بهدستآوردن حجم نمونه از رابطة کوکران استفاده شد (مؤمنی و فعا قیومی:)918 :9319 ،
2

رابطة )9

𝑁 × (𝑍𝛼⁄2 ) × 𝛿 2
𝛿2

2

× ) − 1) + (𝑍𝛼⁄
2

𝑁( 𝜀 2

=𝑛

که در آن 𝑛 حجم نمونه 𝑁 ،حجم جامعة آماری 𝛿 ،انحراف معیار نسبت صدفت متغیدر ε ،مقددار
اشتباه مجاز=  𝑍 ،1/14متغیر نرما واحد متنداظر بدا سدط اطمیندان  18درصدد ()𝑍𝛼⁄ =9/16
2
است.
برای نمونة پیشآزمون  31تايی ،مقدار انحراف معیار  1/6981بدرآورد شدده اسدت؛ بندابراين،
مقدار حجم نمونه به روش کوکران بهصورت زير محاسبه میشود:
280×(1/96)2 × 0/6159
= 189/3 ≈ 190
(280-1) × (0/04)2 + (1/96)2 × 0/6159

=𝑛

با توجه به تعداد جامعة آماری ( 281نفر) ،اندازۀ نمونة آماری براساس فرمدو نموندهگیری از
جامعة محدود 911 ،نفر برآورد شدد .در ايدن تحقید  ،از روش نموندهگیری تصدادفی -طبقدهای
استفاده شد .جدو  2اگونگی نسبت اين گروهها و تعداد نمونه را نمايدان میکندد .شدايان ذکدر
است  238پرسشنامه بهصورت تصادفی براساس نسبتهای بهدستآمدۀ هر طبقه در جامعه توزيع
شد ،اما پس از پیگیریهای فراوان  919پرسشنامه جمعآوری شد و فقدط انددکی در نسدبتهای
بهدستآمدۀ هر طبقه در نمونه تغییر بهوجود آمد.
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جدول  .9حجم جامعه و تعداال نمونة شرکت سایپا و هریک از هفت تأمینکنندۀ اصلی مورال بررسی
سایپا

سازهگستر

ستکو

سایپا پرس

پارسخوالرو

مگا موتور

سایپا آذین

زامیاال

29/9

98/2

91/4

91/7

1/3

99/8

1/6

8/1

911

تعداد نمونه

44

36

96

22

91

29

97

96

919

درصد در نمونه

23

98/1

8/4

99/8

1/1

99

8/1

8/4

911

تعداد جامعة خبرگان
درصد در جامعه

جمع

81

89

21

31

26

33

27

28

281

شرکت

یافتههای پژوهش
تجزيه و تحلیل دادهها با استفاده از فنون آمار استنباطی بهخصوص تحلیل عاملی د اکتشدافی و
تحلیل عاملی -تأيیدی انجام میگیرد .در اين بخش ،ابتدا با روش تحلیل عاملی مجموعة هفدده
متغیر مرتبط با «انتخاب تأمینکنندۀ پايدار» عاملبندی میشوند .درحقیقت ،با استفاده از تحلیدل
عاملی د اکتشافی رابطة بین متغیرها شناسايی میشود و عاملبندی الزم انجام میگیرد .خروجدی
اين قسمت قابلاستفاده در مد سازی معادالت ساختاری است .درحقیقدت ،در تحلیدل عداملی د
اکتشافی ،متغیرها به شیوۀ مناسب عاملبندی میشوند .سپس اين عاملبندی در تحلیل عاملی د
تأيیدی در تكنیک مد سازی معادالت سداختاری تأيیدد يدا رد میشدود .تحلیدل قسدمت او بدا
استفاده نرمافزار  SPSS 20.0و قسمت دوم با استفاده از نرمافدزار  Lisrel 8.80انجدام گرفدت؛
بنابراين ،درادامه خروجیهای تحلیل عاملی -اکتشافی و سپس خروجیهای مد سازی معدادالت
ساختاری ارائه میشود.
تحلیل دادهها با استفاده از تحلیل عاملی

تحلیل عاملی به دو نو اکتشافی و تأيیدی قابلتقسیمبندی است .در تحلیل عداملی -اکتشدافی،
محق درصدد کشف ساختار زيربنايی مجموعة تقريبا بزرگی از متغیرهاسدت و پیشفدر اولیدة
محق آن است که هر متغیری ممكن است با هر عاملی ارتباط داشته باشدد .بدرای اجدرای يدک
تحلیل عاملی اهار گام اصلی بهترتیب زير ضرورت دارد :الف) تهیة ماتريس همبسدتگی از تمدام
متغیرهای مورد استفاده در تحلیل و برآورد اشتراک ،ب) استخراد عاملها از ماتريس همبسدتگی،
د) انتخاب و ارخش عاملها ،د) تفسیر(مؤمنی و فعا قیومی.)912 :9319 ،
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پس از تحلیل عاملی هفده متغیدر پرسشدنامة او براسداس دادههدای استخرادشدده از 919
پرسشنامه ،شاخص آزمون  KMOبرابر  1/128شد (بزر،تر از  1/6اسدت) کده نشدانگر کفايدت
مقدار نمونهگیری است .همچنین ،مقدار  sigآزمون بارتلت کواکتر از  8درصد اسدت .بدهعالوه
درمجمو  ،سه عامل با واريانس کل تبیینشده بیش از  72/2درصد ،قادر بده سدنجش «انتخداب
تأمینکنندۀ پايدار» بوده است .اين امر بیانگر روايی سازۀ مناسب پرسدشهای ايدن حدوزه اسدت.
همچنین ،نتايک نشان میدهد پرسشهای پرسشدنامه ،درمجمدو سده عامدل بدا واريدانس کدل
تبیینشده بیش از  72/2درصد ،قادر به سنجش «انتخاب تأمینکنندۀ پايدار» بوده است .اين امدر
بیانگر روايی سازۀ مناسب پرسشهای اين حوزه است .نتدايک مداتريس ادرخشيافتدة عداملی در
جدو  3میآيد.
جدول  .9ماتریس چرخشیافتة اجزا
اجزا

ابعاال مدل عاملی انتخاب

بعد رفاه اجتماعی

بعد اقتصاالی

بعد زیستمحیطی

تأمینکنندۀ پایدار

1/296
1/383
1/924
1/349
1/216
1/228
1/746
1/741
1/782
1/667
1/232
1/296
1/248
1/214
1/392
1/918
1/276

1/649
1/664
1/719
1/617
1/761
1/712
1/321
1/348
1/241
1/236
1/218
1/268
1/248
1/377
1/313
1/264
1/218

1/261
1/326
1/212
1/228
1/228
1/271
1/248
1/289
1/273
1/383
1/844
1/889
1/779
1/717
1/662
1/881
1/718

EC1
EC2
EC3
EC4
EC5
EC6
SO1
SO2
SO3
SO4
EN1
EN2
EN3
EN4
EN5
EN6
EN7

با توجه به نتايک جدو  ،3مشخص میشود هر گويه دقیقا در کدام عامل قرار گرفتده اسدت.
ازاينرو ،براساس تحلیل عاملی اکتشافی ،فرضیة پژوهش (برای بررسی با کمک تحلیل عداملی-
تأيیدی) بهشرح زير بهدست میآيد:
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فرضیة تحقیق :در زنجیرۀ تأمین شرکت سايپا ،عوامل «اقتصادی (« ،»)ECرفداه اجتمداعی
( »)SOو «زيستمحیطی ( ،»)ENمتغیر مكنون مرتبة بداالتر «انتخداب تأمینکننددۀ پايددار» را
تبیین میکنند.
تحلیل دادهها با مدلسازی معادالت ساختاری

مد سازی معادالت ساختاری يكی از فنون مد سازی آماری است که در سا های اخیر از حدوزۀ
رفتاری وارد حوزۀ مديريت ،سازمان و اقتصاد شده است .در اين روش مانند رگرسیون ،کمیسازی
روابط میان متغیرهای مستقل و وابسته صورت میگیرد .البته برخالف پارامترهای رگرسیونی کده
همبستگیهای تجربی را نشان میدهند ،پارامترهدای سداختاری همبسدتگیهدای علدی را بیدان
میکنند (مهرگان ،اصغریزاده و صفری.)9387 ،
مدل مفهومی انتخاب تأمینکنندة پایدار

مد مفهومی «انتخاب تأمینکنندۀ پايدار» در شكل  9مشاهده میشود.

شکل  .4مدل مفهومی انتخاب تأمینکنندۀ پایدار
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براساس نتايک تحلیل عاملی -تأيیدی با استفاده از نرمافزار  ،LISREL 8.80اعداد معنداداری
در قالب جدو  4بهشرح زير بهدست آمد:
جدول  .1نتایج مدل اعداال معناالاری انتخاب تأمینکنندۀ پایدار
ابعاال اصلی

عدال معناالاری

بعد اقتصادی

8/81

بعد اجتماعی

91/77

بعد زيستمحیطی

91/18

گویهها

عدال معناالاری

EC1

1/98
7/77
8/24
8/78
7/73
8/21
7/62
7/47
7/83
8/21
8/24
7/81
8/88
8/73
1/98
7/86
8/24

EC2
EC3
EC4
EC5
EC6
SO1
SO2
SO3
SO4
EN1
EN2
EN3
EN4
EN5
EN6
EN7

همانطورکه در جدو  4مشاهده میشود ،تمام اعداد معناداری مربوط به ابعداد اصدلی مدد
معنادار شدهاند؛ زيرا عدد معناداری آنها بزر،تر از  9/16است .درنتیجه ،فرضیة باال تأيید میشود.
شاخصهای تناسب مد بیانگر آن اسدت کده مدد از نظدر شداخصهای تناسدب و بدرازش در
وضعیت خوبی است ،زيرا نسبت کای دو بر درجة آزادی آن برابر  2/7189است که کمتر از مقدار
مجاز  3است و مقدار میانگین مجذور خطاها نیز برابر با  1/117است که کمتر از مقدار مجاز 1/9
است؛ بنابراين ،به اصالحات اندانی نیاز ندارد .مقدار  P-valueنیدز کمتدر از  1/18اسدت .مقددار
مطلوب شاخص خوبی تناسب برازش و تعديليافتة آن بايد بیشتر از  11درصد باشد که در مقددار
شاخص خوبی تناسب برازش در اين مد ( 1/12باالی  )1/1و مقدار تعديليافتة آن برابر با 1/84
(باالی  )1/8هستند .مد تخمین استاندارد «انتخاب تأمینکنندۀ پايدار» بهشرح شكل  2است.
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شکل  .9مدل تخمین استاندارال انتخاب تأمینکنندۀ پایدار

طب شكل  ،2اولويت ابعاد انتخاب تأمینکنندۀ پايدار بهترتیب «رفاه اجتماعی» با بار عداملی
1/81؛ «اقتصادی» با بار عاملی  1/88و «زيستمحیطی» با بار عاملی  1/89بهدست آمده اسدت.
همچنین ،براساس شكل  ،2نتايک زير برای هريک از ابعاد مد بهدست آمد:
 .9مهمترين گويهها در بعد اقتصادی؛ کیفیت (با کد  EC2و بار عاملی  ،)1/84روابدط (بدا
کد  EC5و بار عاملی  )1/84و قدرت مالی (با کد  EC6و بار عاملی  )1/89بودهاند؛
 .2مهمترين گويهها در بعد رفاه اجتماعی؛ شفافیت اطالعات (بدا کدد  SO2و بدار عداملی
 )1/89و عالي و حقو ،کارفرما (با کد  SO1و بار عاملی  )1/81بودهاند؛
 .3مهمترين گويهها در بعد زيستمحیطی؛ کنتدر آلدودگی (بدا کدد  EN2و بدار عداملی
 ،)1/11بازيافت مواد (با کد  EN6و بار عاملی  ،)1/11سیستم مدديريت زيسدتمحیطی
(با کد  EN1و بار عاملی  )1/87و استفاده از لجسدتیک معكدوس (بدا کدد  EN7و بدار
عاملی  )1/87بودهاند.
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نتیجهگیری و پیشنهادها
هدف اين تحقی ارائة مدلی برای سنجش «انتخاب تأمینکنندۀ پايدار» پیرامون زنجیدرۀ تدأمین
شرکت سايپا بوده است .ابتدا پس از بررسی مرور ادبیدات و شناسدايی متغیرهدای آن سده عامدل
بیشترين نقش را در زمینة «انتخاب تأمینکنندۀ پايدار» داشتهاند .طب تجزيه و تحلیلهدايی کده
از طري نرمافزار  SPSS 20و  LISREL 8.80انجام گرفدت ،مشدخص شدد اولويدت متغیرهدا
بهترتیب «رفاه اجتماعی»« ،اقتصادی» و «زيستمحیطی» است .نتايک اين تحقی در بسیاری از
ابعاد با نتايک ساير تحقیقات هماهنگی دارد؛ برای مثا  ،بر مبنای نتايک تحقی  ،مهمتدرين عامدل
مؤثر بر «انتخاب تأمینکنندۀ پايدار» رفاه اجتماعی است .ديلیک و هاکرتز ( )2112نیز با افدزودن
ارزش از طري افزايش سرماية انسدانی و اجتمداعی جوامدع بدر ضدرورت پايدداری اجتمداعی در
شرکتها و تأمینکنندگان تأکید کردند .دومین عامدل مدؤثر بدر «انتخداب تأمینکننددۀ پايددار»
اقتصادی است که قديمی و هیوی ( )2194نیز به اين نتیجه دست يافتدهاندد .درنهايدت ،آخدرين
عامل «زيستمحیطی» است .بهنظر گولیكیک و اسمیت ( ،)2193پايداری زيستمحیطی بدهطور
فزاينده نقش مهمی در برنامهريزی و مديريت درون سازمانها و در سراسدر زنجیدرۀ تدأمین ايفدا
میکند.
بهطورکلی ،نتايک اين پدژوهش آگداهی نگارنددگان را دربدارۀ عوامدل تعیینکننددۀ «انتخداب
تأمینکننده پايدار» افزايش داد و همچنین میزان اثرگذاری هريک از اين عوامل را مشخص کرد.
براساس نتايک مد تخمین استاندارد «انتخاب تأمینکنندۀ پايدار» ،پیشنهادهای زير قابلاجراست:
برای ارتقای سط «رفاه اجتماعی» در زنجیرۀ تدأمین ،مدیتدوان اعضدای زنجیدرۀ تدأمین را بده
افزايش میزان گشودگی اطالعات دربرابر ذینفعان تشدوي کدرد و همچندین آنهدا را بده سدمت
احترامگذاشتن به عالي و حقو ،کارفرما سو ،داد .بدرای ارتقدای بعدد «اقتصدادی» در زنجیدرۀ
تأمین ،بايد شرکتها برای افزايش کیفیت خود تعداد گواهینامدههای کیفیدت و ممیدزی کیفیدت
داخلی را افزايش دهند .همچنین ،آنهدا بدرای بهبدود «روابدط» خدود بايدد میدزان اعتمداد میدان
زنجیرههای تأمین را افزايش دهند .برای انتخاب تأمینکنندگان ،ثبات اقتصادی و سدالمت مدالی
بلندمدددت تأمینکنندددۀ کدداال بايددد درنظددر گرفتدده شددود .درنهاي دت ،بددرای ارتقددای سددط بعددد
«زيستمحیطی» برای «کنتر آلودگی» میانگین حجم انتشار آلدودگی گازهدای آاليندده توسدط
تأمینکننده بايد کاهش يابد .همچنین ،بايد به سیسدتم «بازيافدت مدواد» توجده بیشدتری شدود.
عالوهبراين ،بايد «سیستم مديريت زيستمحیطی» با تدوين اهداف سازمانی مشدخص در زمیندة
آثار زيستمحیطی و انتشار عمومی گزارشهای عملكرد زيستمحیطی بهبود يابد .درنهايت ،بايد
بر «استفاده از لجسدتیک معكدوس» بدا تددوين اسدتانداردهای مربدوط بده لجسدتیک معكدوس
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 مهمترين محدوديت پژوهش اين است که انتخداب تأمینکننددۀ.محصوالت تمرکز بیشتری شود
پايدار در صنعت ممكن است متفاوت با ساير صنايع باشد و گويههای بهدستآمده قابلیدت تعمدیم
 برای انجامدادن تحقیقات آتی بده پژوهشدگران پیشدنهاد مدیشدود مدد، از اينرو.نداشته باشد
.«انتخاب تأمینکنندۀ پايدار» را در ديگر صنايع فعا در کشور بررسی کنند
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