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چكیده
مدیریت زنجیره تأمین و مدیریت كیفیت فراگیر از فلسفههای مدیریتي هستند كه بهعنوان
سیستمهای بزرگ مدیریتي شامل مجموعهای از اقدامات هستند .شباهتها و تفاوتهایي بین اقدامات
مدیریت كیفیت فراگیر و اقدامات مدیریت زنجیره تأمین وجود دارد كه ميتوانند از یکدیگر پشتیباني یا
ممانعت كنند .شناخت و شناسایي ابعاد عملکرد زنجیره تأمین و اعمال مدیریت كیفیت فراگیر ،درک
بهتری از روابط و تعامالت میان تأمینكنندگان را موجب ميشود و با استفاده از آن ميتوان به عملکرد
بهتر زنجیره تأمین دست یافت .در پژوهش حاضر به تشریح ابعاد «اقدامات مدیریت كیفیت فراگیر» و
«عملکرد زنجیره تأمین» پرداخته شده و چگونگي تأثیر «اقدامات مدیریت كیفیت فراگیر» بر «عملکرد
زنجیره تأمین» در زنجیره تأمین «شركت سایپا» بررسي شده است .روش پژوهش حاضر ،توصیفي-
همبستگي است و برای آزمون فرضیهها و پاسخگویي به سؤالهای پژوهش از آزمونهای «ضریب
همبستگي» و «مدلسازی معادالت ساختاری» استفاده شده است .در این پژوهش ،ضرایب همبستگي
نشان ميدهند بین «عملکرد زنجیره تأمین» و «اقدامات مدیریت كیفیت فراگیر» ارتباط مثبت و
معناداری وجود دارد .نتایج مدلسازی معادالت ساختاری در حوزه اقدامات مدیریت كیفیت فراگیر،
بهترتیب بر ابعاد «مدیریت منابع انساني ،تعهد و راهبرد ،بررسي و تحلیل اطالعات و تمركز بر مشتری»
تأكید دارد؛ همچنین در حوزه عملکرد زنجیره تأمین ،بهترتیب عوامل عملکرد كیفیت ،عملکرد
انعطافپذیری ،عملکرد تحویل و عملکرد هزینه اهمیت ميیابند.
واژگان کلیدي :اقدامات مدیریت كیفیت فراگیر ،عملکرد زنجیره تأمین ،مدلیابي معادالت ساختاری.
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 .1مقدمه

امروزه زنجیره تأمین بهعنوان یك رویکرد یکپارچه برای مدیریت مناسب جریان مواد ،كاال،
اطالعات و مالي ،توانایي پاسخگویي به شرایط را دارا است (صادقيمقدم و همکاران.)1388 ،
مدیریت زنجیره تأمین عبارت است از :یکپارچهكردن فعالیتهای درون زنجیره تأمین ،از طریق
رابطه بهبودیافته كه برای دستیابي به یك مزیت رقابتي است .مدیریت زنجیره تأمین مجموعهای
از روشهایي است كه نیاز مشتریان با سطح خدمترساني باالیي برآورده ميشود (سیمچي و
كامانسکي« .)2000 ،1مدیریت كیفیت فراگیر» یك سیستم هزینه اثربخش برای انسجام
تالشهای بهبود كیفي مستمر افراد در كلیه سطوح سازمان برای ارائه خدمات و كاالهایي است
كه رضایت مشتریان را تضمین ميكند و در جستوجوی این است كه فرهنگي را ایجاد كند تا
كلیه كاركنان بهوسیله آن بهطور مداوم سازماندهي كار خود را با نگرش تأمین نیازمندیهای
متغیر و متنوع مشتریان بهبود بخشند.
در دنیای پویای امروز تنها كیفیت كافي نیست؛ بلکه عرضه بهموقع ،بهجا و هزینه نیز برای
مزیت رقابتي حیاتي است (رابینسون و مالهوترا .)2005 ،2امروزه رقابت كسبوكار جهاني تنها در
میان سازمانها نیست؛ بلکه بین زنجیره تأمین آنها است (لي و همکاران)2005 ،3؛ بنابراین به
نظر ميرسد شركتهای پیشرو باید بین مدیریت زنجیره تأمین و مدیریت كیفیت فراگیر برای
ارتقای عملکرد سازمان خود مطابقت ایجاد كنند .اگر اجرای همزمان با موفقیت انجام شود،
سازمان منافع زیادی بهدست ميآورد؛ در غیر این صورت تأثیر نامطلوبي بر عملکرد كسبوكار
خواهد داشت .اگرچه مدیریت زنجیره تأمین و مدیریت كیفیت فراگیر برای رقابت سازماني حیاتي
است ،در بیشتر زمانها بهصورت جداگانه مطالعه شدهاند .هدف این پژوهش بررسي روابط بین
اقدامات مدیریت كیفیت فراگیر و عملکرد زنجیره تأمین در صنعت اتومبیلسازی است .بهطور
ایدهآل مدیریت كیفیت باید عامل حیاتي موفقیت برای مدیریت زنجیره تأمین برای تحویل
بهموقع محصوالت باكیفیت و با هزینه رقابتي باشد .گانا سکاران و مك گائوهي،)2003( 4
معتقدند كه مدیریت كیفیت فراگیر نقش كلیدی را در بهبود مدیریت زنجیره تأمین ایفا ميكند.
بهطور مشابه باندیو پدهایای و اسپراگو )2003( 5بیان ميكنند كه مدیریت كیفیت فراگیر ميتواند
برای ارتقای رقابت در یك زنجیره تأمین اجرا شود؛ مخصوصاً در شبکههای تأمین پیچیده نظیر
زنجیره تأمین اتومبیل .اگرچه بهطور میانگین اتومبیل شامل  1500قطعه است ،تنها تعداد كمي از

1. Simchi & Kaminsky
2. Robinson and Malhotra, 2005
3. Li et al., 2005
)4. Gunasekaran and McGaughey (2003
)5. Bandyopadhyay and Sprague (2003
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آنها در مرحله مونتاژ تولید ميشوند (پیرز و سانچز)2001 ،1؛ درحاليكه اغلب قطعات بهوسیله
شبکهای از فروشندگان خارجي تهیه و تولید ميشود؛ بنابراین قیمت ،كیفیت و تحویل بهموقع
یك اتومبیل بهطور معناداری به اجزای آن وابسته است كه تحتتأثیر كیفیت و كارایي همه شركا
در طول زنجیرهی تأمین است؛ درنتیجه صنعت اتومبیل یکي از صنایع فعال در توسعه شبکههای
تأمین است (ناراسیم-هان و همکاران.)2008 ،2
بیان مسئله :امروزه هیچ شركتي نميتواند از مدیریت زنجیره تأمین چشمپوشي كند و انتظار بقا
داشته باشد (زوكرمن ،1382 ،ص)6:؛ همچنین بسیاری از پژوهشگران بر این عقیدهاند كه واحد
تجزیهوتحلیل در رقابت از تكتك شركتها و سازمانها به زنجیرههای تأمین تغییر كرده است.
(فیضآبادی .)1388 ،از طرفي پژوهش تجربي روابط بین مدیریت زنجیره تأمین و مدیریت
كیفیت فراگیر را در جوانب مختلفي بررسي ميكند؛ اما هیچ اتفاقنظری درباره یافتهها وجود
ندارد .كاسادسوس و كاسترو ،)2005( 3نتوانستند اثبات كنند كه اقدامات ایزو 4مدیریت زنجیره
تأمین را پشتیباني ميكند .رومانو و وینلي ،)2001( 5در یك مورد در صنعت پارچه و پوشاک در
زنجیرههای تأمین سنتي و هماهنگشده دریافتند كه زنجیره تأمین هماهنگشده توانایي بهتری
برای مقابله با انتظارهای كیفي مشتریان در مقایسه با زنجیره تأمین سنتي دارد .مدیرت كیفیت را
در سه سطح زنجیره تأمین در صنعت اتومبیل ،الکترونیك و دیگر گروههای صنعتي مقایسه
كردند .آنها نتوانستند هیچ تفاوت معناداری میان زنجیرههای تأمین در نمونههای موردنظر پیدا
كنند .بهطور مفهومي ونیچ-چین-چای و ایگِل )2009( 6در بررسي مباني نظری مدیریت كیفیت
فراگیر و مدیریت زنجیره تأمین دریافتند كه مدیریت كیفیت فراگیر و مدیریت زنجیره تأمین
شباهتهای زیادی در دیدگاه فلسفي ،هدف نهایي (رضایت مشتری) و یکپارچگي نهایي
(بهمنظور اعمال داخلي و شركای كسبوكار خارجي) دارند؛ ولي تفاوتهایي در هدف ابتدایي
(كیفیت برای مدیریت كیفیت فراگیر و تحویل برای مدیریت زنجیره تأمین) و یکپارچگي ابتدایي
(برای اقدامات داخلي برای مدیریت كیفیت فراگیر و جهت شركای كسبوكار خارجي برای
مدیریت زنجیره تأمین) .این شباهتها و تفاوتها ميتواند همافزایي یا اختالف در یك اجرای
همزمان ایجاد كند؛ بنابراین كشف و بررسي این مطلب كه آیا مدیریت كیفیت فراگیر بر مدیریت
زنجیره تأمین تأثیر دارد یا خیر؟ بسیار مهم است .مدیریت كیفیت فراگیر و مدیریت زنجیره تأمین
1. Perez and Sanchez, 2001
2. Narasimhan et al., 2008
)3. Casadesus and Castro (2005
4. ISO 9000
)5. Romano and Vinelli (2001
)6. Vanichchinchai and Igel (2009
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اغلب از ابزارها و فنون ساده تشکیل شدهاند .آنها فلسفههای مدیریتي هستند كه بهعنوان
سیستمهای بزرگ مدیریتي كه شامل مجموعهای از اقدامات است ،اجرا ميشوند .شباهتها و
تفاوتهایي بین اعمال مدیریت كیفیت فراگیر 1و اعمال مدیریت زنجیره تأمین 2وجود دارد كه
ميتوانند از یکدیگر پشتیباني یا ممانعت كنند.
شناخت و شناسایي ابعاد عملکرد زنجیره تأمین و اعمال مدیریت كیفیت فراگیر ،درک بهتری
از روابط و تعامالت بین تأمینكنندگان را موجب ميشود و با استفاده از آن ميتوان به عملکرد
بهتر زنجیره تأمین دست یافت .با بررسي منابع مشاهده ميشود كه پژوهشهای بسیاری درباره
تعامل بین ابعاد مختلف روابط بین عملکرد زنجیره تأمین و مدیریت كیفیت فراگیر بهطور جداگانه
وجود دارد؛ اما در ایران مطالعات بسیار اندكي در مورد روابط بین عملکرد زنجیره تأمین و
مدیریت كیفیت فراگیر صورت گرفته است؛ ازاینرو پژوهشگر در پي یافتن ابعاد كلیدی مؤثر بر
عملکرد زنجیره تأمین و مدیریت كیفیت فراگیر و چگونگي كنش اجزای مرتبط با آنها در صنعت
اتومبیل است و اینکه آیا در زنجیره تأمین شركت سایپا ،بین «اقدامات مدیریت كیفیت فراگیر» و
«عملکرد زنجیره تأمین» ارتباط وجود دارد؟
اهمیت و ضرورت پژوهش :صنعت خودروسازی با تولید ساالنه حدود  55میلیون خودرو و
وجود حدود  800میلیون دستگاه در قرن گذشته به یکي از صنایع پیشتاز جهان تبدیل شده است.
در سال  2001حجم فروش خودرو در جهان حدود  1300میلیارد دالر بوده است كه این میزان
بهتنهایي حدود یكهشتم حجم كل تجارت جهاني و  3/7درصد ارزش تولید ناخالص جهاني (در
كشورهای پیشرفته تا  )%10به این صنعت تعلق دارد .با توجه به ركود نسبي اقتصاد جهاني در
سالهای اخیر و اشباعشدن بازار كشورهای پیشرفته (كه بیش از  90درصد تولید و مصرف
خودروهای جهان را به خود اختصاص دادهاند) چند سال است كه صنعت خودروی جهاني با
اضافه ظرفیتي بالغ بر  25میلیون دستگاه مواجه شده است .مزمنشدن اضافه ظرفیت در
سالهای اخیر و ظهور رقبای جدید در عرصه جهاني كه محصوالت خود را با كیفیت و قیمت
بهتری عرضه ميكنند ،تشدید رقابت را بهدنبال داشته است (گودرزی)1382 ،؛ از طرف دیگر
صنعت خودروسازی ایران ،در آیندهای بسیار نزدیك ،شاهد تحول بسیار شگرفي خواهد بود و
انتظار ميرود به یکي از بزرگترین صنایع كشور تبدیل شود .حجم باالی سرمایهگذاری در این
بخش ازیكطرف و بحران ناشي از پیوستن به «سازمان تجارت جهاني» 3و به خاطر پذیرش
تعرفههای تجارت بینالملل و رقابت همهجانبه در عرصه جهاني باعث شده است كه توجه خاصي
1. TQMP
2. SCMP
)3. World Trade Organization (WTO
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به این صنعت شود (احمدی كهنعلي.)1378 ،
امروزه مهمترین عامل برای موفقیت شركتها در بازار رقابتي ،برآوردهكردن نیازهای
مشتریان است .شركتها پي بردهاند كه بهینهسازی عملیات در چهاردیواری شركت برای
دستیابي به سرآمدی كسبوكار كافي نیست؛ بنابراین برای بهبود عملکرد ازیكطرف به مشاركت
تأمینكنندگان در بهبود كیفیت و از طرف دیگر برآوردهكردن خواستههای مشتریان نیاز دارند .با
توجه به تغییرات سریع در انتظارهای مشتریان ،فناوری و روندهای جهانيشدن ،سازمانها باید
فرآیندهای خود را چنان طراحي كنند كه بتوانند محصوالت متنوعي را با هزینه پایین ،كیفیت
باال و در زمان كمي به مشتری ارائه كنند .برای موفقیت در چنین محیطي ،سازمانها نميتوانند
بهعنوان یك واحد مستقل عمل كنند؛ بلکه باید در جستوجوی كاركردن با یکدیگر در زنجیره
تأمین باشند تا بتوانند به مزیت رقابتي دست یابند (احمدی كهنعلي.)1378 :
در شبکههای تأمین پیچیده ،نظیر زنجیره تأمین اتومبیل ،اگرچه بهطور میانگین اتومبیل
شامل  1500قطعه است ،تنها تعداد كمي از آنها در مرحله مونتاژ تولید ميشوند (پیرز و سانچز،
)2001؛ درحاليكه اغلب قطعات بهوسیله شبکهای از فروشندگان خارجي تهیه و تولید ميشود؛
بنابراین قیمت ،كیفیت و تحویل بهموقع یك اتومبیل بهطور معناداری به اجزای آن وابسته است
كه تحتتأثیر كیفیت و كارایي همه شركا در طول زنجیره تأمین است؛ درنتیجه صنعت اتومبیل
یکي از صنایع فعال در توسعه شبکههای تأمین است .مدیریت كیفیت فراگیر ميتواند برای
ارتقای رقابت در یك زنجیره تأمین اجرا شود.
بر اساس اطالعات «وزارت صنایع و معادن ایران» ،از نظر میزان تولید خودرو« ،شركت
سایپا» هماكنون از سهم بازار باالیي در بخش خودروسازی كشور برخوردار است؛ به همین دلیل
برای مطالعه مورد زنجیره تأمین «شركت سایپا» انتخاب شده است.
مدل مفهومي .فینس و همکاران ( ،)2008برای ارائه مددلي بدرای سدنجش «عملکدرد زنجیدره
تأمین» چهدار بععدد «عملکدرد هزینده»« ،عملکدرد تحویدل»« ،عملکدرد كیفیدت» و «عملکدرد
انعطافپذیری» را در نظر گرفتند (فینس و همکاران )2008 ،كده در ایدن پدژوهش نیدز از مددل
فینس و همکاران ( ،)2008برای سنجش «عملکرد زنجیدره تدأمین» و بدرای بررسدي «اقددامات
مدیریت كیفیت» از مدل وانیچینچای و آیگل ( )2011استفاده شدده اسدت .ایدن مددل اقددامات
مدیریت كیفیت فراگیر را در  4گروه كلي «تعهد و راهبرد»« ،تمركز بر مشتری»« ،مدیریت منابع
انساني» و «بررسي و تحلیل اطالعات» طبقدهبنددی كدرده اسدت .در شدکل  ،1مددل مفهدومي
پژوهش حاضر ارائه شده است .با تدوین یك چارچوب مفهومي برای پژوهش كه بهمنظور بررسي
ارتباط «اقدامات مدیریت كیفیت فراگیر» و «عملکرد زنجیره تأمین» در زنجیره تدأمین «شدركت
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سایپا» توسعه داده شده است ،همه اهداف ،سؤالها و فرضیههای پژوهش در قالب این چدارچوب
بررسي شده است.

عملکرد
كیفیت

تعهد و راهبرد

عملکرد
تحویل

تمركز بر
مشتری

عملکرد
هزینه

عملکرد
زنجیره تأمین

اقدامات
مدیریت
كیفیت
فراگیر

عملکرد
انعطافپذیری

شكل  .1مدل مفهومي پژوهش

مدیریت منابع
انساني

بررسي و تحلیل
اطالعات

هریك از ابعاد عملکرد زنجیره تأمین و اقدامات مدیریت كیفیت فراگیر دارای شاخصهایي
هستند كه در جدول  ،1شاخصهای اقدامات مدیریت كیفیت فراگیر و در جدول  ،2شاخصهای
عملکرد زنجیره تأمین ارائه شدهاند.
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جدول  .1شاخصهاي مربوط به ابعاد «اقدامات مدیریت کیفیت فراگیر»
ابعاد
تعهد و استراتژی)(CS

شاخصها (تعاریف عملیاتي)
 -CS1تشویق كاركنان به مشاركت جدی در مباحث مدیریت كیفیت جامع
توسط مدیران رده باالی شركت
 -CS2داشتن چشمانداز ،مأموریت ،خطمشي ،اهداف بلندمدت و برنامههای
مشخص برای بهبود كیفیت
 -CS3داشتن اهداف كیفي روشن و برنامههای عملکردی تجاری كوتاهمدت
-CS4تخصیص منابع كافي برای تالشهای الزم بهمنظور بهبود كیفیت از
طرف مدیران ردهباال

منبع (یا منابع)

ونیچ-چین-چای و ایگِل،
()2011

مدیریت منابع انساني)(HR

 -HR1درنظرگرفتن برنامههای آموزشي برای كارمندان و تشویق آنها برای
شركت در این برنامهها
 -HR2داشتن گروههای بهبود فعال متعدد
 -HR3بررسي و كاربست پیشنهادهای كارمندان در ارتباط با كیفیت و زنجیره
تأمین (درصورتيكه مرتبط باشند)
 -HR4مسئول و بازرسبودن كاركنان صف در مورد كیفیت كارشان
 -HR5داشتن یك سازوكار كمككننده (شبکه حل مسئله) برای كمككردن
به كاركنان در مورد مشکالت كیفیتي
 -HR6مشاركت فعال كاركنان در فعالیتهای مرتبط با مدیریت كیفیت
 -HR7تعلقگرفتن پاداش به افراد و گروههایي كه پیشنهادهای عالي ارائه
دهند.

ونیچ-چین-چای و ایگِل،
()2011

بررسي و تحلیل اطالعات)(IA

تمركز بر مشتری)(CF

 -CF1داشتن سیستم جمعآوری شکایات و پیشنهادهای مشتریان
 -CF2جستوجوكردن روشهایي برای بهبود محصوالت برای افزایش
رضایت مشتریان
 -CF3معرفي و پایبندبودن به فلسفه «تمركز بر مشتری» برای مدت طوالني

ونیچ-چین-چای و ایگِل،
()2011

 -IA1داشتن سیستمهای اشتراکگذاری اطالعات در میان فعالیتها بهمنظور
بهبود كیفیت
 -IA2دردسترس قراردادن اطالعات مرتبط با عملکرد كیفیت در ایستگاههای
كاری و اطمینان از مطلعبودن كاركنان از این موضوع
 -IA3استفاده فعال از ابزار و فنون بهبود كیفیت برای مدیریت و بهبود فرآیند

ونیچ-چین-چای و ایگِل،
()2011
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جدول  :2شاخصهاي مربوط به ابعاد «عملكرد زنجیره تأمین»
ابعاد
)(QP

عملکرد كیفیت

عملکرد انعطاف-
عملکرد تحویل
عملکرد هزینه )(CP
پذیری )(FP
)(DP

شاخصها (تعریفهاي عملیاتي)

منبع (یا منابع)

 -QP1كفایت سیستم ردیابي /بازخورد شکایات مشتریان
 -QP2فراواني شکایات مشتریان (سؤال معکوس)

وواس و بلکمون)1994( ،
فینس و همکاران)2005( ،

 -DP1سرعت تحویل در مقایسه با رقبا
 -DP2درصد سفارشهای بهموقع تحویلدادهشده

چوی و اِبوچ)1998( ،
فینس و همکاران)2008( ،

 -CP1هزینه واحد محصول در مقایسه با رقبا (سؤال معکوس)
 -CP2هزینه واحد محصول در طول چرخه عمر (سؤال معکوس)

 -FP1انعطافپذیری شركت از نظر ظرفیت و حجم تولید
 -FP2انعطافپذیری شركت از نظر تنوع محصوالت در خط تولید

فینس و همکاران)2004( ،
فینس و همکاران)2008( ،

دیکسون)1992( ،
فینس و همکاران)2008( ،

اهداف پژوهش :هدف اصلي پژوهش ،مطالعه رابطه بین «اقدامات مدیریت كیفیدت فراگیدر» و
«عملکرد زنجیره تأمین» است .در قالب این هدف كلي اهداف فرعي دیگری به شرح زیر در این
پژوهش مدنظر است:
 .1تدوین یك چارچوب نظری برای «اقدامات مدیریت كیفیت فراگیر» و «عملکرد زنجیره
تأمین» در زنجیره تأمین «شركت سایپا»؛
 .2تعیین رابطه بین بععد «تعهد و راهبرد» و «عملکرد زنجیره تأمین» در زنجیره تأمین «شركت
سایپا»؛
 .3تعیین رابطه بین بععد «تمركز بر مشتری» و «عملکرد زنجیره تأمین» در زنجیره تأمین
«شركت سایپا»؛
 .4تعیین رابطه بین بععد «مدیریت منابع انساني» و «عملکرد زنجیره تأمین» در زنجیره تأمین
«شركت سایپا»؛
 .5تعیین رابطه بین بععد «بررسي و تحلیل اطالعات» و «عملکرد زنجیره تأمین» در زنجیره
تأمین «شركت سایپا».
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 .2پیشینه پژوش

احمدی كهنعلي ( )1387به بررسي طراحي مدل كیفیت جامع زنجیره تأمین صنعت خودرو
(موردمطالعه :شركت ایرانخودرو) پرداخته است.
وانیچ-چین-چای و ایگِل ( ،)2009در بررسي مباني  TQMو  SCMدریافتند كه  TQMو
 SCMشباهتهای زیادی در دیدگاه فلسفي خود دارند؛ ولي تفاوتهایي در هدف ابتدایي و
یکپارچگي ابتدایي دارند .این شباهتها و تفاوتها ميتواند همافزایي یا اختالف در یك اجرای
همزمان ایجاد كند.
وانیچ-چین-چای و آیگل ( ،)2011روابط میان اقدامات مدیریت كیفیت جامع ،اقدامات
مدیریت زنجیره تأمین و عملکرد تأمین شركتها در صنعت خودروسازی تایلند را بررسي كردند.
آنها چهار عامل كلیدی تعهد و راهبرد ،تمركز بر مشتری ،مدیریت منابع انساني ،بررسي و
تحلیل اطالعات را برای مدیریت كیفیت فراگیر شناسایي كردند .آنها دریافتند كه اقدامات
مدیریت كیفیت جامع نهتنها تأثیر مستقیم مثبتي بر اقدامات مدیریت زنجیره تأمین و عملکرد
تأمین شركتها دارد؛ بلکه تأثیر غیرمستقیم مثبتي نیز بر عملکرد تأمین شركتها از طریق
اقدامات مدیریت زنجیره تأمین دارد (وانیچ-چین-چای و آیگل.)2011 ،
سؤالهاي پژوهش

سؤال اصلي :آیا در زنجیره تأمین «شركت سایپا»« ،اقدامات مدیریت كیفیت فراگیر» بر
«عملکرد زنجیره تأمین» تأثیرگذار است؟

سؤاالت فرعي:
1

 .1آیا در زنجیره تأمین «شركت سایپا» ،بععد «تعهد و راهبرد » بر «عملکرد زنجیره تأمین»
تأثیرگذار است؟
2
 .2آیا در زنجیره تأمین «شركت سایپا» ،بععد «تمركز بر مشتری » بر «عملکرد زنجیره تأمین»
تأثیرگذار است؟
 .3آیا در زنجیره تأمین «شركت سایپا» ،بععد «مدیریت منابع انساني »3بر «عملکرد زنجیره
تأمین» تأثیرگذار است؟
4
 .4آیا در زنجیره تأمین «شركت سایپا» ،بععد «بررسي و تحلیل اطالعات » بر «عملکرد زنجیره
تأمین» تأثیرگذار است؟

)1. Commitment and Strategy (CS
)2. Customer focus (CF
)3. Human Resource Management (HRM
)4. Information Analysis (IS

104

فصلنامه مدیریت کسب و کار ،شماره  ،26سال هفتم ،تابستان 1394

فرضیههاي پژوهش

فرضیههای پژوهش به شرح زیر هستند:
فرضیه اصلي :بین «اقدامات مدیریت كیفیت فراگیر » و «عملکرد زنجیره تأمین» در زنجیره
تأمین «شركت سایپا» ،رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
فرضیههای فرعي پژوهش به شرح زیر هستند:
فرضیه  :1بین بععد «تعهد و راهبرد» و «عملکرد زنجیره تأمین» در زنجیره تأمین «شركت
سایپا» ،رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
فرضیه  :2بین بععد «تمركز بر مشتری» و «عملکرد زنجیره تأمین» در زنجیره تأمین «شركت
سایپا» ،رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
فرضیه  :3بین بععد «مدیریت منابع انساني» و «عملکرد زنجیره تأمین» در زنجیره تأمین «شركت
سایپا» ،رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
فرضیه  :4بین بععد «بررسي و تحلیل اطالعات» و «عملکرد زنجیره تأمین» در زنجیره تأمین
«شركت سایپا» ،رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
1

جامعه آماري پژوهش :جامعه آماری شامل خبرگان صنعتي زنجیدره تدأمین «شدركت سدایپا»
است و شامل سه طبقه اصلي یعني بخش باالدستي ،شركت مركزی و بخش پاییندستي است.
د بخش پاییندستي زنجیره تأمین شامل نمایندگيها و مشتریان نهایي است .با توجه به
زیادبودن مشتریان نهایي در پژوهش فقط نظرهای مشتریان ردهاول (خبرگان «شركت سایپا
یدک» بهعنوان تنها تأمینكننده ردهاول قطعات به مشتریان) بررسي شد.
د بخش باالدستي شامل بسیاری از تأمینكنندگان ردهدوم به بعد است كه تعداد زیادی از
كارگاههای كوچك را تشکیل ميدهند؛ بنابراین با توجه به گستردگي كار و تعداد زیاد
تأمینكنندگان در این پژوهش فقط نظرهای خبرگان تأمینكنندگان اصلي ردهاول (در اینجا با
مشورت مدیر لجستیك خطوط تولید «شركت سایپا» ،شركتهای «سازهگستر :بهعنوان
تأمینكننده اصلي قطعات "شركت سایپا"»« ،مگاموتور»« ،سایپاپرس» و «سایپاآذین») بررسي
شدند.
د خبرگان «شركت سایپا» نیز بهعنوان شركت مركزی در این تحقیق در نظر گرفته شد.
جامعه آماری دربرگیرنده خبرگان صنعتي شامل مدیران ارشد و كارشناسان لجستیك ،تولید و
بازرگاني با حداقل  3سال سابقه است .تعداد خبرگان در  6شركت موردبررسي حدود  412نفر
برآورد شد.
)1. Total Quality Management Practices (TQMP
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 .3روش پژوهش و تحلیل دادهها

پژوهش حاضر از نظر هدف« ،كاربردی» و از نظر نحوه گردآوری دادهها از نوع «همبستگي»
است .درضمن با توجه به اینکه از روش «مدل معادالت ساختاری ( »)SEMبرای پاسخگویي به
سؤالهای پژوهش و آزمون فرضیهها استفاده خواهد شد ،در میان پژوهشهای همبستگي از نوع
«تحلیل ماتریس همبستگي یا كوواریانس» است .مدلیابي معادالت ساختاری یك روش تحلیل
چندمتغیری بسیار كلي و نیرومند از خانواده رگرسیون چندمتغیری است كه به پژوهشگر امکان
ميدهد مجموعهای از معادالت رگرسیون را به طور همزمان آزمون كند .این روش یك رویکرد
آماری جامع برای آزمون فرضیههایي درباره روابط بین متغیرهای مشاهدهشده 1و مکنون است
(هومن.)1388 ،
برای سنجش شدت رابطه و نوع رابطه متغیرهای مستقل و وابسته برای آزمون فرضیههای
زیر از نرمافزار  SPSS 16و آزمون پیرسون استفاده شد .فرضیه آماری و نتایج این آزمون
پارامتری فرضیههای پژوهش در جدول  ،3ارائه شده است:
= H0: ρ

بین دو متغیر همبستگي معنيداری وجود ندارد،
بین دو متغیر همبستگي معنيداری وجود دارد H1: ρ≠0 ،
جدول  :3فرضیههاي و فرضیه آماري همبستگي
معناداري

ضریب همبستگي

دوطرفه
0/000

پیرسون
**0/864

211

0/000

**0/648

211

0/000

**0/667

211

0/000

**0/671

211

0/000

**0/611

متغیرها

تعداد نمونه

«اقدامات مدیریت كیفیت فراگیر» و «عملکرد زنجیره تأمین»
بععد تعهد و استراتژیِ «اقدامات مدیریت كیفیت فراگیر» و
«عملکرد زنجیره تأمین»
بععد تمركز بر مشتریِ «اقدامات مدیریت كیفیت فراگیر» و
«عملکرد زنجیره تأمین»
بععد مدیریت منابع انسانيِ «اقدامات مدیریت كیفیت فراگیر» و
«عملکرد زنجیره تأمین»
بععد تجزیهوتحلیل اطالعاتِ «اقدامات مدیریت كیفیت فراگیر»
و «عملکرد زنجیره تأمین»

211

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

با توجه به خروجي  SPSS 16در جدول  ،3سطح معناداری ) (sigمشاهدهشده كمتر از 5
درصد است؛ بنابراین فرض  H0مربوط به تمام فرضیهها رد ميشود و با اطمینان  99درصد بین
1. Observed Variables
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«عملکرد زنجیره تأمین» و «اقدامات مدیریت كیفیت فراگیر» و ابعاد آن رابطه مثبت و معناداری
وجود دارد .با توجه به اینکه ضرایب همبستگي دارای عالمت مثبت هستند ،ميتوان نتیجه گرفت
كه جهت تغییرات «عملکرد زنجیره تأمین» و «اقدامات مدیریت كیفیت فراگیر شامل ابعاد تعهد
و راهبرد ،تمركز بر مشتری ،مدیریت منابع انساني و بررسي و تحلیل اطالعات» رابطه همجهت
و از نوع مثبت است .به این معنا كه فرضیههای پژوهش پذیرفته ميشود و بین ابعاد «تعهد و
راهبرد ،تمركز بر مشتری ،مدیریت منابع انساني و بررسي و تحلیل اطالعات» و «عملکرد
زنجیره تأمین» در زنجیره تأمین «شركت سایپا» ،رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و بهطوركلي
«اقدامات مدیریت كیفیت فراگیر» بر عملکرد زنجیره تأمین تأثیرگذار است .ضریب همبستگي
شدت این رابطه را نشان ميدهد.
در پژوهش حاضر با استفاده از مدل یابي معادالت ساختاری و نرمافزار  Lisrel 8.53رابطه
علّي متغیرها در قالب فرضیههای پژوهش بررسي شده است.
شاخصهای تناسب مدل تحلیل عاملي تأییدی «اقدامات مدیریت كیفیت فراگیر» كه در
شکل  ،2ارائه شدهاند ،حاكي از آن است كه مدل از نظر شاخصهای تناسب و برازش در وضعیت
خوبي است؛ زیرا نسبت كای دو بر درجه آزادی ) (χ2/dfآن برابر  2/948و كمتر از مقدار مجاز 3
است .مقدار میانگین مجذور خطاها ) (RMSEAنیز برابر با  0/096و كمتر از مقدار مجاز 0/1
است؛ بنابراین نیاز به اصالحات چنداني ندارد .مقدار  P-valueنیز كمتر از  0/05است .مقدار
مطلوب شاخص خوبي تناسب برازش ) (GFIو تعدیلیافته آن ) (AGFIباید بیشتر از  90درصد
باشد كه در مقدار  GFIدر این مدل  0/96و مقدار  AGFIبرابر با  0/93هستند.
در زنجیره تأمین «شركت سایپا» ،رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
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شكل  :2مدل اعداد معناداري «اقدامات مدیریت کیفیت فراگیر»

همانطور كه در شکل ( )2مشاهده ميشود كلیه اعداد معناداری مربوط به ابعاد اصلي مدل
معنادار شدهاند؛ زیرا عدد معناداری آنها بزرگتر از  1/96است .درنتیجه تمام فرضیات  1تا 4
تأیید ميشوند .عوامل «تعهد و استراتژی» با عدد معناداری (« ،)9/04تمركز بر مشتری» با عدد
معناداری (« ،)5/76مدیریت منابع انساني» با عدد معناداری ( )6/40و «تجزیهوتحلیل اطالعات»
با عدد معناداری ( ،)7/61با «اقدامات مدیریت كیفیت فراگیر» رابطهی معنادار و مثبت دارند.
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شكل  :3مدل تخمین استاندارد «اقدامات مدیریت کیفیت فراگیر»

شکل ( )3نشان ميدهد كه در مدل نهایي هر كدام از عوامل به چه میزان بیانگر تأثیرگذاری
«اقدامات مدیریت كیفیت فراگیر» ميباشند كه اولویت این عاملها به ترتیب زیر است:
« .1مدیریت منابع انساني» با ضریب مسیر ،0/83
« .2تعهد و استراتژی» با ضریب مسیر ،0/76
« .3تجزیهوتحلیل اطالعات» با ضریب مسیر ،0/70
« .4تمركز بر مشتری» با ضریب مسیر .0/64
همچنین بر اساس شکل ( ،)3نتایج زیر برای هر یك از ابعاد مدل به دست آمد:
 .1مهمترین و تأثیرگذارترین شاخص در بععد «تعهد و استراتژی»« ،تشویق كاركنان به مشاركت
جدی در مباحث مدیریت كیفیت جامع ،توسط مدیران رده باالی شركت» با ضریب همبستگي
 %81است.
 .2در بععد «تمركز بر مشتری» مهمترین و تأثیرگذارترین شاخص به «جستجو كردن روشهایي
برای بهبود محصوالت در جهت افزایش رضایت مشتریان» با ضریب همبستگي  %65برميگردد.
 .3در بععد «مدیریت منابع انساني»« ،مسئول و بازرس بودن كاركنان صف در مورد كیفیت
كارشان» با ضریب  %86مهمترین و تأثیرگذارترین شاخص است.
 .4درنهایت در بععد «تجزیهوتحلیل اطالعات» ،مهمترین و تأثیرگذارترین شاخص «در دسترس
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قرار دادن اطالعات مرتبط با عملکرد كیفیت در ایستگاههای كاری و اطمینان از مطلع بودن
كاركنان از این موضوع» با ضریب  %76است.
شاخصهای تناسب مدل تحلیل عاملي تأییدی «عملکرد زنجیره تأمین» كه در شکل ()4
ارائه شدهاند ،حاكي از آن است كه مدل از نظر شاخصهای تناسب و برازش در وضعیت خوبي
است؛ چونكه نسبت كای دو بر درجه آزادی آن برابر  2/064375است كه كمتر از مقدار مجاز 3
است و مقدار  RMSEAنیز برابر با  0/071است كه كمتر از مقدار مجاز  0/08است .لذا نیاز به
اصالحات چنداني ندارد .مقدار  P-valueنیز برابر  0/00733بوده كه كمتر از  0/05است .مقدار
 GFIدر این مدل  0/95و مقدار  AGFIبرابر با  0/92است كه مناسب هستند.

شكل  :4مدل اعداد معناداري «عملكرد زنجیره تأمین»

طبق شکل  ،4كلیه اعداد معناداری مربوط به ابعاد اصلي مدل معنادار شدهاند؛ زیرا عدد
معناداری آنها بزرگتر از  1/96است؛ درنتیجه فرضیههای  1تا  4تأیید ميشوند .عوامل
«عملکرد تحویل» با عدد معناداری (« ،)6/88عملکرد انعطافپذیری» با عدد معناداری (،)6/07
«عملکرد كیفیت» با عدد معناداری ( )6/57و «عملکرد هزینه» با عدد معناداری ( ،)5/01با
«عملکرد زنجیره تأمین» رابطه معنادار و مثبت دارند.
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شكل  :5مدل تخمین استاندارد «عملكرد زنجیره تأمین»

شکل  ،5نشان ميدهد كه در مدل نهایي هر یك از عوامل به چه میزان تبیینكننده
«عملکرد زنجیره تأمین» هستند كه اولویت این عاملها بهترتیب زیر است:
« .1عملکرد كیفیت» با ضریب مسیر ،0/77
« .2عملکرد انعطافپذیری» با ضریب مسیر ،0/69
« .3عملکرد تحویل» و «عملکرد هزینه» با ضریب مسیر ،0/63
بر اساس شکل  ،5نتایج زیر برای هر یك از ابعاد مدل بهدست آمد:
 .1مهمترین و تأثیرگذارترین شاخص در بععد «عملکرد تحویل»« ،سرعت تحویل در مقایسه با
رقبا» با ضریب همبستگي  88درصد است.
 .2در بععد «عملکرد انعطافپذیری» مهمترین و تأثیرگذارترین شاخص به «انعطافپذیری شركت
از نظر ظرفیت و حجم تولید» (با ضریب همبستگي  72درصد) برميگردد.
 .3در بععد «عملکرد كیفیت» ،مهمترین و تأثیرگذارترین شاخص «فراواني شکایات مشتریان» (با
ضریب همبستگي  84درصد) است.
 .4درنهایت در بععد «عملکرد هزینه» ،مهمترین و تأثیرگذارترین شاخص «هزینه واحد محصول
در طول چرخه عمر» (با ضریب همبستگي  )%81برآورد شده است.
شاخصهای تناسب مدل ساختاری كلي پژوهش حاكي از آن است كه مدل از نظر
شاخصهای تناسب و برازش در وضعیت خوبي است؛ زیرا نسبت كای دو بر درجه آزادی آن برابر
 2/254736و كمتر از مقدار مجاز  3است و مقدار  RMSEAنیز برابر با  0/063و كمتر از مقدار
مجاز  0/08است؛ بنابراین نیاز به اصالحات چنداني ندارد .مقدار  P-valueنیز كمتر از  0/05است
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مقدار  GFIدر این مدل  0/96و مقدار  AGFIبرابر با  0/91است كه مناسب هستند .كلیه اعداد
معناداری مربوط به پارامترهای مدل از  1/96بزرگتر و معنادار است.

شكل  :6مدل اعداد معناداري کل مدل

شکل ( )6بیانگر وجود رابطهی علي مثبت و معنادار میان «اقدامات مدیریت كیفیت فراگیر» و
«عملکرد زنجیره تأمین» است.

شكل  :7مدل تخمین استاندارد کل مدل

نتایج شکل  ،7نشان ميدهد كه متغیر «اقدامات مدیریت كیفیت فراگیر» حدود 47/61
درصد ( )0/692از تغییرات «عملکرد زنجیره تأمین» را پیشبیني ميكند؛ بنابراین فرضیه اصلي
تأیید ميشود و در جامعه موردنظر در سطح اطمینان  95درصد بین «اقدامات مدیریت كیفیت
فراگیر» و «عملکرد زنجیره تأمین» ارتباط وجود دارد؛ ازاینرو اقدامات مدیریت كیفیت فراگیر بر
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عملکرد زنجیره تأمین «شركت سایپا» تأثیرگذار است.
 .5نتیجهگیري و پیشنهادها

نتایج فرضیه اصلي پژوهش نشاندهنده وجود رابطه علّي مثبت و معناداری بین «اقدامات
مدیریت كیفیت فراگیر» و «عملکرد زنجیره تأمین» است .طبق یافتهها« ،اقدامات مدیریت
كیفیت فراگیر» حدود  47/61درصد بر «عملکرد زنجیره تأمین» تأثیرگذار است؛ بنابراین فرضیه
اصلي تأیید ميشود .با توجه به وجود ارتباط مثبت و معناداری كه در پژوهش اثبات شد ،ميتوان
گفت كه ارتقای «كیفیت روابط زنجیره تأمین» در شركت سایپا در ارتقای «عملکرد زنجیره
تأمین» نقش دارد.
نتایج بررسي فرضیه فرعي  ،1نشاندهنده وجود رابطه علّي مثبت و معناداری بین بععد تعهد و
استراتژی «اقدامات مدیریت كیفیت فراگیر» و «عملکرد زنجیره تأمین» است؛ بنابراین فرضیه
فرعي  ،1تأیید ميشود؛ درنتیجه ميتوان ادعا كرد كه بععد «تعهد و راهبرد» از ابعاد اقدامات
مدیریت كیفیت فراگیر در جامعه موردنظر در سطح اطمینان  95درصد بر عملکرد زنجیره تأمین
تأثیرگذار است.
نتایج بررسي فرضیه فرعي  ،2نشاندهنده وجود رابطه علّي مثبت و معناداری بین بععد تمركز
بر مشتری «اقدامات مدیریت كیفیت فراگیر» و «عملکرد زنجیره تأمین» است؛ بنابراین فرضیه
فرعي  2تأیید ميشود؛ درنتیجه ميتوان بیان كرد كه بععد «تمركز بر مشتری» از ابعاد اقدامات
مدیریت كیفیت فراگیر در جامعه موردنظر در سطح اطمینان  %95درصد بر عملکرد زنجیره تأمین
تأثیرگذار است.
نتایج بررسي فرضیه فرعي  ،3نشاندهنده وجود رابطه علّي مثبت و معناداری بین بععد
مدیریت منابع انساني «اقدامات مدیریت كیفیت فراگیر» و «عملکرد زنجیره تأمین» است؛
بنابراین فرضیه فرعي  ،3تأیید ميشود؛ ازاینرو ميتوان گفت كه بععد «مدیریت منابع انساني» از
ابعاد اقدامات مدیریت كیفیت فراگیر در جامعه موردنظر در سطح اطمینان  95درصد بر عملکرد
زنجیره تأمین تأثیرگذار است.
نتایج بررسي فرضیه فرعي  ،4نشاندهندده وجود رابطه علّي مثبت و معناداری بین بععد
بررسي و تحلیل اطالعات «اقدامات مدیریت كیفیت فراگیر» و «عملکرد زنجیره تأمین» است.
بنابراین فرضیه فرعي  ،4تأیید ميشود؛ درنتیجه ميتوان ادعا كرد كه بععد «بررسي و تحلیل» از
ابعاد اقدامات مدیریت كیفیت فراگیر در جامعه موردنظر در سطح اطمینان  95درصد بر عملکرد
زنجیره تأمین تأثیرگذار است.
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پیشنهادها :با توجه به تأیید وجود رابطه بین «اقدامات مدیریت كیفیت فراگیر» و «عملکرد
زنجیره تأمین» ،باید در پي راههایي برای اجرای مدل «اقدامات مدیریت كیفیت فراگیر» بود تا
بتوان «عملکرد زنجیره تأمین» را در «شركت سایپا» بهبود بخشید؛ بنابراین در این راستا
پیشنهادهای زیر توصیه ميشود؛
پیشنهادهاي اجرایي براي تقویت بُعد تعهد و راهبرد «اقدامات مدیریت کیفیت

فراگیر» :بر اساس نتایج مدل تخمین استاندارد معادالت ساختاریِ مدل «اقدامات مدیریت
كیفیت فراگیر» ،برای ارتقای سطح «تعهد و راهبرد» در زنجیره تأمین پیشنهاد ميشود:
 .1مدیران ردهباالی شركت ،كاركنان را به مشاركت جدی در مباحث مدیریت كیفیت جامع
تشویق كنند؛
 .2داشتن اهداف كیفي روشن و برنامههای عملکردی تجاری كوتاهمدت و تخصیص منابع كافي
در راستای تالشهای الزم برای بهبود كیفیت از طرف مدیران ردهباالی شركت ميتواند در
جهت تقویت بععد «تعهد و راهبرد» بسیار مفید باشد.
پیشنهادهاي اجرایي براي تقویت بُعد تمرکز بر مشتريِ «اقدامات مدیریت کیفیت
فراگیر»

 .1بر اساس نتایج مدل تخمین استاندارد مدل معادالت ساختاری ،شركت همواره باید به دنبال
روشهایي برای بهبود محصوالت در راستای افزایش رضایت مشتری باشد؛
 .2پایبندبودن شركت به فلسفه «تمركز بر مشتری» برای مدت طوالني ميتواند در جهت تقویت
بععد «تمركز بر مشتری» موردتوجه قرار گیرد.
پیشنهادهاي اجرایي براي تقویت بُعد مدیریت منابع انسانيِ «اقدامات مدیریت کیفیت
فراگیر»

 .1بر اساس نتایج مدل تخمین استاندارد مدل معادالت ساختاریِ ،توصیه ميشود تا مدیریت
شركت توجه كافي به مدیریت منابع انساني مبذول داشته باشد؛ زیرا باالترین مقدار ضریب مسیر
در میان عوامل دیگر مربوط به عامل «مدیریت منابع انساني» است؛
 .2بنا بر آزمون میانگین شاخص «درنظرگرفتن برنامههای آموزشي برای كارمندان و تشویق
آنها برای شركت در این برنامهها» كه در زنجیره تأمین «شركت سایپا» در وضعیت مطلوبي
قرار ندارد ،مهیاكردن برنامههای آموزشي برای كارمندان و تشویق آنها برای شركت در این
برنامهها ،توصیه ميشود.
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پیشنهادهاي اجرایي براي تقویت بُعد بررسي و تحلیل اطالعاتِ «اقدامات مدیریت
کیفیت فراگیر»

 .1بر اساس نتایج مدل تخمین استاندارد «اقدامات مدیریت كیفیت فراگیر» ،برنامهریزی برای
«بررسي و تحلیل اطالعات» ضروری به نظر ميرسد؛
 .2بر اساس نتایج آزمون میانگین تنها شاخص «استفاده فعال از ابزار و فنون بهبود كیفیت برای
مدیریت و بهبود فرآیند» در زنجیره تأمین «شركت سایپا» در وضعیت مطلوبي قرار ندارد و در
سطح متوسطي برآورد شده است؛ بنابراین برنامهریزی مناسب برای استفاده مناسب از ابزار و
فنون بهبود كیفیت ميتواند به بهبود فضای كلي زنجیره تأمین شركت سایپا كمك كند.
پیشنهادهاي اجرایي براي بهبود «عملكرد زنجیره تأمین» سایپا :برای ارتقای سطح
«عملکرد كیفیت» ،به شکایات مشتریان توجه بیشتری شود و با كمك نظرهای آنها برنامههای
بهبود كیفیت تعریف شود .برای بهبود «عملکرد تحویل» ،در برنامههای آینده شركت توصیه
ميشود« ،سرعت تحویل در مقایسه با رقبا» بررسي شود و این حوزه مبنایي برای بهبود عملکرد
تحویل قرار گیرد .در این پژوهش اهمیت توجه به «هزینه واحد محصول در طول چرخه عمر»
در زنجیره تأمین «شركت سایپا» بسیار باال برآورد شده است كه لزوم توجه به این شاخص
ضروری به نظر ميرسد؛ درنهایت برای ارتقای سطح «عملکرد انعطافپذیری» به انعطافپذیری
شركت از نظر ظرفیت و حجم تولید توجه بیشتری شود.
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