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چکیده
مدیریت کیفیت زنجیره تامین یک فلسفه مددیرییی اسدت کده نقدم مدردی در تقویدت ر ا دتپدذیر
سازمان ایفا میکند و اعث ایجاد رضایت مشیر  ،عرلکرد خوب زنجیره تدامین و هرنندین دددود ر ا دت
خواهد شد .مقاله حاضر ا هدف ارائۀ مدل ساخیار تفسیر دسییا ی ه مدیریت کیفیت زنجیدره تدامین در
شرکتها دانم نیان دفاعی ا روش توصیفی -پیرایشی ه رشیه تحریر درآمده است .جامعۀ آمار تحقیق
حاضر ه صورت هدفرند تعداد  246نفر می اشند که ر اساس جدول مورگان  126نفر انیخاب شدهاند و از
این افراد را پاسخ ه  22سوال پرسشنامۀ محققساخیه اسیفاده شده است .پایایی آن نید توسدن ندر افد ار
 6/552 ،SPSSمحاسده و از آنجا که دادهها نرمال ودند ،را تج یهوتحلیل آنها از تحلیل عاملی تائیدد دا
اسیفاده از نر اف ار  LISRELدرهجویی شده است .عردهترین نیایج پژوهم ه ایدن درار اسدت :میغیرهدا
زمینها ر مدیریت کیفیت و مدیریت زنجیره تامین تاثیرگذارند ،آن عوامل ر مدیریت عرلکدرد فرآیندد و
کیفیت زنجیره تامین تاثیر میگذارند و کیفیت زنجیره تامین نید اعدث کدارآیی عرلکدرد و ایجداد م یدت
ر ا یی میگردد.
کلیدواژهها :مدیریت کیفیت زنجیره تامین ،کارآیی عرلکرد  ،شدرکتهدا داندم نیدان ،مددل سداخیار
تفسیر
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مقدمه
جدانیشدن ا یصداد ،ر ا دت در حدال رشدد ،لد و ددرهور عرلیداتی ،تدرویج فرصدتهدا و
چالمها جدیدد در مددیریت و کدل سدازمان موجدد شدده

اسدت ( Cristina Fernandes & et

 )al,2017:53شرکتها هطور ف ایندها در شدکهها گسیردها از تامینکنندده ده تولیدد و ارائده
محصوالت و خدمات ه مشیریان تکیه کنند ( )Zu & Kaynak,2012:424و حرکت هسو زنجیره
تامین هعنوان یک م یت ر ا یی را سازمانها و واحدها کسدوکار محسوب میشود

( Quang

 )& et al,2016که توسعه و پیادهساز آن میتواند موجد ه حداکثر رساندن سود ،توسعه ارتددا
ین ازار ،شدکه توزیع ،ه دست آوردن م یت ر ا یی در دازار و پاسدخگدویی سدریع ده نیازهدا
مشیر

ا ه ینۀ کم اشد (.)Li & et al,2006

مفدو مدیریت زنجیره تامین ا یدا توسن دانشگاهیان و سپس توسن مدیران کسددوکدار دهکدار رده
شد و سیار آن را عامل اصلی را ایجاد م یت ر ا یی پایدار را محصوالت و یا خددمات خدود در
ازار کسدوکار میدانند .در مدیریت زنجیره تامین ،کیفیت نقدم مددم و اساسدی دارد و ایجداد زنجیدره
تامین مدینی ر کیفیت میتواند موجد ددود عرلکرد عرلیاتی ،رضایت مشیریان ،عرلکدرد مدالی و غیدره
در طول زنجیره تامین شود ( )Kaynak and Hartley, 2008که یک ضرورت اسیراتژیک را دسدییا ی
ه رضایت مشیر و پایدار اسدت ) (Kuei & et al., (Sroufe and Curkovic, 2008و فقددان آن در
شدکۀ زنجیره تامین ،خطرات ناشی از اخیالل زنجیره تامین را اف ایم میدهدد و مرکدن اسدت موجدد
آسیدها جد

در عرلکدرد سدازمان و وجددۀ عردومی آن شدود (;)Hendricks and Singhal,2008

( .)Roth & et al, 2008ا این وصف ،درک چگونگی تاثیر عوامدل مدوثر در مددیریت کیفیدت زنجیدره
تامین و اثرگذار آن ر ددود کارآیی عرلکرد و ایجاد م یت ر ا یی هنوز مددم ماندده اسدت

(Ramos

& et al., 2007); (Agus, 2011); (Mahdiraji & et al., 2012); (Zeng et al., 2013); (Huo & et
). al., 2014); (Dellana and Kros, 2014لذا ا توجه ه اهریت موضدو ،،مسدئلۀ اصدلی پدژوهم

ارائه مدلی همنظور شناسایی و سطح ند عوامل موثر ر مدیریت کیفیت زنجیره تدامین اسدت .در
این پژوهم را شناسایی روا ن ین عوامل موثر ر مددیریت کیفیدت زنجیدره تدامین از رویکدرد
مدل ساز ساخیار تفسیر  )ISM(1اسیفاده شده است .از این رویکرد میتوان را شناسدایی و
خالصه ساز روا ن میان میغیرها مخیلفی که یک موضو ،یا مساله را تعریف مدیکنندد ،اسدیفاده
نرود .روش ساخیار تفسیر این امکان را فراهم میکند کده میدان میغیرهدا موجدود در مسداله
8
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دهند.
مبانی نظری و پیشینه شناسی تحقیق
مدیریت زنجیره تامین

زنجیره تامین ه مجروعها از فعالیتها سفارش مواد خا  ،دریافت آن ،تولید محصوالت ،توزیع
ندایی و تحویل ه مشیر اطالق میشود که این فعالیتها ا جریان مواد و جریان اطالعات مرتدن
است ( )Li, 2011و شامل شدکها از سازمانها درگیر از طریق هرکار

االدست و پاییندسدت

در فرآیندها و فعالیتها مخیلف را ایجاد ارزش در الد ارائه محصوالت و خدمات ا هددف
تامین نیازها مشیریان و ایجاد رضایت در آنان است ( .)Yahaya & et al,2013:2در این میان ،ده
دلیل روند حرکت سازمانها ه سرت جدانیشدن ( )Janvier-James, 2012مدیریت زنجیره تدامین

ارائۀ مدل ساخیار تفسیر دسییا ی ه مدیریت کیفیت زنجیره تامین

اولویت ند مناسدی ایجاد و پینیدگی و ا دا موجود در روا ن جا خود را ه وضوح و شفافیت

هعنوان مجروعه از فعالیتهدا هراهندب درا یکپارچدهسداز تدامینکننددگان ،تولیدکننددگان،
حرددلونقددل و مشددیریان ( )Li,2007از طریددق توانددایی ادغددا سددازمانهددا مسددیقل ددرا

ددددود

هرکار ها سازمانی ( )Zhang & et al.,2015هعندوان یدک عامدل عرددو درونسدازمانی درا
کسد م یت ر ا یی هویژه را اتحاد ا شدکۀ تامینکنندگان و مشیریان

(Rungtusanatham et al.,

 )2003; Janvier-James, 2012ده منظدور رسدیدن ده م یدت ر دا یی پایددار ،تعریدف مدیشدود
(.)Li,2007
تحقیقات در این خصوص نشان میدهد که هرکار یکپارچۀ سازمانها موجد افد ایم عرلکدرد
سازمانی میشود ( .)Chandran & et al,2016ه هرین خاطر ،مدیریت زنجیره تامین ر دسییا ی ده
یددک سددطح دداالتر از هردداهنگی ددرا ایجدداد وا سددیگی میقا ددل میددان سددازمانهددا ،هرکددار و
تشریکمساعی در آنها همنظور رسیدن ه درهور در کل فعالیتها زنجیره تامین تاکید میکند
( )Shin & et al., 2000; Narasimhan and Kim, 2002هطدور کده هرداهنگی مفددو اصدلی در
مدیریت زنجیره تامین است

(.)Kanda and Deshmukh, 2008

در جرع ند این حث میتوان یان نرود که مدیریت زنجیدره تدامین حدث در خصدوص امکدان
تولید مناسد ،در زمان مناسد ،در جا مناسدد ،ده یردت مناسدد و در شدراین مناسدد درا
مشیر است ( )Susan Malik, 2010و شعار مدیران زنجیره تامین تولید ارزانتر ،سدریعتدر و دیدر
است ( )Lifang,2016و هدف آن دسییا ی ه روشها و رویکردهایی را یکپارچدهسداز تردامی
عرلیاتها و روا ن ین هرۀ ذینفعدان

اسدت ( ;(Simchi-Levi et al., 2000, Mentzer et al., 2001

9

فصلنامه علری پژوهشی مطالعات ینرشیها دانم راهدرد  ،شراره 27تا سیان 1250

).)Kannan and Tan, 2005; Wang et al., 2004
ا این حال ،ا توجه ه پینیدگی ،عد طعیت و سایر عوامل مرتدن ،سیار از زنجیرهها تدامین
ا مشکالتی مانند عد تطا ق موجود

یم از حد ،مشکالت سدا  ،تداخیر تحویدل و دهطدورکلی

مشکالت عرضه و تقاضا رو هرو هسدیند ( )Wong & et al., 2012کده تواندایی سدازمان در کنیدرل
میغیرها زمینها تاثیرگذار و رخوردار از کیفیت ،میتواند این مشکالت را حل نراید.
مدیریت کیفیت

مدیریت کیفیت در طول دو دهۀ گذشیه هعنوان یک ا ار مدم راهدرد شامل اصول و شدیوههدا
کیفیت در ترا سطوح سازمان است ( )Cristina Fernandes & et al,2017:54که امدروزه نقدم و
اهریت آن در سراسر جدان مورد ررسی رار گرفیه است ،ه طور کده پاسدخهدا هوشدرند ده
خواسیه ها مشیریان و توانایی سازمان در ارائه محصوالت و خدمات اکیفیت اال موجد موفقیت
سازمان در ازار و کسد م یت ر ا یی خواهد شد ( .)Al-Dhaafri & Al-Swidi,2016در خصوص
مدیریت کیفیت تعاریف مخیلفی وجود دارد ،سیار از نویسندگان مدیریت کیفیت را یک فلسدفۀ
مدیرییی ( )Khan, 2014:206که مر و

ه مدیریت تولید و فرآیندها محصوالت دهمنظدور ارائده

محصول مناسد ا ویژگیها مطا ق ا انیظارات مشیریان است میدانند

()Terziovski, 2006:414

که از سه طریق ددود کیفیت ،اف ایم دره ور و تحقق خشیدن ر درآمدد عرلیداتی در عرلکدرد
زنجیره تامین تاثیر میگذارد ( )Salhieh & Abu-Doleh,2015هطور که ر کنیرل فرآیند داخلدی و
ددود از طریق یکپارچه ساز شرکت و میحدد کدردن هردۀ واحددها سدازمانی مانندد ازاریدا ی،
طراحی ،مواد ،خرید ،تولید و مدیریت تاکید میکند

(.)Zu & Kaynak,2012

ا توجه ه نیایج تحقیقات دمیر ب و هرکاران )2660( 1کیفیت یک عامل مددم در ر ا دت جددانی
محسوب میشود ( )Demirbag & et al,2006که از طریق تضرین کیفیدت محصدوالت و خددمات
می توان انیظارات مشیریان را ارزانتر ،امنتر ،دیر ،سریعتر و آسانتر رآورده کرد .کیفیت هعندوان
یددک هدددف مددیتددوان از طری دق ا ارهددا مخیلددف مدددیریت دده دسددت آیددد

( & Miyagawa

.)Yoshida,2016
نا راین مدیریت کیفیت اید در یک مجروعۀ گسیردها از مسائل میررک شود ،اعم از فعالیتها
دریافت مواد اولیه تا تحویل محصول ندایی و خدمات پس از فروش ( .)Oakland, 1993عالوه در
این ،مدیریت کیفیت از طریق جسیجو مداو را

ددود مسیرر در فرآیندها و مراحل تشخیص،

01
1- Demirbag & et al

.)2011:268

ا اسیفاده از رویکرد مدیریت کیفیت ،شرکت میتواند عرلکدرد سدازمانی و کسددوکدار ،رضدایت
کارکنان و مشیریان ،روا ن لندمدت ا تامینکنندگان و نگدرش مثددت را از طریدق دددود فرهندب
سازمانی تعالی خشد

(.)Reed & et al., 2000:5

ارتباط بین مدیریت کیفیت و مدیریت زنجیره تامین

مدیریت کیفیت و مدیریت زنجیره تامین یک فلسفه مددیرییی اسدت کده نقدم مدردی در تقویدت
ر ا تپذیر سازمان ایفا میکندد ( )Talib et al., 2010و ادغدا آنهدا دا هرددیگر اعدث ایجداد
رضایت مشیر  ،عرلکرد خوب زنجیره تامین و هرننین ددود

ر ا ت خواهدد شدد ( Kaynak and

.)Hartley, 2008

ارائۀ مدل ساخیار تفسیر دسییا ی ه مدیریت کیفیت زنجیره تامین

ه دندال دسییا ی ه تعالی و رسیدن ه ددرهور پایددار و م یدت ر دا یی اسدت

( Talib & et al.,

اجرا مدیریت کیفیت در زنجیره تامین اعث ددود را طه ین تولیدکنندده و توزیدعکنندده شدده و
شکلگیر اعیراد ین طرفها میقا ل نییجۀ موفقیت اجرا مددیریت کیفیدت در سدطح زنجیدره
تامین خواهد ود ( )Yang et al., 2009هطور که تحقیقات موجود در زمینۀ مدیریت کیفیت نشان
دادهاند که اندوا ،شدیوههدا مددیریت کیفیدت تدامینکننددگان مانندد حفدک یدک تعدداد کردی از
تامینکنندگان کلید  ،ارائه پشییدانی فنی ه تامینکنندگان (شامل تامینکننده در طراحی محصدول و
ددود فرآیند) یک مندع اسیراتژیک است که میتواند ر ا ت راهدرد را دددود خشدد

( Park & et

 )al,2001:695و طراحی و اجرا موفق آن اعث کاهم ه ینده ،دددود انعطدافپدذیر  ،افد ایم
کیفیت و رضایت مشیر میشود و در ندایت موجد حفک م یت ر ا یی مدیگدردد

( Li & et al.,

.)2006

در این میان ،را

ه دست آوردن موفقیت در کل زنجیرو تامین اید توامان ه جندهها کیفیدت در

زنجیره تامین و سراسر فرآیندها کسدوکار توجه شود ( .)Wailgum, 2007هرنندین دا ررسدی
اد یات موجود مشاهده می گردد که مدیریت کیفیت و مدیریت زنجیره تامین مکرل یکدیگر هسیند
( )Parast,2013و را دسییا ی ه عرلکرد مالی رتر ،ایجاد کسدوکار پیشرو و رسیدن ده م یدت
ر ا یی منحصر هفرد اید ین فعالیتها مدیریت زنجیره تدامین دا شدیوههدا مددیریت کیفیدت،
سدازگار وجدود داشدیه اشدد

Kannan and Tan, 2005; Yeung et al., 2006; Kaynak and

).)Hartley, 2008; Terziovski and Hermel, 2011

هرننین مدیریت کیفیت در سطح زنجیره تامین ه اصل ددود مسیرر ،مدیریت ارتدا و هرکدار
ا خریدار و عرضهکننده ،تسدیل و توسعۀ فرآیندها درونسازمانی و یادگیر درونسازمانی تاکید
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;)Cooper and Ellram (1993
;)Vidaland Goetschalckx (1997
)Croomet al (2000

()Cristina Fernandes & et al,2017:54
مدلسازی تفسیری – ساختاری ( :)ISMروش مدلسداز تفسدیر – سداخیار را وارفیلدد 1در
سال  1557مطرح کرد ( .)Attri & Sharma,2013:3-8روش مذکور ،یک روششناسی درا ایجداد
و فدم روا ن میان عناصر یک سیسیم پینیده لرداد مدیشدود ( .)Huang,2005:775-767در وا دع،
مدلساز تفسیر – ساخیار روشی موثر و کارا درا موضدوعاتی اسدت کده در آن میغیرهدا

ارائۀ مدل ساخیار تفسیر دسییا ی ه مدیریت کیفیت زنجیره تامین

ابعاد

مدیریت زنجیره تامین

مدیریت کیفیت

کیفی در سطوح مخیلف اهریت ر یکدیگر آثار میقا ل داشیه و میتدوان دا اسدیفاده از ایدن روش،
ارتداطات و وا سیگیها

ین میغیرها کیفی مسدئله را کشدف ،تحلیدل و ترسدیم کدرد (

& Ruiz

 .)Cambra,2011:84-93از اینرو ،سه گا اصلی در اسیقرار مطلوب روش مدلسداز تفسدیر –
ساخیار حیاتی است که عدارتاند از .1 :شناسایی میغیرها کیفی؛  .2تعیین را طدۀ مفددومی دین
میغیرها کیفی مدنظر ا اسیفاده از ISM؛  .2ترسیم شدکۀ تعامالت میغیرها کیفی مورد مطالعه.
پیشینۀ تجربی پژوهش

کوئی و هرکاران )2661( 2مدیریت کیفیت زنجیره تامین را ا اسیفاده از سده معادلدۀ زیدر تعریدف
کردهاند:
الف) شدکها از تامینکنندگان ،تولیدکنندگان و مشیریان
ب) پاسخ سریع ه نیازها ،رضایت مشیر  ،ددود عرلکرد عرلیاتی و عرلکرد مالی
ج) تسدیل و تشویق کیفیت فرآیندها و فعالیتها و افد ایم اعیرداد درا کیفیدت زنجیدره تدامین
(.)Kuei & et al,2001
ال و هرکاران )2662( 2اثر ثدات در زنجیره تامین ر عرلکرد کیفیت را مورد مطالعه رار دادندد و
ه این نییجه رسیدند که روا ن لندمدت ا تامینکنندگان ،اعث ایجاد تعددد و داال دردن کیفیدت
1- Warfield
2- Kuei & et al
3- Lai& et al
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میشود (.)Lai & et al,2005
را ینسونومالدوترا )2662( 1مدیریت کیفیت زنجیره تدامین را هرداهنگی رسدری و یکپارچدهسداز
فرآیندها کسدوکار شامل ترا سازمانها شدریک در کاندال زنجیدره تدامین تعریدف کدردهاندد
( )Robinson and Malhotra,2005:319و ارتدا و هرکار عرده ،زنجیرو عرضه ،یکپارچهسداز
فرآیندها خارجی و تررک گرایی را از عوامل رونی و توسعه ساخیارها و ندادها حکدومیی کده
شراین را را میغیرها محیوایی راهدرد  ،مدیریت ،رهدر کیفیدت زنجیدره تدامین ،شدیوههدا
کیفیت ،ازاریا ی ،طراحی ،خرید و یکپارچهساز فرآیند داخلدی میررکد مدینرایندد را از عوامدل
درونی مدیریت کیفیت زنجیره تامین میدانند (.)Robinson and Malhotra,2005
سیال و هرکاران )2660( 2معیقدند که شرکتها تولید در تج یدهوتحلیدل مددیریت کیفیدت زنجیدره
تامین ه این نییجه رسیدهاند که کیفیت در روا ن ا مشیریان و تدامینکننددگان مددم اسدت و دا اجدرا
مدیریت کیفیت زنجیره تامین میتوانند عرلکرد خود را ددود خشند (.)Sila & et al,2006
فاسیر و اوگدن )2662( 2یان میکنند که فدم روا ن ین مدیریت زنجیره تامین و مدیریت کیفیدت اولدین
گا هسو ایجاد سیسیم مدیریت کیفیت زنجیره تامین است .هرننین آنهدا یدان مدیدارندد کده درا
تحقق خشیدن ه پیانسیل کامل چنین سیسیری ،شرکتها مدرن نیازمند توجده فدور ده فرآینددها و
منا ع داخلی و خارجی هسیند (.)Kuei & et al, 2011( :(Flynn and Flynn, 2005
ژنب و هرکاران )2612( 4روا ن ین ا عاد مخیلف مدیریت کیفیت زنجیدره تدامین و تداثیر آنهدا در
عرلکرد را مورد ررسی رار دادهاند .آنها ه این نییجده رسدیدند کده ادغدا  ،ارتددا و هرکدار در
اعضا زنجیره تامین اکیفیت ،میتواند عرلکرد شرکت را ددود خشد (.)Zeng & et al, 2013
از دیدگاه گریرر و هرکاران )2614( 2را مدیریت کیفیت زنجیره تدامین دو شدیوو عردده وجدود
دارد :الف) کیفیت محصوالت /خدمات؛ ب) فرهنب کیفیت .آنها معیقدندد کده ایدن دو معیدار دا
ددود زنجیره تامین در ارتدا هسیند (.)Gremyr & et al., 2014
لو و هرکاران )2610( 0ه ررسی نقم مدیریت کیفیت در عرلکدرد زنجیدره تدامین پرداخیدهاندد.
یافیهها آنان نشان میدهد که تررک ر مشیر  ،دددود مسدیرر و مشدارکت کدل تدامینکننددگان،
عرلکرد زنجیره تامین را ددود می خشد (.)Lo & et al,2016
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1- Robinson and Malhotra
2- Sila & et al
3- Flynn and Flynn
4- Zeng & et al
5- Gremyr &et al

6Lo &et al

مرتدن اسیفاده شده است در جدول شراره  2ارائه میگردد.
جدول شماره  :7متغیرهای ابعاد مدیریت کیفیت زنجیره تامین
ردیف
1

متغیرها
ارتباطات و
همکاری

() 6

() 7

() 9

*

2

رهبری

*

*

2

راهبرد

*

*

4

کیفیت محصول

*

2

مدیریت فرآیند

*

*

() 4

() 5

*

*

() 1

() 2

*
*

*

*
*

() 8

() 3

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

0

تامینکنندگان

*

*

*

*

*

*

7

مشارکتکنندگان

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

2
5
16

مشتری و تمرکز
بر بازار
اطالعات و
تجزیهوتحلیل آن
توسعه منابع انسانی
و مدیریت

*

*

*

*

*

ارائۀ مدل ساخیار تفسیر دسییا ی ه مدیریت کیفیت زنجیره تامین

ه طورکلی ،میغیرها مدیریت کیفیت زنجیره تامین که توسن محققین و صاحدنظران در مقداالت

)Source: (1) Malhotra et al. (2005); (2) Lin et al. (2005); (3) Flynn and Flynn (2005); (4
)Yeung (2008); (5) Sroufe and Curkovic (2008); (6) Kaynak and Hartley (2008); (7
)Foster (2008); (8) Kuei et al. (2011); Lin et al. (2013);(Quang & et al,2016

ا درهگیر از تلفیق دیدگاهها و نظرات صاحدنظدران و نخدگدان در زمینده مددیریت کیفیدت
زنجیره تامین ،مجروعها تقریداً جامع از عوامل طدق جدول شراره  2ه دست آمده است.

01

کیفیت

زنجیره تامین

01

()SCQ

ف1رایند محور ()process

مدیریت کیفیت ()QM

میغیر زمینها

( Contextual

)variable

مدیریت زنجیره

ابعاد

تامین ()SCM
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جدول شماره  :9عوامل مؤثر بر مدیریت کیفیت زنجیره تامین
ردیف

مولفه

1

یکپارچهساز زنجیره تامین

2

هراهنگی زنجیره تامین

2

توسعه زنجیره تامین

4

ه اشیراکگذار اطالعات

2

محین ازار

0

شدت ر ا ت

7

آشفیگی فناور

2

محین داخلی

5

رهدر

16

الگو ردار

11

تررک ر مشیر

12

مدیریت فرآیند

12

پیشرفت مداو ( ددود مسیرر)

14

تحقق کارمند

12

آموزش و یادگیر

10

هرکار داخلی  /خارجی

17

ا لیت تامینکننده

12

ایرنی

15

درک کارکنان از فرآیند

26

کالسه ند فرآیند

21

زنجیره ارزش فرآیند

22

مدلساز فرآیند

22

ددود مسیرر فرآیند

24

سامانه سنجم فرآیند

22

خدمات

20

کیفیت

27

ا لیت زنجیره تامین

منبع
;)(Zhong & et al,2016
;)(Fantazy & et al,2010
;)(Murphy and Smith,2009
(Kannan and Tan,2005),
)(Prajogo & et al., 2012

;)(Zhong & et al,2016
;)(Benson & et al,1991
)(Wang & et al, 2012

;)(Zhong & et al,2016
;)(Wang & et al, 2012
;)(Kannan and Tan,2005
(Cao and Zhang, 2011); (Li
& et al., 2005, Li and Lin,
)2006

;)Chandran & et al,2016
;)(Zhong & et al,2016
;)(Benson & et al,1991
)(Wang & et al, 2012

(Zhong
&
et
al,2016);(Kaynak
and
;)Hartley,2008
(Yeung,2008); (Prajogo & et
)al., 2012

کارایی

()performance

22

مولفه
انعطافپذیر

25

زمان

26

عرلکرد امور مالی

21

روحیه کارکنان

22

ازخورد مشیر

;)(Zhong & et al,2016
;)(Fantazy & et al, 2010
 (Huang and Rundle)Thiele,2014

روششناسی تحقیق
مقاله حاضر حاصل پژوهشی است که از نظر هدف ،کار رد از نظر روش توصیفی -تحلیلدی،
پیرایشی و از نو ،هردسیگی است .جامعه آمدار مدورد مطالعده در ایدن پدژوهم صداحدنظدران
دانشگاهی و خدرگان آشنا ه مدیریت زنجیره تامین و مدیریت کیفیت یکی از سازمانهدا دفداعی

ارائۀ مدل ساخیار تفسیر دسییا ی ه مدیریت کیفیت زنجیره تامین

ابعاد

ردیف

منبع

نیروها مسلح می اشند که ه صورت نرونهگیر هدفرند تعداد  246نفر هعندوان جامعده آمدار
انیخاب شدند و ر اساس جدول مورگان تعداد  142نفر هعنوان نرونده انیخداب شددند کده درا
جامعیت پژوهم ،نرونه آمار  126نفر تعیین شد.
ا ار جرع آور اطالعات :در این پژوهم ا ار اصلی سنجم ،پرسشنامه است .ایدن پرسشدنامه از
 22سؤال تشکیل و ا اسیفاده از طیف لیکرت هعنوان مقیاس مورد نظر طراحی گردیده است.
روایی این پژوهم از چدار طریق زیر ررسی شده است.
روایی محتوا :یکی از روشها را ارزیا ی و تضرین روایی محیوا شدکلگیدر معقدول ا د ار
است .اتکا زیاد ه اد یات موضو ،و اسیفاده از نظر میخصصان را ارزیا ی پرسشنامه مدیتواندد
روایی محیوا را تضرین کند ( .)Churchill,1979از آنجائی که هره گویهها پرسشدنامه در اسداس
مطالعات دلی وده و ا یدا توسن تعداد از اسیادان میخصص دانشگاه و صاحدنظران این حدوزه
ررسی شده و ر اساس دازخور آنهدا و دهمنظدور کداهم ا دامدات ،پرسشدنامه اولیده اصدالح و
پرسشنامه ندایی تدوین شده است ،میتوان از روایی محیوایی آن اطرینان پیدا کرد.
روایی سازه :روایی سازه یک ا ار اندازهگیر نرایانگر آن است که ا ار اندازهگیر تا چده حدد انددازه
یک سازه یا خصیصها را که مدنا نظر دارد میسنجد .تحلیل عاملی تأیید یکی از مفیددترین روشهدا
در این زمینه است ( .)Verkatraman,1989هرانگونه که در نرودارها شراره  1و  2مشاهده خواهدد شدد
ار عاملی هره عاملها اال وده و یانگر روایی خوب سازه مدل خواهد ود.
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روایی وابسته به معیار :هر چه هردسیگی ین شاخصها و میغیر وا سیه یا مالک داالتر اشدد،
روایی دیر است .ه عدارتی دیگر در این پژوهم هر چه هردسیگی دین زیرمعیارهدا عوامدل دا
معیارها یشیر اشد ،روایی وا سیه ه معیار پرسشنامه دیر است .هرانگونه که در جددول شدراره 4
دیده میشود ،هر  0فاکیور ا مدیریت کیفیت زنجیره تامین در سطح اطرینان  6/55هردسیگی مثدت
و معنادار دارند.
جدول شماره  :4همبستگی فاکتورهای اصلی عوامل مؤثر بر مدیریت کیفیت زنجیره تامین با نتایج آن
فاکتورها
SCQM

مدیریت

متغیر

مدیریت

مدیریت

کیفیت

کارایی

زنجیره تامین

زمینهای

کیفیت

عملکرد فرایند

زنجیره تامین

عملکرد

6/57

6/52

6/57

6/50

6/50

6/50

سنجش اعتبار محتوا ) :(CVRاین روش می ان موافقت میان ارزیا ان یا داوران را در خصدوص
"مناسد یا اساسی ودن" یک گویه خاص میسنجد .ه هرین منظدور از روش سدی ایدو الوشده

1

را سنجم اعیدار محیوا ) (CVRاسیفاده شدد و یدک جامعده آمدار  26نفدره ده سدواالت ایدن
پرسشنامه پاسخ دادند .نیایج مرتدن ا نسدت اعیدار محیوا

ه دسدت آمدده درا تردامی سدواالت

پرسمنامه در جدول  2آمده است.

جدول شماره  :5نتایج مرتبط با نسبت اعتبار محتوای به دست آمده برای سواالت پرسشنامه
شماره سوال

نسبت اعتبار محتوا

شماره سوال

نسبت اعتبار محتوا

1

1

17

1

2

1

12

6/52

2

1

15

1

4

1

26

1

2

1

21

1

0

1

22

6/56

08
1C.H. Lawshe

7

1

22

1

2

1

24

1

5

6/52

22

1

16

1

20

1

11

1

27

1

12

1

22

1

12

1

25

1

14

6/22

26

1

12

1

21

1

10

1

22

1
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شماره سوال

نسبت اعتبار محتوا

شماره سوال

نسبت اعتبار محتوا

پایایی پرسشنامه

همنظور ررسی پایایی پرسشنامه از ضرید آلفا کرونداخ که توسن ندر افد ار  SPSSمحاسدده
گردیده ،اسیفاده شده اسدت .از آنجدائی کده ضدرید آلفدا کروندداخ داالتر از  ( ./7را در )6/552
می اشد ،پس پایایی پرسشنامه ا ل دول است.
جدول شماره  .1نتایج آزمون آلفای کرونباخ مرتبط برای هر کدام از ابعاد پرسشنامه
حوزه پرسشنامه

تعداد

ضریب آلفای

سوالها

کرونباخ

 22سوال

6/552

متغیرهای مکنون
مدیریت زنجیره تامین

مدیریت کیفیت
زنجیره تامین

تعداد سوال

ضریب آلفای
کرونباخ

4

6/504

میغیر زمینها

4

6/522

مدیریت کیفیت

16

6/524

مدیریت عرلکرد

0

6/507

کیفیت زنجیره تامین

2

6/560

کارایی

2

6/567

فرآیند
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یافتههای پژوهش
آمار توصیفی

ا توجه ه تج یه و تحلیل دادهها جرعآور شده از طریق ندر افد ار  SPSSمدیتدوان اطالعدات
حاصل را هصورت زیر یان نرود:
جدول شماره  :2مشخصات پاسخدهندگان
سطح تحصیالت پاسخدهندگان
لیسانس

% 12/2

 26-22سال

% 26/2

% 22/5

فوقلیسانس

% 42/0

دکیر

سن پاسخدهندگان
% 41/0

 22-46سال

% 22/2

 46سال ه اال

سابقۀ کاری
% 2/2

 2-16سال

 16-12سال

% 22/1

 12-26سال

% 25/4

 26سال ه اال

% 46/2

آمار استنباطی

همنظور مشخص کردن نو ،آزمون مورد اسیفاده ا یدا ه ررسی نرمال یا غیرنرمدال دودن دادههدا مر دو
ه فرضیات از آزمون کولروگروف -اسریرنوف پرداخیه میشود و سپس ا اسیفاده از نیدایج ایدن آزمدون ،از
روشها آمار پارامیر یا غیرپارامیر مناسد اسیفاده میشود .نا راین فرضیهها ه شکل زیر است:
 :H0توزیع دادهها نرمال است (دادهها از جامعۀ نرمال اسیخراج شدهاند).
 :H1توزیع دادهها نرمال نیست (دادهها از جامعۀ نرمال اسیخراج نشدهاند).
جدول شماره  :8نتایج حاصل از آزمون کولموگروف -اسمیرنوف
فرض صفر

نتیجهگیری

متغیر

6/212

1/020

رد نریشود

دادهها نرمال است

میغیر زمینها

6/420

1/762

رد نریشود

دادهها نرمال است

مدیریت کیفیت

6/120

1/746

رد نریشود

دادهها نرمال است

مدیریت عرلکرد فرآیند

6/222

1/205

رد نریشود

دادهها نرمال است

کیفیت زنجیره تامین

6/420

1/422

رد نریشود

دادهها نرمال است

کارایی

6/222

2/201

رد نریشود

دادهها نرمال است

مدیریت زنجیره تامین
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سطح معنیداری کولموگروف -اسمیرنوف

روش تحلیل عاملی تائید

ا اسیفاده از نر اف ار  LISRELاسیفاده میشود.

آزمون  KMOو بارتلت

این شاخص هرچقدر ه عدد یک ن دیکتر اشد نشاندهنده کفایت نرونهگیر و نید مفیدد دودن
تحلیل عاملی را عوامل است .از سو دیگر آزمون ارتلت می ان معندادار روا دن دین عوامدل
مورد نظر را نشان میدهد .مقدار  KMOه دست آمده (جدول شدراره  )5نشداندهندده سدازگار
مناسد فاکیورها را انجا تحلیل عاملی است.
در این آزمون فرض صفر و فرض یک هصورت زیر است:
 :H0ارتدا مناسد میان ساخیار دادهها وجود ندارد.
 :H1ارتدا مناسد میان ساخیار دادهها وجود دارد.

ارائۀ مدل ساخیار تفسیر دسییا ی ه مدیریت کیفیت زنجیره تامین

ا توجه ه جدول شراره  ،2مشاهده میشود که ترامی میغیرها نرمدال هسدیند ده هردین خداطر از

ه عدارتی دیگر نرونهها از کفایت الز رخوردار هسیند .عالوه ر این ،ده دلیدل ر درار را طده:
( )P-value=6/666≥6/62در سطح خطا  %2می توان گفت ،روا ن معنادار

ین میغیرها تحلیل

عاملی وجود دارد و دادهها را انجا تحلیل عاملی مناسد هسیند.
جدول شماره  :3نتایج آزمون  KMOو بارتلت
فاکتور

نام آزمون

نتیجه

KMO

6/520

مدیریت کیفیت
زنجیره تامین

توضیح
کفایت نرونهگیر در حد سیار خوب
است.

آزمون بارتلت
χ2

1202/262

Df

226

Sig

6/666

P-value=6/666≥6/62

ا توجه ه جدول شراره  ،5از آنجائی که سطح معنادار ( )sigکریر از  6/62است ،فدرض صدفر
رد و فرض یک یعنی وجود ارتدا مناسد میان ساخیار دادهها تائید میشود.
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تحلیل عاملی تائیدی مرتبه اول

را شناسایی ضراید تاثیر ین مکنونها شناساییشده در تحلیل عاملی اکیشافی و شداخصهدا،
از تحلیل عاملی تائید اسیفاده شد .در تحلیل عاملی تائید  ،مدمترین عامل در تصریمگیر رد یا
دول هر فرضیه ،می ان شاخص  RMSEAاست .اگر این شاخص نامطلوب کریر از  6/1اشد ،مدل
از تناسد ا ل دولی رخوردار است .ا توجه ه اینکه می ان  RMSEAدر نردودار شدراره  1را در
 6/671است ،تناسد مدل از وضعیت سیار مطلو ی رخوردار است .ا توجه ه نرودار شراره  1از
آنجائی که اید ضراید معنادار

را مقدولیت مدل ین ( )+1/50-1/50رار داشیه اشد ،در

ترامی عوامل یشیر از مقدولیت می اشد ،در نییجه مدل مدیریت کیفیت زنجیره تامین از نظر اسدیناد
ا ل است.

A2

0 .1 5 4 03 7 0 0

A3

0 .0 7 2 16 4 3 7

A4

0 .1 2 1 94 4 5 3

B1

0 .0 9 3 81 6 0 1

B2

0 .2 2 8 40 2 0 5

B3

0 .0 9 9 69 6 0 0

B4

0 .2 0 3 31 2 5 3

C1

0 .1 3 9 20 0 0 3

C2

0 .2 2 5 41 7 2 1

C3

0 .0 6 0 00 6 1 9

0 .9 2 7 79 3 0 7
0 .8 8 0 10 3 8 5

C4

0 .0 9 9 49 4 1 8

0 .9 6 9 53 2 7 8
0 .9 4 8 94 9 8 5

C5

0 .1 4 2 79 4 3 6

0 .9 2 5 85 4 0 1
0 .8 8 0 10 3 8 5

C6

0 .2 2 5 41 7 2 1

0 .9 2 7 78 3 9 5
0 .9 2 9 57 9 7 5

C7

0 .1 3 9 21 6 9 4

0 .9 7 4 35 5 0 0
0 .9 8 9 27 9 0 8

C8

0 .1 3 5 88 1 4 9

C9

0 .0 5 0 63 2 3 3

C10

0 .0 2 1 32 6 9 1

0 .9 7 0 44 5 3 7
0 .9 7 0 21 2 1 0

D1

0 .1 7 2 04 0 9 7

0 .9 6 7 26 8 5 8
0 .9 4 8 23 0 9 7

D2

0 .4 9 2 14 8 7 4

D3

0 .0 5 8 23 5 7 9

0 .8 8 3 13 2 8 4
0 .9 1 9 76 2 4 7
0 .9 6 3 24 2 2 5
0 .9 3 7 04 6 1 4

0 .9 5 1 93 6 9 7
0 .8 7 8 40 6 4 8
0 .9 4 8 84 3 5 1
0 .8 9 2 57 3 5 1
1 .0 0 0 00 0 0 0

S CM

V AR I AB L E 1 .0 0 0 00 0 0 0

1 .0 0 0 00 0 0 0

QM

P RO C ES S 1 .0 0 0 00 0 0 0
0 .9 0 9 92 2 5 4

ارائۀ مدل ساخیار تفسیر دسییا ی ه مدیریت کیفیت زنجیره تامین

A1

0 .2 2 0 07 6 3 9

0 .7 1 2 63 6 8 4
1 .0 0 0 00 0 0 0

S CQ

P ER F OR M AN C 1
E .0 0 0 00 0 0 0

0 .9 6 0 46 8 6 3

D4

0 .0 5 8 68 8 4 8

0 .9 5 7 34 6 5 7
0 .9 5 0 29 4 9 3

D5

0 .0 6 4 39 1 4 9

0 .2 6 2 89 4 9 9
0 .9 4 7 16 1 6 3

D6

0 .1 0 0 85 8 0 2

E1

0 .0 7 7 50 0 0 1

E2

0 .0 8 3 48 7 5 4

E3

0 .0 9 6 93 9 5 6

E4

0 .9 3 0 88 6 2 2

E5

0 .1 0 2 88 4 8 4

F1

0 .2 9 9 39 7 5 9

F2

0 .0 9 1 64 7 5 9

F3

0 .2 3 1 90 6 4 4

0 .8 3 7 01 9 9 6
0 .9 5 3 07 5 2 4
0 .8 7 6 40 9 4 7

Chi-Square=4082.12, df=2312, P-value=0.00000, RMSEA=0.071

نمودار  .6عوامل موثر بر مدیریت کیفیت زنجیره تامین در حالت استاندارد
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A1

9 .4 0 4 26 1 0 1

A2

9 .6 5 0 82 8 3 9

A3

9 .8 1 0 89 4 0 5

A4

9 .7 4 9 59 2 6 3

B1

7 .7 8 5 66 6 0 0

B2

8 .1 0 8 03 0 4 3

B3

7 .8 3 9 21 9 5 0

B4

8 .1 0 8 07 0 0 5

C1

7 .6 7 2 83 9 2 4

C2

7 .7 7 6 81 1 2 0

C3

7 .3 0 7 35 5 5 0

1 3. 7 3 58 9 3 44
1 2. 5 5 95 4 1 62

C4

7 .5 6 3 45 1 2 6

1 4. 8 8 48 5 3 72
1 4. 3 0 26 3 2 18

C5

7 .6 7 9 70 7 4 4

1 3. 6 8 54 3 8 58
1 2. 5 5 95 4 1 62

C6

7 .7 7 6 81 1 2 0

1 3. 7 3 56 5 5 64
1 3. 7 8 25 9 7 18

C7

7 .6 7 2 87 2 4 1

1 5. 0 2 60 3 8 10
1 5. 4 7 52 2 2 88

C8

7 .6 6 6 17 1 9 2

1 2. 7 3 70 4 7 20
1 3. 5 9 18 5 9 87
1 4. 7 2 22 3 8 21
1 4. 0 2 39 6 4 32

1 4. 3 8 95 1 4 99
1 2. 5 4 83 0 6 77
1 4. 3 0 51 0 8 26
1 2. 8 7 91 3 9 20
0 .0 0 0 00 0 0 0

S CM

V AR I AB L E 0 .0 0 0 00 0 0 0

0 .0 0 0 00 0 0 0

QM

0 .0 0 0 00 0 0 0

P RO C ES S

0 .0 0 0 00 0 0 0

S CQ

C9

7 .1 8 6 00 1 7 5

1 3. 2 7 14 0 9 80

C10

6 .0 5 6 67 4 2 0

1 4. 9 0 64 7 0 51
1 4. 8 9 96 5 9 36

D1

7 .5 7 7 17 4 7 8

1 4. 8 1 40 7 7 80
1 4. 2 7 65 7 3 33

D2

7 .8 3 6 23 7 2 7

D3

6 .7 4 8 24 8 6 6

1 4. 6 3 10 8 1 85

D4

6 .7 5 8 42 1 1 0

1 4. 5 4 37 5 4 45
1 4. 3 4 91 9 0 07

D5

6 .8 7 3 39 0 9 6

3 .0 0 5 01 8 9 4
1 4. 2 6 38 9 3 00

D6

7 .2 8 7 22 8 2 1

E1

8 .0 0 3 55 2 4 2

E2

8 .0 3 6 73 5 2 2

E3

8 .0 8 4 89 1 9 1

E4

7 .9 1 1 20 6 6 1

E5

8 .0 9 8 00 1 3 1

F1

7 .7 6 8 43 8 6 7

F2

6 .0 0 6 92 0 3 4

F3

7 .6 1 8 19 8 1 6

9 .1 9 8 13 7 4 1

P ER F OR M AN C 0
E .0 0 0 00 0 0 0

1 1. 5 8 97 4 5 53
1 4. 3 7 84 9 8 05
1 2. 4 5 77 9 4 51

Chi-Square=4082.12, df=2312, P-value=0.00000, RMSEA=0.071

نمودار  .7عوامل موثر بر مدیریت کیفیت زنجیره تامین در حالت معنیداری
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جدول شماره  :61بررسی روایی سازه مدل مدیریت کیفیت زنجیره تامین
اختصار

معادل انگلیسی

2/df

2/df

RMSEA

Root Mean Square
of Approximation

NFI

Normal Fit Index

CFI

Comparative Fit
Index

GFI

Goodness of Fit
Index

AGFI

Adjusted Goodness
of Fit Index

معادل فارسی
شاخص کا دو ر
درجه آزاد
ریشه میانگین
مر عات خطا
رآورد

دامنه قابل میزان به دست
قبول

آمده

کریر از 2

1/70
از آنجائی

کریر از
6/62

شاخص رازش

ن دیک ه

هنجارشده

یک

شاخص رازش

ن دیک ه

تطدیقی

یک

شاخص رازندگی

نتیجه

ن دیک ه
یک

شاخص تعدیل یافیه

ن دیک ه

رازندگی

یک

6/671

که ین این
نشانگرها
هراهنگی و

6/57

ارائۀ مدل ساخیار تفسیر دسییا ی ه مدیریت کیفیت زنجیره تامین

بررسی مدل عوامل موثر بر مدیریت کیفیت زنجیره تامین

همسویی
وجود دارد،

6/57

در نییجه
روایی سازه

6/57

مدل تائید
شد.

6/57

ا توجه ه جدول شراره  ،16شاخص کا دو ر درجده آزاد کده یکدی از شداخصهدا اصدلی
می اشد که  1/70وده و در محدوده مجاز رار دارد ،رازندگی مدل را مورد تائیدد درار مدیدهدد.
شاخص تعدیل شده رازندگی که مقادیر ین  6/5تا  6/52ا ل دول و االتر از  6/52عدالی اسدت،
در مدل ندایی ا مقدار  6/57است که عالی می اشد .شاخصهدا

درازش هنجدار شدده ،تطدیقدی،

رازندگی و تعدیل یافیه رازندگی در این مدل هرگی 6/57است که ا توجه ه دامنه ا ل ددول از
وضعیت عالی رخوردار می اشند .شاخص عد ریشه میانگین مر عات خطا

رآورد می اشد کده

اید کریر از  6/62اشد و در این مدل را ر ا  6/671می اشدد کده در محددوده ا دل ددول درار
11
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گرفیه است .نا راین ا توجه ه کل شاخصها محاسده شده مدیتدوان گفدت کده مددل مددیریت
کیفیت زنجیره تامین از رازش مناسدی رخوردار می اشد.
شناسایی شاخصهای مرتبط با مدیریت کیفیت زنجیره تامین
تشکیل ماتریس خودتعاملی ساختاری :)SSIM( 6در این مرحله م یغیرها مسئله ه صورت دو
ه دو زوجی ا هم ررسی می شوند و پاسخ دهنده ا اسیفاده از نرادها زیر ه تعیدین روا دن
ین میغیرها می پردازد.
 :Vعامل سطر ( )iمیتواند زمینهساز رسیدن ه عامل سیون ( )jاشد؛
 :Aعامل سیون ( )jمیتواند زمینهساز رسیدن ه عامل سطر ( )iاشد؛
 :Xین عامل سطر ( )iو سیون ( )jارتدا دوطرفه وجود دارد ،ه عدارتی هر دو میتوانند زمینهساز
رسیدن ه هردیگر شوند؛
 :Oهیو نو ،ارتداطی ین این دو نو ،عنصر ( )i,jوجود ندارد.
ه این منظور دو اره پرسشنامها

ر اساس عوامل شناسایی شده در گان دل طراحی شدد ،ده ایدن

صورت که نه عامل انیخاب شده در سطر و سیون اول ذکر و از پاسخدهندده خواسدیه شدد کده دا
توجه ه نرادها معرفیشده ( )V,A,X,Oنو ،ارتداطات دو ده دو عوامدل را مشدخص کندد .ایدن
پرسشنامه در اخییار ده نفر از خدرگان سازمان مورد مطالعه رار داده شد که هرۀ آنها دا مشدخص
کردن را طه ین عوامل ،پرسشنامه را تکریل کردند ،سپس ا توجه ه فراوانی را طه مشدخص شدده
ین هر دو عامل ،ماتریس ندایی خودتعاملی ساخیار ( )SSIMتدیه شد.
تشکیل ماتریس دستیابی اولیه :چناننه را طه هصدورت  Vاشدد )i,j(=1 ،و )j,i(=6؛ اگدر را طده
هصورت  Aاشد )i,j(=6 ،و )j,i(=1؛ چناننه را طه دهصدورت  Xاشدد )j,i( = )i,j(=1 ،و اگدر
را طه هصورت  Oاشد.)j,i( = )i,j(=6 ،
تشکیل ماتریس دستیابی نهایی :پس از اینکه ماتریس اولیده دسیرسدی ده دسدت آمدد ،ایدد سدازگار
درونی آن ر رار شود ،هعنوان نرونه اگر میغیر  Aمنجر ه میغیر  Bشود و میغیر  Bهم منجر

ده میغیدر C

شود ،اید میغیر  Aنی منجر ه میغیر  Cشود و اگدر مداتریس دسیرسدی ایدن حالدت ر درار نددود ،ایدد
ماتریس اصالح شده و روا طی که از لم افیاده جایگ ین شوند .دین منظور می ایست مداتریس اولیده را

11

ه توان  K+1رساند؛ هطور که حالت پایدار ر رار شود ( .)Mk=Mk+1دین ترتید رخی عناصدر صدفر
تددیل ه  1خواهد شد که هصورت (* )1نشان داده میشود.
1Structural Self-Interaction Matrix

تعیین مجروعۀ مشیرک ،سطح ند میغیرها انجا میشود .مجروعۀ ا لدسییا ی درا هدر عنصدر،
مجروعها است که در آن سطرها هصورت یک ظاهر شده اشند و مجروعدۀ مقدد  ،مجروعدها
است که در آن سیونها هصورت یدک ظداهر شدده اشدند .دا ده دسدت آوردن اشدیراک ایدن دو
مجروعه ،مجروعۀ مشیرک ه دسدت خواهدد آمدد .عناصدر کده مجروعدۀ مشدیرک دا مجروعدۀ
ا لدسییا ی یکسان اشد ،سطح اولویت را ه خود اخیصاص میدهندد .دا حدذف ایدن عناصدر و
تکرار این مرحله را سایر عناصر ،سطح کلیه عناصر تعیین میشود.
ترسیم مدل ساختاری تفسیری :در این مرحله ،ر اساس سطوح تعیینشده میغیرها و اولویدت ندد آنهدا،
ماتریس دسییا ی ندایی مدل ترسیم و روا ن ین میغیرها ا خطو جدتدار مشخص میگردد.
تجزیهوتحلیل قدرت نفوذ – وابستگی :جرع سطر مقادیر در ماتریس دسییا ی نددایی درا هدر
عنصر یانگر می ان نفوذ و جرع سیونی می ان وا سیگی خواهد ود .ر اساس این دو عامدل ،چددار

ارائۀ مدل ساخیار تفسیر دسییا ی ه مدیریت کیفیت زنجیره تامین

تعیین سطح شاخصها :پس از تعیین مجروعۀ ا ل دسییا ی و مجروعۀ مقد درا هدر عنصدر و

گروه از عناصر در الد میغیرها خودمخیار ،مسیقل ،پیوند و وا سیه ا لشناسایی خواهدد دود
(.)Mousakhani & Gharakhani,2013:1-8
یافتههای مدل ساختاری تفسیری

ماتریس دستیابی نهایی :پس از تشکیل ماتریس خودتعداملی و مداتریس دسدییا ی اولیده ،مداتریس
دسییا ی ندایی هصورت جدول شراره  11محاسده شده است:
جدول شماره  :66ماتریس دستیابی نهایی
متغیر
مدیریت زنجیره
تامین
متغیرهای
زمینهای
مدیریت کیفیت

مدیریت

متغیرهای

مدیریت

مدیریت عملکرد کیفیت زنجیره

زنجیره تامین

زمینهای

کیفیت

فرآیندی

تامین

کارآیی

قدرت
نفوذ

1

1

6

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6

1

5

6

6

6

1

1

6

7

مدیریت
عملکرد
فرآیندی
کیفیت زنجیره
تامین
کارآیی
قدرت وابستگی

6

6

6

6

1

1

7

6
9

6
9

6
7

6
4

6
4

1
5

6
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تعیین سطح شاخصها :را تعیین سطح عناصر ،مجروعهها

ا لدسدییا ی ،مقدد و مشدیرک در

اولین تکرار هصورت جدول شراره ( )12مشخص شده است:
جدول شماره  :67بخشبندی سطح نهایی
متغیر

مجموعه خروجی

مجموعه ورودی

مجموعه مشترک

سطح

مدیریت زنجیره تامین

0-2-4-2-1

2-2-1

2-1

2

متغیرهای زمینهای

0-2-4-2-2-1

2-2-1

2-2-1

4

مدیریت کیفیت

0-4-2-2-1

2-2

2-2

2

مدیریت عملکرد فرآیندی

2-4

4-2-2-1

4

2

کیفیت زنجیره تامین

0-2

2-4-2-1

2

2

کارآیی

0

0-2-2-2-1

0

1

ساخت مدل بر مبنای  :ISMدر این صدورت مدیتدوان مددل سداخیار مدوردنظر مسداله را از رو
ماتریس دریافیی ندایی ایجاد کرد .اگر ین میغیر  iو میغیر  jارتدا وجود داشیه اشد ،دهوسدیلۀ یدک
پیکان جدتدار نشان داده میشود .دیاگرا ندایی ایجاد شده که ا حذف حالتهدا تعدد و نید دا
اسیفاده از خم ند سطوح ه دست آمده است ،در نرودار شراره ( )2نشان داده شده است.
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نمودار  :9مدل مدیریت کیفیت زنجیره تامین

نیروها وا سیه ه چدار دسیه میغیرها خودمخیار ،وا سدیه ،مدرتدن و مسدیقل تقسدیم مدیشدوند
مددیریت کیفیدت زنجیدره تدامین مدیندی در

( .)Agarwal& et al,2007نیایج جانرایی سدازههدا

تج یهوتحلیل  MICMACدر نرودار شراره  4نشان داده شده است.

2

دسیۀ چدار :

دسیۀ سو :

7

مسیقل

مرتدن
2

0
2

2

درت نفوذ

5
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تجزیهوتحلیل  :MICMACدر تج یهوتحلیل  ،MICMACمیغیرهدا رحسدد نیروهدا محرکده و

1

4
2

دسیۀ اول:

2

خودمخیار

دسیۀ دو :
وا سیه

2-4

1

0
1

2

2

4

2

درت وا سیگی
0

7

2

5

نمودار  :4نمودار قدرت هدایت و وابستگی

نتیجهگیری و پیشنهاد
پژوهم حاضر ا هدف ارائدۀ مددل سداخیار تفسدیر دسدییا ی ده مددیریت کیفیدت زنجیدره تدامین در
شرکتها دانم نیان دفاعی در سال  1252صورت گرفدت و از ندو ،پدژوهمهدا پیرایشدی محسدوب
میشود .پس از طی مراحل مقدماتی و مرور اد یات پژوهمُ 0 ،عد و  22مولفه مرتدن دا موضدو ،تحقیدق
شناسایی و سپس اطالعات مورد نیاز آن جدت تائید و مدلساز از طریق پرسشنامه و ا شیوه نروندهگیدر
هدفرند از اعضا جامعه مورد مطالعه جرعآور و ه دلیل نرمال ودن دادهها ا اسدیفاده از تکنیدک تحلیدل
عاملی تائید توسن نر اف ار  LISRELمورد ررسی رار گرفت و ترامی عوامل تائید شدند.
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ه عدارت دیگر مدل مدیریت کیفیت زنجیره تامین ارائه شده در ایدن تحقیدق از روایدی مناسدد رخدوردار
ود .هرننین همنظور سطح ند آن عوامل از رویکرد مدلساز سداخیار – تفسدیر ددرهجدویی شدد.
اطالعات ناشی از مدل ارائه شده در تحقیق میتواند در تصریمگیر ها ه مدیران کرک نراید ،زیرا کده ایدن
مدل در شناسایی و خالصه کردن روا ن میان میغیرها مشخصی کده یدک موضدو ،یدا مسدئله را تعریدف
میکنند ،مفید است؛ اما نوآور و تفاوت این پژوهم ا مطالعات پیشین در این است کده نخسدت عدواملی
از مدیریت کیفیت زنجیره تامین مورد حدث و مددلسداز

درار گرفدت و دو از مددلسداز معدادالت

ساخیار را تائید مدل اسیفاده و سو را مشخص شدن را طه ین عوامدل و ترتیدد اهریدت آنهدا از
یکی از رویکردها تحقیق در عرلیات نر ه نا مدلساز ساخیار تفسیر  ISMاسیفاده شد.
نیایج این پژوهم مشخص کرد که عامل میغیرها زمینها در پایینترین سطح از مدل  ISMرار گرفدت،
این ه آن معنا است که این عامل هعنوان سنب زیر نا مدیریت کیفیت زنجیره تدامین اسدت و در اسداس
نرودار  MICMACاز درت نفوذ االیی رخدوردار اسدت .ندا راین تصدریمگیدران سدازمان مدورد مطالعده
نخست اید ه این عامل توجه کنند ،نا راین پیشنداد میشود کده دا ا ددا هدا الز در خصدوص کنیدرل
میغیرها زمینها گا هایی رداشیه شود .هرنندین نردودار  MICMACیدانگر ایدن موضدو ،اسدت هرده
مدیریت کیفیت ،مدیریت زنجیره تامین ،مدیریت عرلکرد فرآیند  ،مدیریت کیفیدت زنجیدره تدامین ارتددا
ن دیک و تنگاتنگی ا یکدیگر دارند ،لذا تغییر هر یک از آنها ر سایر عوامل نی تاثیر میگذارد.
ا وجود اینکه سعی شده است در پژوهم حاضر ترامی عوامل مدوثر در مددیریت کیفیدت زنجیدره تدامین
مورد ررسی رار گیرد ،ا این حال در این پژوهم را شناسایی عوامل یشیر ده مطالعدات گذشدیه تکیده
شده است و را تعیین روا ن ین عوامل از نظرات خدرگان سازمانها دانم نیان دفاعی دره گرفیده شدد
که مرکن است عنصر تعصد و جانددار ر نییجه کار تاثیر گذاشیه اشد .از این رو پیشنداد مدیگدردد کده
پژوهشگران در تحقیقات آینده ه شناسایی روا ن ین میغیرها در سازمانها دیگر پردازندد و عوامدل مددم
را در هر جامعه مورد مطالعه مشخص نرایند .هرننین ه محققان آینده پیشدنداد مدیگدردد دا دهکدارگیر
فرایند تحلیل شدکها ( )ANPنسدت ه محاسده ضراید اهریت ا عاد و شداخصهدا ا ددا و دا رویکدرد
 ISMترکید نرایند.
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