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چكیده
در سالهای اخیر ،تولیدکنندگان در دستیابی به مزیت رقابتی ،به نقش تأمینکنندگان پی بردهاند و در واقع میتوان بیان کرد که باید
تأمینکنندگان و خریداران با یکدیگر همکاری داشته و فعالیتهایشان را با هم هماهنگ کنند .هدف این مقاله ،ارائه روشی مناسب بهمنظور
شناسایی عوامل مؤثر بر رضایت تأمینکنندگان شرکتهای پخش مواد غذایی است .بهمنظور دستیابی به نتایج مورد انتظار ،ابتدا عوامل مؤثر
بر رضایتمندی تأمینکنندگان ،از ادبیات موضوع و با نظر خبرگان صنعت استخراج گردیده است .سپس ضمن ارائه مدل اولیه ،فرضیات
مرتبط شکل گرفته است .بر این اساس پرسشنامهای طراحی شده و بعد از تکمیل آنها به کمک روش حداقل مربعات جزئی ) ،(PLSفرضیات
مورد بررسی قرار گرفتند .نتایج حاصل از تحلیلها نشانگر این موضوع هستند که عوامل اعتماد ،ارتباطات متقابل و سیاستهای پرداخت
شرکتهای پخش ،اهمیت قابل توجهای بر رضایت تأمینکننده آنها دارند و عوامل سیاستهای خرید شرکت پخش و نحوه مدیریت اختالفات
از طریق متغیر واسطه ارتباطات متقابل ،تأثیری غیرمستقیم بر رضایت تأمینکننده این شرکتها دارد .یک شرکت پخش مواد غذایی با
استفاده از نتایج این تحقیق میتواند همکاری بهتری با تأمینکنندگان خود داشته و با استفاده از تواناییهای تأمینکنندگان خود از مزیت
رقابتی خوبی برخوردار باشد.

واژههای کلیدی :رضایت تأمینکنندگان ،روابط خریدار و تأمینکننده ،مدلسازی معادالت ساختاری ،حداقل مربعات جزئی.
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مقدمه321

این است که تأمینکنندگان بهمنظور فروش خدمات و
محصوالت خود همواره سعی میکنند خود را برای مشتریان
جذابتر نشان داده و رضایت مشتری را محقق سازند.
تأمینکنندگان باعث ایجاد ارزش برای خریداران شده و در
روابط صنعتی بهعنوان شریکی ارزشآفرین شناخته
میشوند .خریدارانی میتوانند از این ارزش بهخوبی بهره
ببرند که روابط بلندمدت راهبردی با تأمینکنندگان داشته
باشند ،چرا که شراکت پایدار و بلندمدت پایه و اساس بازار
امروز است ] .[1یکی از عوامل مهم پایداری روابط ،رضایت
تأمینکننده میباشد .دو مورد از تعاریف مطرح برای
رضایتمندی تأمینکننده عبارتاند از:
 -1احساس عادالنه بودن و رضایت از روابط خریدار و
تأمینکننده ،با توجه به مزایای دریافتی از خریدار و
ابتکارات ارائه شده از سوی تأمینکننده ].[2

بهمنظور مدیریت مؤثر زنجیره تأمین ،ضروری است که
تأمینکنندگان و مشتریان با یکدیگر و در یک روش
هماهنگ و با شراکت و ارتباطات اطالعاتی با یکدیگر
همکاری کنند .این امر جریان سریع اطالعات در میان
سازمان و تأمینکنندگان آن محسوب میشود .بهطور
معمول تصور منابع آکادمیک و همچنین خبرگان صنعت بر

 -1استادیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه یزد ،پستالکترونیکی:
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 -2دانشیار دانشکده مهندسی صنایع ،دانشگاه یزد ،پستالکترونیکی:
Fallahnezhad@yazd.ac.ir

 -*3دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ،دانشگاه یزد ،نویسنده
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 -2احساس برقراری عدالت و تساوی در روابط ،اگرچه
که توازن قدرت وجود نداشته باشد ].[3
یک تأمینکننده راضی میتواند بهترین پرسنل خود را
بهمنظور ارائه مشاوره در زمینه تولید محصوالت جدید به
خریدار ،معرفی کند .همچنین این تأمینکننده میتواند
ویژگی محصول تولیدی خود را طبق نظر مشتری تغییر
داده و پیشنهادات مهمی در جهت بهبود محصول تولیدی
خریدار ارائه کند .در مواقعی که بهدلیل محدودیتهای
تولید (مانند خرابی یک ماشین) در فرآیند تولید وقفه و یا
گلوگاه جدیدی ایجاد میشود ،تأمینکننده مرتبط میتواند
سریعاً وارد عمل شده و کمبودها را جبران نماید ] .[4از
طرفی یک تأمینکننده ناراضی ممکن است محصولی با
کیفیت پایین را در اختیار خریدار قرار دهد که این موضوع
موجب کاهش کیفیت محصول نهایی خریدار و در نتیجه
باعث نارضایتی مشتریان و کاهش حجم فروش شود.
بهعالوه یک تأمینکننده ناراضی ممکن است با شکستن
رابطه موجود ،سعی در بهبود وضع خود نماید که این مسئله
با توجه به پیامدهای نامناسب آن نهایتاً به یک نتیجه
باخت-باخت در رابطه دو طرف تبدیل شود ].[5
با اینکه رضایت مشتری برای چند دهه بهعنوان شاخصی
برای موفقیت تجاری شناخته شده است ،اخیراً رضایت
تأمینکنندگان نیز مورد توجه قرار گرفته است .ونگ در
مرجع ] [6از اولین محققانی بود که مسئله رضایت
تأمینکننده را در نظر گرفت .او عنوان کرد که تعهد به
رضایتمند نگه داشتن تأمینکننده و بیان انتقادات سازنده
باعث حمایت کامل و صادقانه تأمینکننده میشود .مرجع
] [7چارچوبی را با  9بعد رضایت تأمینکننده تحت دو
عنوان تعریف کرده است:
 -1عناوین مرتبط با تجارت
 -2عناوین مرتبط با ارتباطات
عناوین مرتبط با تجارت شامل :سودآوری ،توافق،
مشارکت تأمینکننده در مراحل اولیه ،پیوستگی روند
تجارت و پیشبینی یا برنامهریزی است .در مقابل عناوین
مرتبط با ارتباطات شامل :مانند نقشها و مسئولیتها،
اعتماد ،بازخورد و ارزش و اهمیت کارخانه خریدار است.
پژوهشگر به کمک این عناوین پرسشنامهای را طراحی
میکند که به خریدار اجازه میدهد با اندازهگیری رضایت
تأمینکننده ،فرآیندهای خود را بهبود ببخشد .بنابر
مطالعات مرجع ] [3یک زنجیره تأمین فقط به اندازه
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ضعیفترین حلقه آن قدرت دارد ،بنابراین یک تولیدکننده،
بدون راضی نگه داشتن تأمینکنندگان خود نمیتواند
پاسخگوی مشتریانش باشد .این مقاله ،عواملی را که بر
عملکرد و رضایتمندی روابط خریدار -تأمینکننده تأثیر
گذارند ،مورد بررسی قرار میدهد .مرجع ] [2رضایتمندی
تأمینکننده را بهعنوان عاملی متأثر از کیفیت روابط
خریدار -تأمینکننده مورد بررسی قرار میگیرد .آنها
رضایتمندی را یک متغیر سازه در نظر گرفته و عوامل مؤثر
در آن را با استفاده از یک تحقیق میدانی مورد بررسی قرار
میدهند و رضایت تأمینکننده را متشکل از  36شاخص
تحت سه بعد زیر تعریف میکنند:
 -1بعد اول را در سطح راهبردی در نظر گرفته و
شاخصهایی را معرفی میکنند که مربوط به میزان همکاری
دو طرف است (برای مثال درجه همکاری در مراحل اولیه
تولید و )...
 -2بعد دوم را در سطح عملیاتی ،جهت پاسخ دادن به
سؤاالتی در مورد مراحل سفارشدهی (مانند پایبندی به
توافقات) و تحویل (مانند فرآیند پرداخت وجه) در نظر
میگیرند.
 -3سطح همکاری را در بعد سوم قرار داده و "ارتباطات"
و "مدیریت اختالفات" و "دیدگاه کلی" را بهعنوان عوامل
مؤثر به شمار میآورند .برای آنها شاخصهایی مانند کیفیت
و تناوب جریان اطالعات و سرعت پاسخگویی معرفی شده
است.
مرجع ( )8روشی را بهمنظور اندازهگیری رضایت
تأمینکنندگان در روابط تأمینکننده -خریدار ارائه داده و
همچنین به بررسی رابطه عوامل مختلف با این موضوع
میپردازد .نتایج نشان میدهد که سیاست خرید ،پرداخت،
میزان همکاری و وجهه و شهرت کارخانه خریدار ،تأثیر
مثبت بر رضایت تأمینکنندگان داشته و در این بین
سیاست خرید و شهرت خریدار از اهمیت بیشتری برخوردار
هستند .همچنین در پایان به کمک روشهای  PLSو AHP
میزان رضایتمندی تأمینکنندگان صنعت مورد نظر را
مشخص کردند.
در منابع مقاالت ] 9و  [2ذکر شده است که تعداد کمی
از پژوهشها بر رضایت تأمینکننده تمرکز داشته و کمتر
پژوهشی به توسعه یک شاخص بهمنظور اندازهگیری رضایت
تأمینکنندگان پرداخته است .در منابع فارسی نیز قادر به
یافتن مطلبی که عوامل مؤثر بر رضایت تأمینکننده را مورد

بررسی قرار داده باشد ،نشدهایم .با توجه به تفاوتهای
فرهنگی بین کشورها ،بررسی این موضوع در کشور ایران نیز
ضروری به نظر میرسد.

مدل اولیه ،طراحی پرسشنامه و تکمیل آنها میباشد .مرحله
دوم نیز تحلیل نتایج حاصل از این فعالیت میباشد .در ادامه
این دو مرحله شرح داده میشود.

 -2روش تحقیق

 -1-2تدوین مدل اولیه
بهمنظور تدوین مدل اولیه ،ابتدا عوامل تأثیرگذار بر
رضایت تأمینکنندگان ،از ادبیات موضوع استخراج میشود.
خالصهای از این عوامل را در جدول ( )1مشاهده میکنید.
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بهطور کلی روش انجام این پژوهش را میتوان در دو
مرحله خالصه کرد .مرحله اول شامل مرور ادبیات موضوع و
مصاحبه با خبرگان صنعت بهمنظور شناسایی عوامل ،تدوین

جدول ( :)1عوامل مؤثر بر رضایت تأمینکنندگان

عوامل مؤثر بر رضایت تأمینکننده
مشارکت تأمینکننده در طراحی محصول جدید
پیشبینی تأمینکننده از آینده خریدار
اعتماد
تعهد
ارتباطات و بازخورد آن
مشارکت تأمینکننده در طراحی محصول جدید
اجرای برنامههای رشد و توسعه برای تأمینکننده
تبادل اطالعات
برنامه پاداش یا تنبیه (اثر معکوس)
تعهد
پیشنهادات
استقالل تأمینکننده
شهرت کارخانه
اعتماد
تعهد
جذابیت اقتصادی مشتری
طول مدت رابطه
ارتباطات
اعتماد
تعهد
نوآوری
انعطافپذیری
میزان همکاری
فرآیند سفارش
فرآیند پرداخت
مدیریت مشکالت و اختالفات
دیدگاه کلی
سیاست خرید
سیاست پرداخت
سیاست همکاری
وجهه خریدار
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سپس با توجه به این عوامل و همچنین نظرخواهی از
خبرگان حوزه پخش مواد غذایی ،تعدادی از عوامل انتخاب
شدند .این عوامل عبارتاند از:

سیاست پرداخت :این سیاستها شامل مواردی همچون
ارسال بهموقع اسناد مالی از سوی شرکت پخش ،رعایت زمان
پرداخت ،تسویه حساب کامل هر محموله دریافتی و وصول
شدن بهموقع اسناد مالی شرکت پخش میباشد .در این
زمینه نیز منابع ] 16و  [7 ،8معتقدند سیاست پرداخت تأثیر
مستقیمی بر رضایت تأمینکننده دارد .در این قسمت فرضیه
زیر مورد بررسی قرار میگیرد:
 :H4سیاست پرداخت تأثیر مستقیم بر رضایت
تأمینکننده دارد.

اعتماد :محققان بسیاری به نقش پراهمیت اعتماد بر
عملکرد زنجیره تأمین اشاره کردهاند .آنها معتقدند زنجیره
تأمین بر پایه اعتماد و تعهد بنا شده است ] .[14در منابع
بسیاری اعتماد بهعنوان عاملی برای برقراری روابط بلندمدت
و در نتیجه رضایت طرفین ،بیان شده است ][15؛ بنابراین
فرضیه زیر شکل میگیرد:
 :H1اعتماد تأثیر مستقیمی بر رضایت تأمینکننده دارد.

ارتباطات متقابل :این عامل شامل مواردی مانند برقراری

سیاست خرید :این سیاستها شامل شرایط تعیین شده

منظم ارتباط ،برقراری ارتباط مؤثر و امکان ارتباط مستقیم و
لحظهای میباشد .مرجع ] [11ارتباطات متقابل را بهعنوان
هدایت کننده روابط خریدار و تأمینکننده میداند .کیفیت
روابط صنعتی بهوسیله کارکنان دو طرف که با یکدیگر در
ارتباط هستند مشخص میشود و از طریق این ساز و کار
ارتباطی ،رضایت از طریق کارکنان به دیگری منتقل میشود
][17؛ بنابراین فرضیه زیر شکل میگیرد:
 :H5ارتباطات متقابل تأثیر مستقیمی بر رضایت
تأمینکننده دارد.

از طرف شرکت پخش برای دریافت کاال ،بازرسی کاال و
چانهزنی بر قیمت میباشد .مرجع ] [7نتیجه گرفته است که
این سیاستها تأثیر مستقیم بر رضایت تأمینکننده دارد.
مرجع ] [8نیز سیاست خرید را عامل مهمی برای کسب
رضایت تأمینکننده میداند .از طرف دیگر درصورتیکه
سیاستهای خرید شرکت پخش مناسب باشد ،باعث تشویق
طرفین به برقراری ارتباط با یکدیگر و بیان مسائل و مشکالت
موجود میشود .به این دلیل فرضیات زیر باید مورد بررسی
قرار گیرند:
 :H2سیاست خرید تأثیر مستقیمی بر رضایت تأمینکننده
دارد.
 :H3سیاست خرید تأثیر مستقیمی بر ارتباطات متقابل
دارد.
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مدیریت اختالفات :منظور از این عامل نحوه برخورد
شرکت پخش با تعارضات و مشکالت پیشآمده است .مواردی
مانند اثربخشی مذاکره ،زمان پاسخگویی به مشکالت و
انتظارات منطقی شرکت پخش در این گروه قرار میگیرند.
مراجع ] 11و  [2این عامل را در رضایت تأمینکننده مؤثر
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شكل ( :)1مدل مفهومی مسئله مورد نظر

شناسایی عوامل مؤثر بر رضایت تأمینکنندگان شرکتهای پخش مواد غذایی

برازش مدل کلی دانست .با پیادهسازی مدل مفهومی در
نرمافزار و تحلیل پرسشنامهها ،نتایج جدول ( )2که بیانگر
برازش مناسب مدل اندازهگیری است ،حاصل میشود.
یک مدل اندازهگیری مربوط به بخشی از مدل است که در
برگیرنده یک متغیر مکنون به همراه سؤاالت مربوط به آن
متغیر است .در واقع در این مدل این مسئله مورد بررسی قرار
میگیرد که سؤاالت مشخص شده برای هر متغیر مکنون تا
چه حد تغییرات آن را پوشش میدهند و تا چه حد متعلق
به آن متغیر هستند .همانطور که مشاهده میشود تمام
معیارها در سطح قابل قبولی قرار دارند .معیار اول برای این
کار بررسی بارهای عاملی حاصل از تحلیل عاملی تأییدی
است .در این مدل تمام بارهای عاملی سؤاالت پرسشنامه
باالی  1.4است که مقدار مناسبی به شمار میآید (مقدار
مالک مناسب برای بارهای عاملی 1.4 ،میباشد ] .)[19در
جدول ( ،)2معیار آلفا کرونباخ باالی  1.7نشاندهنده پایایی
مناسب است ] .[21در اینجا بهدلیل نزدیکی زیاد عدد 1.66
به  1.7میتوان از این فاصله چشمپوشی نمود و پایایی مدل
را قابل قبول دانست .عالوه بر این معیار پایایی ترکیبی(CR)2
نیز در تمام موارد باالی  1.7است که نشان از پایداری درونی
مناسب مدل دارد ] .[21این دو معیار نشاندهنده پایایی
مدل هستند و معیار میانگین واریانس استخراج شده(AVE)3
نشاندهنده روایی همگرایی مدل است .مقدار مناسب برای
این معیار ،اعداد باالی  1.5است ].[22
در ادامه برازش مدل ساختاری مورد بررسی قرار میگیرد.
بخش مدل ساختاری بر خالف مدلهای اندازهگیری ،به
سؤاالت ارتباطی ندارد و فقط متغیرهای مکنون همراه با
روابط میان آنها بررسی میگردد .اولین و اساسیترین معیار
برای ارزیابی این مدل ،ضرایب معنادار  zیا همان مقادیر t-
 valuesاست .جدول ( ،)3نتایج حاصل از این تحلیل را نشان
میدهد.

میداند .همچنین درصورتیکه اختالفات دو طرف رابطه ،کم
و قابل حل باشد میتوان نتیجه گرفت بهدلیل اثربخش بودن
مذاکرات تمایل بیشتری به برقراری ارتباط با یکدیگر به
وجود میآید؛ بنابراین فرضیات زیر شکل میگیرند:
 :H6مدیریت اختالفات تأثیر مستقیمی بر رضایت
تأمینکننده دارد.
 :H7مدیریت اختالفات تأثیر مستقیمی بر ارتباطات
متقابل دارد.
با توجه به فرضیات ذکر شده ،مدل مفهومی مورد نظر را
میتوان در شکل ( )1دید.
با توجه به عوامل ذکر شده ،پرسشنامهای طراحی شده و
روایی آن با نظرخواهی از خبرگان صنعت مواد غذایی و
پخش این محصوالت ،بررسی میگردد .در نهایت این
پرسشنامه توسط مدیران و کارکنان فروش تعدادی از
کارخانههای صنایع غذایی ،تکمیل میگردد .در این
پرسشنامه از هر شخص خواسته شده است که یکی از
شرکتهای پخشی که با آنها کار میکند را در نظر گرفته و
سؤاالت را در مورد او پاسخ دهد .در نهایت مجموعاً 33
پرسشنامه جمعآوری و مورد تحلیل قرار میگیرد.
 -2-2تحلیل نتایج
در این پژوهش بهمنظور تحلیل نتایج از روش حداقل
مربعات جزئی 1استفاده شده است .این روش از نسل دوم
روشهای مدلسازی معادالت ساختاری بوده که مؤلفه محور
است .نسل اول این روشها ،کواریانس محور هستند که هدف
اصلی آنها تأیید مدل میباشد .لذا به تعداد نمونه باال احتیاج
دارند .دو مورد از پرکاربردترین نرمافزارهای نسل اول
 LISRELو  AMOSهستند .یکی از مزایای مهم روش ،PLS
عدم نیاز به حجم باالی نمونه و در واقع عدم نیاز به نرمال
بودن توزیع دادهها است ] .[18این ویژگی دلیل اصلی
انتخاب این روش بهمنظور تحلیل نتایج حاصل از 33
پرسشنامه میباشد که به نسبت تعداد نمونه ،کم است .در
سال  ،2115نرمافزار  Smart PLSمعرفی شد که یکی از
مطرحترین نرمافزارها در این زمینه است و در اینجا نیز از آن
استفاده شده است .در ادامه به تحلیل نتایج حاصل از اجرای
نرمافزار میپردازیم.
در این روش ،فرآیند تحلیل نتایج را میتوان به ترتیب،
بررسی برازش مدل اندازهگیری ،برازش مدل ساختاری و

2- Composite Reliability
3- Average Variance Extracted

1- Partial Least Square
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جدول ( :)2نتایج تحلیل مدل اندازهگیری
Cronbachs Alpha

CR

AVE

1.87

1.91

1.72

ارتباطات

1.82

1.89

1.74

مدیریت اختالفات

1.66

1.81

1.59

سیاست خرید

1.76

1.85

1.59

سیاست پرداخت

1.76

1.84

1.53

رضایتمندی

1.81

1.88

1.65

اعتماد

جدول ( :)3نتایج تحلیل مدل ساختاری
تصمیم

t-value

مسیر

تأیید فرضیه

3.987

رضایتاعتماد

H1

رد فرضیه

1.845

رضایتخرید

H2

تأیید فرضیه

2.239

ارتباطخرید

H3

تأیید فرضیه

2.769

رضایتپرداخت

H4

تأیید فرضیه

2.894

رضایتارتباط

H5

رد فرضیه

1.613

رضایتمدیریت اختالف

H6

تأیید فرضیه

4.553

ارتباطمدیریت اختالف

H7

با توجه به جدول ( ،)3مشاهده میشود که به غیر از
فرضیه دوم و ششم ،تمام فرضیهها مورد تأیید قرار میگیرند.
در ادامه ارزیابی مدل ساختاری ،مقدار ( R Squareیا )R2
مورد بررسی قرار میگیرد .این معیار برای متصل کردن
سال هفدهم – شماره  -74بهار 4937

فرضیه

بخش اندازهگیری و بخش ساختاری مدلسازی معادالت
ساختاری بهکار میرود و نشاندهنده تأثیر یک متغیر برونزا
بر یک متغیر درونزا است (در مدلسازی معادالت ساختاری
به متغیرهای مستقل ،متغیر برونزا و به متغیرهای وابسته،
26
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شكل ( :)2مدل نهایی در نرمافزار Smart PLS
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متغیر درونزا میگویند) .این معیار فقط برای سازههای
درونزا محاسبه میشود و مقدار بیشتر آن نشان از برازش
بهتر مدل ساختاری دارد .مرجع ] [23سه مقدار 1.33 ،1.19
و  1.67را بهعنوان مقدار مالک برای مقادیر ضعیف ،متوسط
و قوی معرفی میکند .نتایج تحلیل ما نشان میدهد مقدار R
 Squareبرای متغیر رضایت تأمینکننده برابر  1.71و برای
متغیر ارتباطات متقابل برابر  1.63است که نشان از برازش
خوب مدل ساختاری دارد.
در نهایت باید برازش مدل کلی را مورد بررسی قرار داد.
در صورتی که مدل از این نظر نیز مشکلی نداشته باشد
میتوان تمام نتایج قبل در مورد فرضیهها را با اطمینان قبول
کرد .مهمترین معیار برای برازش مدل کلی GOF1،میباشد.
نحوه محاسبه این معیار بهصورت زیر میباشد:

 -3نتیجه و جمعبندی
در این مقاله عوامل مؤثر بر رضایت تأمینکنندگان
شرکتهای پخش مورد بررسی قرار گرفت .رضایت
تأمینکنندگان یکی از ابعاد جدید زنجیره تأمین میباشد و
بهدلیل تازگی آن ،تعداد مقاالت کمی به این موضوع
پرداختهاند .در مقالههای موجود عوامل مؤثر بر رضایت
تأمینکنندگان به روشهای گوناگون مورد بررسی قرار
گرفتهاند اما با توجه به اینکه در کشور ما به این حوزه توجه
کمتری شده است ،بررسی این موضوع در صنعت ایران نیز
ضروری به نظر میرسد.
در ابتدا با مروری بر ادبیات موضوع و کسب نظر خبرگان
صنعت ،پرسشنامهای طراحی شد و در بین کارخانههای
صنایع غذایی توزیع گردید تا نظر آنها را در مورد شرکتهای
توزیعکننده کاالهایشان بدانیم .سپس نتایج  33پرسشنامه
جمعآوری شده به کمک روش  PLSمورد تحلیل قرار گرفت.
عوامل اعتماد ،سیاست پرداخت و ارتباط متقابل تأثیر
مستقیمی بر رضایت تأمینکنندگان دارند و عوامل سیاست
خرید و مدیریت اختالفات از طریق متغیر واسطه ارتباط
متقابل بر رضایت تأمینکنندگان تأثیر دارند .این نتایج بیانگر
این موضوع است که شرکتهای پخش ،بهمنظور افزایش
رضایت تأمینکننده خود و در نتیجه توسعه و حفظ روابط
بهمنظور سودآوری بیشتر ،باید با آموزش تیم کاری خود در
زمینه اصول و فنون مذاکره و نحوه برخورد با طرف مقابل ،در
جهت کسب اعتماد تأمینکننده قدم بردارند .همچنین با
برنامهریزیهای حساب شده سیاستهای پرداخت خود را
بهبود بخشند و با مدیریت مناسب اختالفات و سیاستهای
خرید منطقی ،شرایط رضایتبخشی برای توسعه کانالهای
ارتباطی خود با تأمینکننده فراهم آورند تا در جهت رضایت
تأمینکننده خود گام بردارند .یکی از مراحل اولیه این حوزه،
شناخت عوامل مؤثر بر رضایت تأمینکننده میباشد .واضح
است که رتبهبندی این عوامل از نظر اهمیت و ارائه مدلی
بهمنظور اندازهگیری رضایت تأمینکننده ،میتواند در
پژوهشهای آتی مورد بررسی قرار گیرد .همچنین مطالعه
موردی این مسئله در صنایع دیگر کشورمان نیز ضروری به
نظر میرسد.

GOF  communalities  R 2

()1

مقادیر اشتراکی ( )communalitiesرا در جدول ()4
مشاهده میکنید.
جدول ( :)4مقادیر اشتراکی برای هر متغیر
communality

1.65

اعتماد

1.72

ارتباط متقابل

1.53

رضایت تأمینکننده

1.59

سیاست خرید

1.59

سیاست پرداخت

1.74

مدیریت اختالفات

بنابراین میانگین مقادیر اشتراکی با  1.63برابر است و
میانگین دو مقدار  R Squareنیز  1.67است .طبق معادله 1
مقدار  GOFبرابر با  1.64میباشد .با توجه به سه مقدار
 1.25 ،1.11و  1.36که بهعنوان مقادیر ضعیف ،متوسط و
قوی برای  GOFمعرفی شده است ] [24و حصول مقدار
 1.64برای آن ،برازش بسیار مناسب مدل کلی تأیید میشود
و نتایج مراحل قبل قابل استناد هستند .با حذف مسیرهایی
که فرضیه مربوط به آنها رد گردید ،میتوانید شکل حاصل از
تحلیل عاملی تأییدی مدل در نرمافزار  Smart PLSرا در
شکل ( )2مشاهده کنید.
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