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چکیده مدیریت کیفیت زنجیرهتأمین بهعنوان یک رویکرد سیستمی ،برای بهبود عملکرد سازمانها تعریف میشود که فرصتهای ایجاد
شده به وسیله ارتباطات پاییندست و باالدست با تأمینکنندگان و مشتریان را در سازمان ،جاری میسازد .در این مقاله ،ابتدا با مطالعات
بیشینه تحقیق ،عوامل کلیدی موفقیت شناسایی شده ،سپس  7عامل کلیدی و  40زیرعامل با مصاحبه با مجریان و کارشناسان مدیریت
زنجیرهتامین اصالح و صحهگذاری گردیده است .بدین طریق ،با نظر  30نفر از خبرگان و اساتید در زمینه زنجیره تامین پرسشنامهای تهیه
شده و پایایی پرسشنامه مورد ارزیابی قرار گرفته است ،سپس اولویتبندی شاخصها بر اساس منطق مقایسات زوجی و فرآیند تحلیل سلسله
مراتبی با استفاده از نرم افزار  Expert Choiceصورت گرفته و وضعیت شر کت مورد بررسی قرار گرفته است .با توجه به نتایج به دست آمده
وضعیت شرکت در حوزه  SCQMشرایط مطلوبی ندارد و باید دقت بیشتری اعمال شود .هفت عامل کلیدی در این مقاله نشان میدهد که
شرکتهای درگیر در زنجیره تامین یک محصول باید برای پیادهسازی مدیریت کیفیت زنجیره تامین محصول ،بر هفت حوزه متمرکز شوند
و با توجه به همبستگی این حوزهها با یکدیگر ،باید این هفت حوزه را همزمان و با مشارکت یکدیگر ،توسعه و ارتقا بخشند 40 .زیرمعیار
شناسایی شده نیز تحت عنوان نقاط بهبود و یا نقاط بحرانی ،به عنوان محور هماهنگیهای اعضای زنجیره در این زمینه محسوب شوند.
کلمات کلیدی مدیریت کیفیت جامع ،مدیریت کیفیت زنجیره تأمین ،اولویتبندی عوامل کلیدی موفقیت ،فرایند تحلیل سلسه مراتبی

است که چگونگی محصوالت را با کیفیت درست و تحویل
آنها در زمان درست و برای مکان درست ،فراهم آورد] .[2از
طرفی مدیریت زنجیره تامین ،شامل همکاری شرکتها برای
بهبود کارایی عملیات میباشد .رقابت تجاری اکنون به صورت
زنجیرههای تامین وجود دارد و سعی میشود تا مزایای بیشتری
از رقابت در زنجیره تامین بدست آید .این سطح از رقابت ،به
سطح بیشتری از همکاری در میان زنجیرهها ،شبکههای تامین-
کنندگان ،توزیع کنندگان و مشتریان نیاز دارد .به اعتقاد
بسیاری از صاحبنظران در دنیای رقابتی امروز ،رقابت از سطح
از شرکت ها به رقابت میان زنجیرهتامین آنها کشیده شده است
و برخورداری از یک زنجیره تامین کارا و چاالک ،یک مزیت
رقابتی بسیار مهم و تعیینکننده در عرصه رقابت محسوب می-
شود.

 -1مقدمه
مدیریت کیفیت جامع یکی از مشهورترین و پایدارترین
مفهوم مدیریت مدرن است .این جایگاه و توسعه آن در طول
زمان شکل گرفته است که از سال  ،1920مراحل کنترل
کیفیت ،تضمین کیفیت و کنترل کیفیت جامع را پیموده
است] .[1مطالعات متعددی ،روابط بین کارکردهای مدیریت
کیفیت را با جنبههای مختلف عملکرد شرکت ،مورد بررسی
قرار داده است .مدیریت کیفیت سودمند ،منبع رقابت است و
هدف از این رویکرد فراهم کردن کاالها یا خدمات برای مشتری
در یک سطح رضایتبخش است و هنگامی که رضایت مشتری
در روی شرکت نهادینه شود ،سود عملیات کسب و کار در این
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در این راستا بسیاری از صاحبنظران بر این باورند که با کشیده
شدن رقابت از سطح شرکتها به سطح زنجیره تامین آنها ،کیفیت و
مدیریت کیفیت محصول نیز ،باید از سطح شرکتها به سطح زنجیره
تامین آنها گسترش داده شود .زیرا همانطور که یک کاال از یک عضو
زنجیره تامین به عضو دیگر آن در جریان است .کیفیت آن نیز می تواند
توسط سایر شرکت هایی که در تملک ما نیستند ،تحت تاثیر قرار گرفته
و تضعیف و یا تقویت شوند .همچنین درموضوع جدید مطرح در کسب و
کار ،صحبت ازآن است که مزیت رقابتی در برخورداری همزمان از سه
فاکتور رقابتی کیفیت رقابتی ،قیمت رقابتی و تحویل رقابتی تحقق می-
یابد] [3و با توجه به اینکه کیفیت رقابتی در حوزه مدیریت کیفیت و
تحویل رقابتی نیز در حوزه مدیریت زنجیرهتامین تبلور مییابد،
یکپارچگی مدیریت کیفیت و مدیریت زنجیره تامین کامال ضروری به نظر
میرسد.
امروزه مدیریت زنجیره تامین یکی از اجزا اصلی استراتژی رقابت،
برای افزایش سودآوری و بهرهوری سازمانی به شمار میرود .از طرفی
رشد و توسعه زنجیره تامین نه تنها به محرکهای داخلی ،بلکه به
فاکتورهای متعدد برون سازمانی همچون جهانی سازی ،تجارت بین-
المللی ،دسترسی به اطالعات و حتی نگرانیهای زیست محیطی وابسته
شده است .از این رو اندازهگیری عملکرد و تعیین معیارهای ارزیابی
سازمانی در این زنجیره مورد توجه پژوهشگران زیادی قرار گرفته است.
با توجه به تاثیر این اندازهگیریها برای کنترل و برنامهریزی عملیاتی،
تاکتیکی و استراتژیکی از نقش آنها در موفقیت سازمانی به دلیل کاربرد
در تدوین اهداف و تعیین زمینههای فعالیتهای آتی نمیتوان چشم-
پوشی کرد .در پاسخ به تمام موضوعات مطرح شده ،پژوهشگران در سال-
های اخیر مفهومی را به عنوان مدیریت کیفیت زنجیره تامین
) ،*(SCQMمعرفی و توسعه دادهاند و از آن به عنوان آخرین مرحله در
حرکت به سوی مدیریت کیفیت جامع نام میبرند ،که به واسطه آن
شرکت ها قادر خواهند بود با ادغام موثر و اثر بخش مفاهیم دو فلسفه
مدیریتی ،مدیریت کیفیت جامع †) (TQMو مدیریت زنجیره تامین
†) (SCMو ایجاد هم افزایی و برخورداری همزمان از این سه فاکتور
رقابتی یاد شده ،به طور همزمان عملکرد زنجیرهتامین و کیفیت محصول
نهایی خود به مشتریان را افزایش داده و از این طریق کسب مزیت رقابتی
نمایند [.]4
در ارتباط با ارزیابی عملکرد و تعیین عوامل کلیدی موفقیت سازمانی
در زنجیره تامین تاکنون مطالعات بسیاری انجام شده که به برخی از
مهمترین آنها اشاره میگردد .چانگ ( )2009در یک پژوهش کیفی به
تشریح و بررسی هشت اصل مدیریت کیفیت جامع مطرح شده در ایزو
 9000از منظر زنجیره تامین و در قالب مدیریت کیفیت زنجیره تامین
پرداخت .چانگ پیشنهاد میدهد که سازمانها به منظور پیادهسازی اثر
بخش سیستم مدیریت کیفیت ایزو  9000در سازمان خود ،باید هشت

اصل مدیریت کیفیت را در زنجیره تامین و با کمک سایر اعضای زنجیره
به کار گیرند تا حداکثر اثر بخشی حاصل شود [ .]5چان و همکاران
( ) 2014در مطالعه خود ،به ارائه یک نوآوری در سیستم اندازه گیری
عملکرد زنجیره تامین با ترکیب سیاست تحقیق و توسعه( )R&Dو
بازاریابی پرداختند .در این مطالعه یک جنبه مهم از سیاستهای بازاریابی
شرکت شامل تصمیمگیری برای توزیع محصوالت و خدمات به مصرف-
کننده ،مورد بررسی قرار گرفته است .در واقع اثر سطح نوآوری در توزیع
مصوالت و خدمات و تغییر در فروش شرکت و سیستم زنجیره تامین،
اندازهگیری شده است .نتایج این مقاله نشان داده است که سرمایه گذاری
در زنجیره تامین و ارسال محصول نهایی به مشتریان از اهمیت ویژه ای
برخوردار است [ .]6سونی و کودالی ( )2010در مقاله خود به الگوبرداری
داخلی برای ارزیابی عملکرد زنجیره تامین پرداختهاند .در این مقاله روشی
به منظور کاهش تغییر پذیری در عملکرد زنجیرههای تامین یک شرکت
واحد که در کشورهای مختلف فعالیت میکنند ،ارایه شده است .سپس،
با استفاده از تکنیک  ،PVAعملکرد زنجیرههای تامین شرکت را ارزیابی
کرده و با استفاده از نتایج بدست آمده از  PVAتجزیه و تحلیل SWOT
بر روی این نتایج جهت اخذ تصمیمات استراتژیک انجام شده است [.]7
بیگلیاردی و باتنی ( )2010نیز ،اندازه گیری عملکرد در زنجیره تامین
صنایع غذایی را مورد مطالعه قرار دادهاند .در این مقاله یک مدل BSC
را جهت ارزیابی عملکرد زنجیره تامین صنایع غدایی پیشنهاد کردند .در
این راستا ابتدا با مروری بر ادبیات تحقیق ،شاخصههای کلیدی عملکرد
که شامل شاخصههای مالی و غیرمالی بوده را شناسایی کردند .در مرحله
بعد با استفاده از تکنیک دلفی ،شاخصهها را اصالح و تعدیل کردند و
سپس آن ها را در قالب چشم انداز مدل  BSCساختاردهی کردند [.]8
کوئی و مادو ( )2001طی یک مطالعه میدانی در تایوان به بررسی
متغیرهای تاثیرگذار در افزایش اثربخش زنجیره تامین در محیط مبتنی
بر کیفیت پرداختند .آنها سه متغیر ارتباط با تامینکنندگان ،سیستم
اطالعات کیفیت و تمرکز بر مشتری را در این رابطه موثر تشخیص دادند
[ .]9در پژوهشی دیگر رابینسون و مالهوترا ( )2005با مرور جامع ادبیات
در زمینه مدیریت زنجیره تامین و مدیریت کیفیت ،ابعاد مختلف کیفیت
از منظر زنجیره تامین را در پنج دسته قرار دادند )1 :مشارکتها و
ارتباطات با مشتریان و تامینکنندگان  )2یکپارچگی و مدیریت فرایندها
در سطح زنجیره  )3مدیریت و رهبری کیفیت زنجیره  )4استراتژی )5
بهترین عملکردها [ .]10کایناک و هارتلی ( )2008نیز با ارائه یک مدل
علی به بررسی تاثیر دو فعالیت مهم مدیریت کیفیت (تمرکز بر مشتریان
و مدیریت کیفیت تامین کنندگان) و دیگر فعالیتها و متغیرهای مقدم
و میانجی آنان بر عملکرد کیفیت و عملکرد مالی و بازار شرکت پرداختند.
آنان نشان دادند ،دو فعالیت مدیریت کیفیت تامینکننده و تمرکز بر
مشتری دو فعالیت مهم مدیریت کیفیت هستند که به طور مشخص در
حوزه و دامنه مدیریت زنجیره تامین قرار دارند [ .]11واگاس ازفر و
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بختیار استادی ،عادل پورقادر چوبر و رضا مختاریان دلوئی

همکاران ( )2014در پژوهشی به اندازهگیری عملکرد زنجیره تامین
پرداختند .در مطالعه آنها اندازهگیری عملکرد با توجه به مطالعات
گذشته صورت گرفته و در آن معیارهای عملکرد عملیاتی ،عملکرد
اقتصادی و عملکرد زیست محیطی در نظر گرفته شده است .در معیار
عملکرد عملیاتی ،شاخصهایی مانند سطح موجودی ،کیفیت ،زمان و
رضایت مشتری مورد بررسی قرار گرفته و در معیار عملکرد اقتصادی
شاخصهای هزینه ،هزینه های زیست محیطی و چرخه نقدینگی و در
معیار عملکرد زیست محیطی نیز شاخص کسب و کار مورد بررسی قرار
گرفته شده است [ .]12در مقاله باگوات و شارما ( ،)2007سه عنصر
کیفیت ،تحویل و هزینه برای هرسیستم ارزیابی عملکرد زنجیرهتامین در
نظر گرفته شده است .معیارهای مالی ،مشتری ،فرآیندگرایی و یکپارچه-
سازی ،معیارهای مورد بررسی در این مقاله میباشند [ .]13وون چو و
دیگران ( )2012نیز در مطالعه خود ،چارچوبی برای اندازه گیری عملکرد
مدیریت زنجیره تامین خدمات تعیین کردند ،که بر اساس سه سطح
استراتژیک ،تاکتیکی و عملیاتی در زنجیرهتامین خدمات مورد بررسی
قرار داده اند .فرآیندهایی که در ارزیابی زنجیره تامین خدمات در نظر
گرفته شده اند شامل مدیریت تقاضا ،مدیریت ارتباط با مشتری ،مدیریت
ارتباط با تامینکنندگان ،ظرفیت و مدیریت منابع ،عملکرد خدمات،
فناوری و اطالعات مدیریت و امور مالی زنجیره تامین خدمات میباشند.
نتایج این شاخصها با روش تحلیل سلسله مراتبی فازی اولویت بنده و
بدست آمده است [.]14
ارزیابی عملکرد یک زنجیرهیتأمین به معنی ارزیابی عملکرد
واحدهای بازاریابی ،توزیع ،برنامهریزی ،تولید و فروش به صورت مستقل
خواهد بود .این واحدهای مستقل در زنجیرهیتأمین دارای اهداف خاص
خودشان هستند و این اهداف اغلب با هم در تضاد هستند .بنابراین نیاز
به یک چارچوب ارزیابی عملکرد که در آن عملکرد این واحدهای مستقل
با هم ادغام شده و به صورت همزمان ارزیابی شوند ،احساس میشود
[ .]15برای بهدستآوردن یک زنجیرهیتأمین کارا ،ارزیابی عملکرد کل
زنجیرهیتأمین بسیار مهم است .در این مطالعه به زنجیرهیتأمین به
صورت یک کل نگاه میشود و به عنوان یک سیستم در نظر گرفته
میشود و بخش کیفیت در زنجیره تامین مورد تحلیل قرار میگیرد .در
تحقیق حاضر یک زنجیرهیتأمین سه سطحی شامل تأمینکننده،
تولیدکننده و مشتری در نظر گرفته میشود و این زنجیره به عنوان یک
واحد تصمیمگیری در سطح تولیدکننده ارزیابی عملکرد میشود.
برای ارزیابی زنجیرهیتأمین شاخصهای مختلفی مانند هزینه ،زمان،
سود ،سطح خدمت و غیره اندازهگیری میشوند .همچنین عواملی مانند
تمرکز بر تامین کنندگان و مشتریان ،توسعه منابع انسانی ،سیستم های
اطالعات کیفیت ،رهبری کیفیت و غیره برای ارزیابی عملکرد مدیریت
کیفیت زنجیرهیتأمین در نظر گرفته شده است در حالی که معموالً به
زنجیرهیتأمین به صورت یک سیستم و کلنگرانه نگاه نمیشود؛ این
موضوع بدان معناست که شاخصهای ارزیابی عملکرد برای واحد

نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت

تولیدکننده (سطح دوم زنجیره) و در ارتباط آن با تأمینکننده و مشتری
اندازهگیری میشوند و کلیت زنجیرهیتأمین حفظ میشود.

 -2تعاریف مدیریت کیفیت زنجیره تامین
موضوع مدیریت کیفیت و زنجیره تامین بطور گسترده در موضوعاتی
مانند فعالیتهای تامینکنندگان ،نیازهای خریدار ،مدیریت استراتژیک،
اقدامات عملی در فرآیند تولید و فرآیند یکپارچه ،مورد بررسی قرار گرفته
است .مدیریت کیفیت زنجیرهتامین یکی از زیرمجموعههای مدیریت
زنجیره تامین می باشد .موضوعات مطرح شده در این مقوله عبارتند از:
انطباق محصول ،کنترل کیفیت و تجزیه و تحلیل آن ،فرهنگ سازمانی،
تعالی کسب و کار ،رضایت مشتری ،ارزیابی عملکرد و فرآیند هایی که
اینها را به هم پیوند میزند.
مدیریت کیفیت زنجیره تامین را به عنوان آخرین مرحله در حرکت
به سوی مدیریت کیفیت جامع یاد میکنند که عبارتست از :مشارکت
کلیه اعضای یک زنجیره در بهبود مستمر و همزمان کلیه فرآیندهای
مرتبط با کیفیت محصوالت و خدمات خود ،که به منظور ایجاد و بهرهوری
و ارزش افزوده ،در طول زنجیره تامین و نهادینه نمودن کیفیت در سطح
زنجیره تامین و رضایت هرچه بیشتر مشتریان نهایی صورت می
گیرد].[16
«رابینسون» و «مالهوترا» ،نیز مدیریت کیفیت زنجیره تامین را این
گونه تعریف میکنند :هماهنگی رسمی و یکپارچگی فرآیندهای کسب و
کار کلیه سازمانهای درگیر در زنجیره تامین به منظور سنجش ،تجزیه
و تحلیل و بهبود مستمر کیفیت محصوالت ،خدمات و فرآیندها ،که به
ایجاد ارزش افزوده و دستیابی به رضایت مشتریان میانی و نهایی منجر
میشود].[4

 -3روش انجام پژوهش
این تحقیق برحسب هدف ،کاربردی و برحسب نحوه گردآوری داده
ها ،مطالعه موردی می باشد .در این تحقیق از دانش موجود برای
اولویتبندی عوامل کلیدی موفقیت عملکرد مدیریت کیفیت زنجیره
تامین شرکت تولید کیسه گلبافت از جنبههای گوناگون استفاده شده
است ،به عبارت دیگر با جمع آوری دادهها از یک کسب و کار و صنعت
خاص و تحلیل آنها بر اساس روش  AHPسعی شده مدیریت کیفیت
زنجیره تامین آن بهبود یابد.

 -1-3سواالت پژوهش
•

ابعاد تشکیل دهنده سازه مدیریت کیفیت زنجیره تامین کدامند؟
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•
•

آیا پروژه شرکت تولیدی از نظر عوامل و شاخصهای مرتبط با
مدیریت کیفیت زنجیره تامین ،در وضعیت مطلوبی قرار دارد؟
آیا کارکردهای مدیریت کیفیت ،انتخاب تامینکنندگان ،مشارکت
تامینکنندگان و مشارکت مشتری تاثیری بر عملکرد سازمان دارد؟

 -2-3عوامل کلیدی موفقیت در مدیریت کیفیت زنجیره
تامین
هفت عامل به عنوان عوامل کلیدی در این زمینه شناسایی شده اند
که عبارتنداز :تمرکز بر مشتریان ،مدیریت کیفیت تامین کنندگان،
رهبری کیفیت زنجیره تامین ،استراتژیهای کیفیت زنجیره تامین،
رویکرد فرآیندی ،سیستم اطالعات کیفیت زنجیره تامین و توسعه منابع
انسانی در زنجیره تامین .هفت عامل کلیدی شناسایی شده نشان میدهد
که شرکتهای درگیر در زنجیره تامین یک محصول ،باید برای پیاده
سازی مدیریت کیفیت در زنجیره تامین محصول ،بر هفت حوزه متمرکز
شوند و با توجه به همبستگی آن حوزه ها با یکدیگر ،باید این هفت حوزه
را همزمان و با مشارکت یکدیگر ،توسعه و ارتقا بخشند] .[16دو عامل
تمرکز بر مشتریان و مدیریت کیفیت تامین کنندگان به عنوان مهمترین
عوامل در پیاده سازی مدیریت کیفیت زنجیره تامین محسوب میشوند.
و بر این نکته تاکید دارند که شرکتها و سازمانها باید از یک طرف و
قبل از هرگونه اقدامی ،نیازهای حال و آتی مشتریان خود را به درستی
شناسایی نموده و به کیفیت از نگاه مشتریان نگاه کنند و از طرف دیگر
از کیفیت قطعات و مواد اولیه دریافتی از تامینکنندگان خود ،اطمینان
یابند .در واقع تا زمانی که یکپارچگی در میان اعضای زنجیره تامین وجود
نداشته باشد ،امکان پیادهسازی این دو وجود نخواهد داشت].[17
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بعد رهبری کیفیت زنجیره تامین نشان میدهد ،وجود یک متولی
در رابطه با مسائل کیفیت در زنجیره تامین کامال ضروری است .تشکیل
یک کمیته راهبری ،با حضور نمایندگان شرکت های ذینفع در زنجیره،
به منظور هدایت و رهبری پروژههای بهبود کیفیت در سطح زنجیره
تامین پیشنهاد شده است] .[5بعد رویکرد فرآیندی در مدیریت کیفیت
زنجیره تامین نشان میدهد ،همان طور که در ادبیات مدیریت کیفیت
جامع اساس طراحی ،توسعه و افزایش اثربخش و کارایی سیستم مدیریت
کیفیت بر مبنای رویکرد فرآیندی است ،در طراحی و پیاده سازی
مدیریت کیفیت زنجیره تامین نیز باید رویکرد فرایندی سرلوحه کار باشد.
بعد منابع انسانی در زنجیره تامین نیز به رویکرد مدیریت مشارکتی و نیز
ارتقا سطح آگاهی و توانمندی کارکنان در زمینه مسائل مرتبط با مدیریت
کیفیت زنجیره تامین تاکید دارد ،به طوری که همه کارکنان و مدیران از
تمامی شرکت های ذینفع در زنجیره تامین ،دست به دست هم داده و
در تالش های انجام شده جهت ارتقا کیفیت در زنجیره تامین سیستم
باشند که در این راستا نیز عده ای از صاحب نظران بر لزوم نهادینه شدن
یک فرهنگ کیفیت منسجم و یکپارچه در میان مدیران و کارکنان
زنجیره تامین محصول ،تاکید دارند]18و.[5
در این پژوهش به منظور شناسایی ابعاد و شاخصهای مدیریت
کیفیت زنجیره تامین ،پژوهشهای صورت گرفته در این زمینه مورد
بررسی قرار گرفتند و با بررسی جامع ادبیات ،شاخصهایی استخراج شدند
که یا در پژوهشهای گذشته به اهمیت آنها در ادبیات مدیریت کیفیت
زنجیره تامین به طور مستقیم اشاره شده بود یا بر اهمیت آنها در ادبیات
مدیریت کیفیت جامع و نیز مدیریت زنجیره تامین به طور مشترک تاکید
شده بود .با بررسی بیشینه در نهایت تعداد هفت عامل کلیدی و 40
شاخص شناسایی شد که در جدول ( )1به همراه منابع آنها آورده شدهاند.

جدول ( :)1ابعاد و شاخص های شناسایی شده در رابطه با مدیریت کیفیت زنجیره تامین

ردیف

عامل

شاخص استخراج شده

کلیدی

ایجاد زیر ساخت ها و ابزارهای الزم جهت مدیریت نظام یافته ارتباط با مشتریان

1
2

تمرکز

3

بر

4

مشتریان

منابع تحقیق
][ 3

شناسایی نیازها و انتظارات بالقوه مشتریان به صورت موثر و مستمر

][3]،[14]،[26

اندازه گیری رضایت مشتریان به صورت مستمر و انجام اقدامات الزم بر اساس نتایج

][17]،[19]،[28

آگاهی مدیران و کارکنان سازمان از نتایج بررسی های رضایت مشتریان

][17

5

مشارکت مشتریان در طراحی محصول و سایر برنامههای طرحریزی کیفیت سازمان

][17

6

بکارگیری و در نظر داشتن وجهه طراحی در چرخه تولید و تاکید بر نیازها و خواستههای مشتری

7

انتخاب تامینکنندگان بر مبنای ظرفیت و در راستای پاسخگویی به نیازها و اقدامات مهم

8

ایجاد زیرساخت ها و ابزارهای الزم جهت مدیریت نظام یافته ارتباط با تامینکنندگان

][ 3

توجه بیشتر به معیار کیفیت در انتخاب و الویتبندی تامین کنندگان در کنار معیارهای دیگر

][17

9
10
11

تمرکز
بر
تامین

][20]،[26
][20

همکاری با تامینکنندگان در توسعه و بهبود کیفیت آنان

][5]،[34

مشارکت تامینکنندگان در فرآیندهای طراحی و توسعه کیفی محصول

][17]،[34
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ردیف

عامل

شاخص استخراج شده

کلیدی

منابع تحقیق

12

کنندگان

میزان اعتماد و برقراری روابط بلند مدت با تامینکنندگان

][22]،[17

13

رهبری
کیفیت
زنجیره
تامین

آگاهی و توانایی مدیران ارشد نسبت به کیفیت و مدیریت کیفیت در زنجیره تامین

][5 ]،[24

تعهد و حمایت مدیران ارشد زنجیره در رابطه با اقدامات کیفیت زنجیره تامین

][5 ]،[24

تالش مدیران ارشد زنجیره در ایجاد فرهنگ کیفیت و خط مشی کیفیت واحد در سطح زنجیره تامین

][5]،[3

14
15
16
17
18
19
20
21

استراتژی-
های
کیفیت
زنجیره
تامین

هماهنگی و نبود اختالف میان مدیران ارشد زنجیره نسبت به چگونگی پیادهسازی مدیریت کیفیت در زنجیره

][ 3

توسط مدیریت ارشدTQMمهیا و مدیریت کردن شرایط الزم بکارگیری

][20

همراستایی استراتژیهای سازمان در زمینه مدیریت کیفیت با استراتژیهای آن در زمینه مدیریت زنجیره تامین

][ 7

تدوین استراتژیهای یکپارچهسازی زنجیره تامین و ایجاد اتالف استراتژیک با تامینکنندگان و مشتریان

][22 ]،[26] ،[27

تدوین استراتژیهای یکپارچهسازی کیفیت زنجیره تامین با همکاری سایر اعضای زنجیره

][16]،[17 ]،[26
][16

پیادهسازی استراتژیهای کیفیت زنجیره تامین با همکاری سایر اعضای زنجیره

22

یکپارچه سازی و سازگاری میان انواع فرآیندها در سطح زنجیره تامین

][ 5

23

بهبود مستمر فرآیندهای مدیریتی و برنامه ریزی های زنجیره با همکاری سایر شرکت های ذی نفع در زنجیره

][19

بهبود مستمر کیفیت فرآیندهای منبعیابی با مشارکت تامینکنندگان

][19

بهبود مستمر فرآیندهای طراحی و ساخت محصول با مشارکت تامین کنندگان و مشتریان

][23

26

بهبود مستمر فرآیندهای پشتیبانی محصول با همکاری سایر شرکت های ذی نفع در زنجیره

][19

27

بکارگیری روش های بهبود فرآیند در جهت اعتمادسازی و سازگاری فرآیندها

][20

28

بهره گیری از سیستم ها پیشرفته در حوزه اطالعات و ارتباطات

][22]،[34]،[24

ایجاد یک سیستم اطالعاتی با قابلیت مستندسازی تمامی فرآیندهای مرتبط با تحقق محصول درزنجیره

][3]،[34 ]،[24

24
25

29
30
31
32
33
34

رویکرد
فرآیندی

سیستم-
های
اطالعات
کیفیت
زنجیره
تامین

35
36
37
38
39
40

توسعه
منابع
انسانی
در
زنجیره
تامین

] [3]،[34

ایجاد یک سیستم اطالعاتی با قابلیت ردیابی سوابق مربوط به کیفیت محصول در زنجیره

][3]،[34 ]،[24

ایجاد یک سیستم اطالعاتی با قابلیت گزارشدهی اطالعات در زنجیره مانند هزینههای کیفیت
ایجاد زیرساختهای الزم جهت دسترسی اعضای زنجیره به پایگاههای اطالعات کیفیت و سوابق کیفی محصول
و تبادل اطالعات کیفیت با یکدیگر

] [3]،[34

در دسترسبودن منابع اطالعات الزم جهت پشتیبانی از فرآیندها

][20

بکارگیری گزارشهای هزینه کیفیت و مشخصات دیگر ،جهت تجزیه و تحلیل

][20

برخورداری از یک سیستم جامع ارزیابی و رتبه بندی تامینکنندگان

][17
][18]،[17 ]،[25

آموزش و توانمندسازی کارکنان در زمینه حل مسایل مرتبط با کیفیت
تشکیل تیمهای حل مسایل کیفیت زنجیره تامین با حضور نمایندگان مختلف شرکتهای ذینفع در زنجیره
تسهیم دانش و اطالعات مرتبط با کیفیت محصول در میان منابع انسانی زنجیره محصول
وجود یک فرهنگ کیفیت منسجم و یکپارچه میان منابع انسانی شرکتهای مختلف درگیر در کیفیت
واگذاری اختیارات به کارکنان و اعتماد به آگاهی و تالش کلیه کارکنان

نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت

][ 5
][18]،[5]،[25
][18]،[5
] [20
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اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت عملکرد مدیریت کیفیت زنجیره
تامین
توسعه منابع

سیستم های

استراتژی های

رهبری کیفیت

تمرکز بر تأمین-

تمرکز بر

انسانی در زنجیره

اطالعات کیفیت

کیفیت زنجیره

زنجیره تامین

کنندگان

مشتریان

تامین

زنجیره تامین

تامین

آموزش و توانمندسازی

بهره گیری از سیستم

کارکنان در زمینه حل

های پیشرفته در حوزه

مسایل مرتبط با کیفیت

اطالعات و ارتباطات

رویکرد فرآیندی

یکپارچه سازی و

همراستایی استراتژی

آگاهی و توانایی مدیران

سازگاری میان انواع

انتخاب تامین کنندگان

ایجاد زیر ساخت ها و

های سازمان در زمینه

ارشد نسبت به کیفیت

فرآیندها در سطح

بر مبنای ظرفیت و در

ابزار های الزم جهت

مدیریت کیفیت با

و مدیریت کیفیت در

زنجیره تامین

راستای پاسخگویی به

مدیریت نظام یافته

استراتژی های آن در

زنجیره تامین

نیازها و اقدامات مهم

ارتباط با مشتریان

تشکیل تیم های حل

ایجاد یک سیستم

بهبود مستمر

مسایل کیفیت زنجیره

اطالعاتی با قابلیت

فرآیندهای مدیریتی و

زمینه مدیریت زنجیره
شناسایی نیازها و

تامین با حضور

مستندسازی تمامی

برنامه ریزی های

تدوین استراتژیهای

نمایندگان مختلف

فرآیندهای مرتبط با

زنجیره با همکاری سایر

یکپارچه سازی زنجیره

شرکتهای ذینفع در

تحقق محصول

شرکت های ذینفع در

تامین و ایجاد اتالف
استراتژیک با تامین

تسهیم دانش و

ایجاد یک سیستم

اطالعات مرتبط با

اطالعاتی با قابلیت

کیفیت محصول در میان

ردیابی سوابق مربوط به

منابع انسانی زنجیره

کیفیت محصول در

وجود یک فرهنگ

ایجاد یک سیستم

بهبود مستمر کیفیت
مشارکت تامینکنندگان

کیفیت منسجم و
یکپارچه میان منابع

گزارش دهی اطالعات

انسانی شرکت های

در زنجیره مانند هزینه

مختلف درگیر در

ساخت محصول با
مشارکت تامین

بهبود مستمر

کارکنان و اعتماد به

اقدامات کیفیت زنجیره
تامین

ابزار های الزم جهت

مشتریان به صورت موثر

مدیریت نظام یافته

و مستمر

ارتباط با تامین
اندازه گیری رضایت

تالش مدیران ارشد
فرهنگ کیفیت و خط
مشی کیفیت واحد در

توجه بیشتر به معیار
کیفیت در انتخاب و
اولویت بندی تامین

همکاری سایر اعضای
زنجیره
پیاده سازی استراتژی
تامین با همکاری سایر

آگاهی مدیران و
هماهنگی و نبود

همکاری با تامین

اختالف میان مدیران

کنندگان در توسعه و

نتایج بررسی های

ارشد زنجیره نسبت به

بهبود کیفیت آنان

مدیریت کیفیت در
مشارکت تامین

اعضای زنجیره

کنندگان در فرآیندهای

ایجاد زیرساخت های

محصول با همکاری

مهیا و مدیریت کردن

الزم جهت دسترسی

سایر شرکت های ذی

شرایط الزم بکارگیری

آگاهی و تالش کلیه
کارکنان

کیفیت و سوابق کیفی

رضایت مشتریان

چگونگی پیادهسازی

محصول

پایگاه های اطالعات

الزم بر اساس نتایج

کارکنان سازمان از

طراحی و توسعه کیفی

اعضای زنجیره به

مشتریان به صورت
مستمر و انجام اقدامات

کنندگان در کنار

زنجیره تامین با

های کیفیت زنجیره

فرآیندهای پشتیبانی
واگذاری اختیارات به

تدوین استراتژی های
یکپارچه سازی کیفیت

فرآیندهای طراحی و

ارشد زنجیره در رابطه با

زنجیره در ایجاد

فرآیندهای منبعیابی با

بهبود مستمر

اطالعاتی با قابلیت

کنندگان و مشتریان

تعهد و حمایت مدیران

ایجاد زیر ساخت ها و

انتظارات بالقوه

مشارکت مشتریان در
طراحی محصول و سایر
برنامه های طرحریزی
کیفیت سازمان

توسط مدیریت TQ
بکارگیری روش های

محصول و تبادل

بهبود فرآیند در جهت

اطالعات کیفیت با

اعتمادسازی و سازگاری
فرآیندها

میزان اعتماد و برقراری

مشارکت مشتریان در

روابط بلند مدت با تامین

طراحی محصول و سایر

کنندگان

برنامه های طرحریزی
کیفیت سازمان

در دسترس بودن
منابع اطالعات الزم
جهت پشتیبانی از
بکارگیری گزارش
های هزینه کیفیت
و مشخصات دیگر،
جهت تجزیه و

برخورداری از یک
سیستم جامع
ارزیابی و رتبه بندی
تامین کنندگان

شکل ( :)1عوامل کلیدی موفقیت SCQM
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سطح  1هدف

سطح  2معیار اصلی

ارزیابی عملکرد SCQM

اهمیت عوامل کلیدی SCQM
در شرکت کیسه گلبافت تالش

سطح 3

توسعه منابع
انسانی در زنجیره
تامین

سیستم های
اطالعات کیفیت
زنجیره تامین

رویکرد فرآیندی

استراتژی های
کیفیت زنجیره
تامین

رهبری کیفیت
زنجیره تامین

تمرکز بر تامین
کنندگان

تمرکز بر مشتریان

گویه شماره 36

گویه شماره 28

گویه شماره 22

گویه شماره 18

گویه شماره 13

گویه شماره 7

گویه شماره 1

گویه شماره 37

گویه شماره 29

گویه شماره 23

گویه شماره 19

گویه شماره 14

گویه شماره 8

گویه شماره 2

گویه شماره 38

گویه شماره 30

گویه شماره 24

گویه شماره 20

گویه شماره 15

گویه شماره 9

گویه شماره 3

گویه شماره 39

گویه شماره 31

گویه شماره 25

گویه شماره 21

گویه شماره 16

گویه شماره 10

گویه شماره 4

گویه شماره 40

گویه شماره 32

گویه شماره 26

گویه شماره 17

گویه شماره 11

گویه شماره 5

گویه شماره 33

گویه شماره 27

گویه شماره 12

گویه شماره 6

گویه شماره 34
گویه شماره 35

شکل ( :)2درخت سلسله مراتب تصمیم گیری SCQM

نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت

جلد  -9شماره  -1بهار 1398

اولویتبندی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت کیفیت زنجیره تأمین مبتنی بر وزندهی معیارها با استفاده از روش فرایند...

اند  ،ارزش متغیر تصادفی و  p (  ) ، p (  )  0توزیع احتمال،

 -3-3پایایی و روایی پرسشنامه

)  V ( Xواریانس متغیر تصادفی  Xو  CVضریب تغییرات است .سپس

ابزار اصلی گردآوری اطالعات در این پژوهش ،پرسشنامه است که با
توجه به  40شاخص استخراج شده در ادبیات پژوهش 40 ،گویه (شکل)2
با طیف پنج گزینهای لیکرت طراحی شددده اسددت .امتیاز دهی بر اسدداس
طیف لیکرت به  5محدوده تقسیم شده است که محدودههای امتیاز دهی
بصورت زیر می باشد::
امتیاز  : 1محدوده بسیار کم (صفر الی  20درصد)
امتیاز  : 3محدوده کم ( 20الی  40درصد)
امتیاز  : 5محدوده متوسط ( 40الی  60درصد)
امتیاز  : 7محدوده زیاد ( 60الی  80درصد)
امتیاز  : 9محدوده بسیار زیاد ( 80الی  100درصد)
برای مثال چنانچه پر سش شونده بین  60تا  80در صد (یا تا حدود
زیادی) با مو ضوع موافق با شد ،امتیاز وی در محدوده زیاد قرار می گیرد
که برابر  7می باشد.
جهت ک سب اطمینان از اعتبار گویهها از روش ضریب تغییرات ()cv
ا ستفاده شده ا ست .بدین منظور کلیه سواالت پر س شنامه این پژوهش
مورد تحلیل قرار گرفت و از روایی منا سبی برخوردار ا ست .پر س شنامهها
بر اسددداس مطالعات پیشدددین و با توجه به نظر خبرگان در این زمینه،
طراحی گردیده اسدددت .در پرسدددشدددنامهای که برای  40نفر از خبرگان،
اساتید دانشگاه و کارشناسان حوزه مدیریت زنجیره تامین ارسال گردید،
تعداد  30پر س شنامه تکمیل گردید و پایایی پر س شنامه به روش ضریب
آلفای کرونباخ بدسدددت آمد که مقدار  0.74می باشدددد .از آنجا که عدد
بدست آمده از مقدار استاندارد  0.7بیشتر است ،میتوان نتیجه گرفت که
پرسشنامه طراحی شده از پایایی خوبی برخوردار است.
برای انجام محا سبات از نرم افزار آنالین سایت کافه پرداز شا ستفاده
شده است .مقدار آلفای کرونباخ برابر  0.74می باشد ( )α > 0.7 >1که
نشانگر این موضوع است که پایایی پرسشنامه نیز مورد تائید میباشد.

 -1-3-3تحلیل پرسشنامه خبرگان با استفاده از روش
ضریب تغییرات

ترتیب اهمیت عوامل بر اساس میزان  CVتعیین گردیدهاند .استفاده از
 CVبرای میزان اهمیت بسیار قابل اطمینان است زیرا )  V ( Xو

)  E ( Xرا در بر می گیرد (از آنجا که روش ما نمونه گیری بوده است

پس احتمال هر نمونه یعنی همان )  p ( برابر با  1 nمی باشد و لذا مجدد
همان  xو  Sدر نظر گرفته می شوند).
در ادامه به صورت دقیق ترتیب عوامل و زیرعوامل را از با اهمیتترین
تا کم اهمیتترین ،بر اساس میزان اهمیت هر کدام از عوامل مورد بررسی
قرار گرفت .به طور نمونه جدول ( )2مقادیر  cvمربوط به زیر عامل تمرکز
بر مشتریان را نشان میدهد .همانطور که مشخص است بیشترین میزان
 CVبرای این متغیر در ارتباط با گویه شماره  5و کمترین میزان برای
گویه شماره  1میباشد که در واقع ایجاد زیرساختها و ابزارهای الزم
جهت مدیریت نظام یافته ارتباط با مشتریان دارای اولویت باالتری نسبت
به بقیه گویهها میباشد .میزان  CVکمتر نشان دهنده اولویت باالی آن
گویه میباشد .جدول ( )3نیز ترتیب اهمیت عوامل کلیدی موفقیت
مدیریت کیفیت زنجیره تامین را نشان میدهد.
جدول ( :)2مقادیر  CVزیرعاملهای تمرکز بر مشتریان

درجه اهمیتهای اعالم شده توسط خبرگان به امید ریاضی ،واریانس و
ضریب تغییرات مطابق معادالت زیربه ترتیب ،تبدیل گردید.
n

 E ( X ) =  =   p و ˆ = X
i
i
i =1

)  V ( X ) = E ( X −  ) = (  −  ) p ( و
2

2

Var = S 2

x

) V (X
) E(X

2

= CV

و

S
X

= CV

)  E ( Xامید ریاضی متغیر تصادفی گسسته  ، Xمتغیر  Xدر اینجا

حد

حد

پایین

باال
9

7.13
7.00

1.49
1.34

0.193
0.209
0.284
0.209

میانگین

انحراف

میزان

استاندارد
1.17

CV
0.164
0.212

گویه ها

تعداد

زیر عامل 1

30

5

زیر عامل 2

30

5

9

زیر عامل 3

30

5

9

6.93

زیر عامل 4

30

5

9

6.33

1.32

زیر عامل 5

30

3

9

5.53

1.57

زیرعامل 6

30

5

9

6.33

1.32

با توجه به جدول ( )3مشخص میشود بیشترین میزان  CVدر ارتباط با
عامل استراتژی های کیفیت زنجیره تامین و کمترین میزان برای عامل
سیستمهای اطالعات کیفیت زنجیره تامین میباشد میزان  CVکمتر
نشان دهنده اولویت باالی آن متغیر میباشد.
جدول ( :)3مقادیر CVعوامل کلیدی مدیریت کیفیت زنجیره تامین
تعداد

) (

18

تمرکز
بر
مشتریان

30

تمرکز بر
تامین
کنندگان

30

رهبری
کیفیت
زنجیره
تامین

30

حد

حد

پایین

باال

5.33

5.00

5.40

8.3
3
8.0
0
9.0
0

میانگین
6.5444

3.3222

6.8667

انحراف
استاندارد
0.74527

0.74527

0.84255

میزان CV
0.113878

0.117881

0.122701

عبارت از میزان ارزشی است که پاسخگویان به هر عامل و زیر عامل داده
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استراتژی
های
کیفیت
زنجیره
تامین

30

4.50

9.0
0

6.2667

1.07265

0.171167

رویکرد
فرآیندی

30

5.00

8.0
0

6.3778

0.77179

0.121012

سیستم
های
اطالعات
کیفیت
زنجیره
تامین

30

توسعه
منابع
انسانی
در
زنجیره
تامین

30

زنجیره تامین به لحاظ اهمیت اولویتبندی شدند .در ضمن الزم به
ذکر است که در نرمافزار مربوطه میانگین هندسی قضاوتهای
خبرگان شرکت به عنوان ورودی در نظر گرفته شد .نتایج این اولویت
ها و خروجیهای نرمافزار در جداول  4الی  11ارائه شده است.
جدول ( :)4وزن معیارهای اصلی SCQM
عوامل کلیدی SCQM
تمرکز بر مشتریان

0.321

تمرکز بر تامینکنندگان
5.00

5.00

7.7
5

8.2
0

6.4083

6.6933

0.65153

0.68629

0.10167

0.102533

 -4-3روش گرداوری و تحلیل داده ها
برای گردآوری دادههای ویژگیهای عملکردی از روش ماتریس مقایسات
زوجی استفاده شده است .پرسشنامههایی برای خبرگان شرکت تولید
کیسه گلبافت طراحی گردیده و در بین آنها توزیع و جمعآوری گردیده
است .در جدول ( )2نمونهای از پرسشنامه مقایسات زوجی آورده شده
است .برای تحلیل نتایج پرسشنامههای مقایسات زوجی از روش تحلیل
سلسله مراتبی و نرمافزار  Expert Choiceاستفاده شده است.

 -5-3تحلیل عوامل کلیدی در اولویتبندی عوامل کلیدی
موفقیت مدیریت کیفیت زنجیره تامین شرکت گلبافت
ماتریس مقایسات زوجی برای تعیین درجه اهمیت عوامل کلیدی در
ارزیابی عملکرد مدیریت کیفیت زنجیره تامین تهیه شده است .برای
اولویت بندی عوامل کلیدی ،پرسشنامهای برای شرکت گلبافت تهیه شد
و در اختیار کارکنان و خبرگان شرکت قرار گرفت تا ارزیابی مدل با توجه
به نظر خبرگان شرکت صورت پذیرد.

 -6-3وزن دهی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت کیفیت
زنجیره تامین
پرسشنامههایی جهت تکمیل برای  4نفر از خبرگان شرکت
ارسال شد که با تکمیل این پرسشنامهها و تحلیل نتایج با نرمافزار
 Expert choiceاین هفت عنصر تشکیل دهنده مدیریت کیفیت
نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت

وزن
0.2

رهبری کیفیت زنجیره تامین

0.102

استراتژیهای کیفیت زنجیره تامین

0.063

رویکرد فرآیندی

0.058

سیستمهای اطالعات کیفیت زنجیره تامین

0.212

0.044
توسعه منابع انسانی در زنجیره تامین
جدول ( :)5وزن زیر معیارها با توجه به معیار تمرکز بر مشتریان
زیر معیارهای تمرکز بر مشتریان

وزن

ایجاد زیرساخت ها و ابزارهای الزم جهت مدیریت نظامیافته ارتباط با
مشتریان

0.43
5

شناسایی نیازها و انتظارات بالقوه مشتریان به صورت موثر و مستمر

0.22
8

اندازهگیری رضایت مشتریان به صورت مستمر و انجام اقدامات الزم بر
اساس نتایج

0.16

آگاهی مدیران و کارکنان سازمان از نتایج بررسیهای رضایت مشتریان

0.05
3

مشارکت مشتریان در طراحی محصول و سایر برنامههای طرحریزی
کیفیت سازمان

0.06
8

بکارگیری و در نظر داشتن وجهه طراحی در چرخه تولید و تاکید بر
نیازها و خواستههای مشتری
جدول ( :)6وزن زیر معیارها با توجه به معیار تمرکز بر تامینکنندگان

0.05
5

زیر معیارهای تمرکز بر تأمینکنندگان

وزن

انتخاب تامینکنندگان بر مبنای ظرفیت و در راستای پاسخگویی به
نیازها و اقدامات مهم

0.36
3

ایجاد زیرساختها و ابزارهای الزم جهت مدیریت نظام یافته ارتباط
با تامینکنندگان

0.22

توجه بیشتر به معیار کیفیت در انتخاب و اولویتبندی تامینکنندگان
در کنار معیارهای دیگر

0.13
8

همکاری با تامینکنندگان در توسعه و بهبود کیفیت آنان

0.12
8

مشارکت تامینکنندگان در فرآیندهای طراحی و توسعه کیفی
محصول

0.05
7

0.11
میزان اعتماد و برقراری روابط بلند مدت با تامینکنندگان
جدول ( :)7وزن زیر معیارها با توجه به معیار رهبری کیفیت زنجیره تامین
زیر معیارهای رهبری کیفیت زنجیره تامین

وزن

آگاهی و توانایی مدیران ارشد نسبت به کیفیت و مدیریت کیفیت در
زنجیره تامین

0.29
9
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0.08
8

در دسترسبودن منابع اطالعات الزم جهت پشتیبانی از فرآیندها

0.049

تالش مدیران ارشد زنجیره در ایجاد فرهنگ کیفیت و خطمشی
کیفیت واحد در سطح زنجیره تامین

0.21
1

بکارگیری گزارش های هزینه کیفیت و مشخصات دیگر ،جهت تجزیه
و تحلیل

0.08

هماهنگی و نبود اختالف میان مدیران ارشد زنجیره نسبت به چگونگی
پیادهسازی مدیریت کیفیت در زنجیره

0.34
9

برخورداری از یک سیستم جامع ارزیابی و رتبهبندی تامینکنندگان
جدول ( :)11وزن زیر معیارها توسعه منابع انسانی در زنجیره تامین

وزن

زیرمعیارهای سیستمهای اطالعات کیفیت زنجیره تامین

0.1

مهیا و مدیریت کردن شرایط الزم بکارگیری  TQMتوسط مدیریت 0.05
2
ارشد
جدول ( :)8وزن زیر معیارها با توجه به معیار استراتژیهای کیفیت زنجیره تامین

زیر معیارهای توسعه منابع انسانی در زنجیره تامین

وزن

زیر معیارهای استراتژیهای کیفیت زنجیره تامین

وزن

آموزش و توانمندسازی کارکنان در زمینه حل مسایل مرتبط با
کیفیت

0.12

همراستایی استراتژیهای سازمان در زمینه مدیریت کیفیت با
استراتژیهای آن در زمینه مدیریت زنجیره تامین

0.083

تشکیل تیمهای حل مسایل کیفیت زنجیره تامین با حضور نمایندگان
مختلف شرکتهای ذینفع در زنجیره

0.529

تدوین استراتژیهای یکپارچهسازی زنجیره تامین و ایجاد اتالف
استراتژیک با تامینکنندگان و مشتریان

0.429

تدوین استراتژیهای یکپارچهسازی کیفیت زنجیره تامین با همکاری
سایر اعضای زنجیره

0.206

پیادهسازی استراتژیهای کیفیت زنجیره تامین با همکاری سایر
اعضای زنجیره
جدول ( :)9وزن زیر معیارها با توجه به معیار رویکرد فرآیندی

0.282

زیر معیارهای رویکرد فرآیندی

وزن

یکپارچه سازی و سازگاری میان انواع فرآیندها در سطح زنجیره تامین

0.15
1

بهبود مستمر فرآیندهای مدیریتی و برنامه ریزی های زنجیره با
همکاری سایر شرکت های ذی نفع در زنجیره

0.26
3

بهبود مستمر کیفیت فرآیندهای منبعیابی با مشارکت تامین-
کنندگان

0.12
2

بهبود مستمر فرآیندهای طراحی و ساخت محصول با مشارکت
تامینکنندگان و مشتریان

0.27
3

بهبود مستمر فرآیندهای پشتیبانی محصول با همکاری سایر شرکت-
های ذینفع در زنجیره

0.11
8

بکارگیری روشهای بهبود فرآیند در جهت اعتمادسازی و سازگاری 0.06
8
فرآیندها
جدول ( :)10وزن زیرمعیارها با توجه به معیار سیستمهای اطالعات کیفیت زنجیره
تامین
زیرمعیارهای سیستمهای اطالعات کیفیت زنجیره تامین

وزن

بهره گیری از سیستم ها پیشرفته در حوزه اطالعات و ارتباطات

0.083

ایجاد یک سیستم اطالعاتی با قابلیت مستندسازی تمامی فرآیندهای
مرتبط با تحقق محصول درزنجیره

0.154

ایجاد یک سیستم اطالعاتی با قابلیت ردیابی سوابق مربوط به کیفیت
محصول در زنجیره

0.126

ایجاد یک سیستم اطالعاتی با قابلیت گزارشدهی اطالعات در زنجیره
مانند هزینههای کیفیت

0.121

ایجاد زیرساخت های الزم جهت دسترسی اعضای زنجیره به پایگاههای
اطالعات کیفیت و سوابق کیفی محصول و تبادل اطالعات کیفیت با
یکدیگر

0.288

نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت

تسهیم دانش و اطالعات مرتبط با کیفیت محصول در میان منابع
انسانی زنجیره محصول
وجود یک فرهنگ کیفیت منسجم و یکپارچه میان منابع انسانی
شرکتهای مختلف درگیر در کیفیت

0.113
0.199

واگذاری اختیارات به کارکنان و اعتماد به آگاهی و تالش کلیه
کارکنان

0.04

همانطور که در شکل ( )3دیده می شود ،شاخص ایجاد زیرساختها
و ابزارهای الزم جهت مدیریت نظام یافته ارتباط با مشتریان با وزنی در
حدود  %14ارجحترین شاخص موثر در عملکرد مدیریت کیفیت زنجیره
تامین میباشد .اوزان سایر شاخصهای موثر در عملکرد مدیریت کیفیت
زنجیره تامین در شکل فوق محاسبه و نشان داده شده است.
عوامل کلیدی استخراج شده میتوانند به منظور ارزیابی و سنجش
عملکرد شرکتها و سازمانها در اجرای مدیریت کیفیت زنجیره تامین
مورد استفاده قرار گیرند .برای دستیابی به این هدف ،میتوان از پرسشنامه
خودارزیابی و مطرح کردن سواالتی درباره میزان تحقق عوامل و اهداف در
نظر گرفته شده ،بهره گرفت .از این طریق میتوان امتیاز هر زیر عامل را
مشخص کرد و میتوان از معادله  2برای اولویت بندی عوامل کلیدی
عملکرد شرکت و یا سازمان استفاده کرد.
بهعبارتی دیگر ،معادلههای  1و  2چارچوبی برای اولویت بندی عوامل
کلیدی ارزیابی عملکرد شرکت در اجرای مدیریت کیفیت زنجیره تامین با
بهره گیری از پرسشنامه خود ارزیابی تهیه شده ،ارایه میکنند .در این
رابطه  wوزن هر زیرعامل ،و  fمیزان تحقق هر زیرعامل و  m iتعداد
زیرعوامل عامل  iمیباشد و از معادله  2برای ارزیابی شرکت یا سازمان در
برابر هر عامل میتوان استفاده نمود].[29
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پس از نتایج بدست آمده از روش  AHPو تعیین وزن هر کدام از زیر
معیارها ،برای محاسبه میزان دستیابی به معیارها در شرکت گلبافت،
درصد تحقق هر کدام از زیر معیارها در شرکت مربوطه بدست آمد و باتوجه
به نتایج بدست آمده از وزن معیارها ،میزان تحقق معیارها در شرکت
مشخص گردید .در جدول ( )12درصد دستیابی به هر معیار در شرایط
فعلی و با توجه به هدف شرکت مشخص شده است که مجموع درصد
معیارها در شرایط فعلی  54درصد می یاشد و درصد تحقق شرکت با توجه
به هدف در نظر گرفته شده  %79تعیین شده است ،که این نشان دهنده
این است که تنها  %54شاخصها در شرکت تحقق یافته است.

 -4بحث و جمع بندی
جهت اولویتبندی عوامل کلیدی موفقیت شرکت گلبافت ،ابتدا درصد
تحقق هر کدام از شاخصها و معیارها را در شرایط فعلی محاسبه شد،
سپس میزان دستیابی شرکت به شاخصها با توجه به هدف ()Target
تعیین شد و وزن هر کدام از معیارها و شاخصها از روش  AHPمشخص
گردید .بدین ترتیب ،با توجه به میزان دستیابی شرکت به شاخصهای
مشخص شده ،وضعیت مطلوب بودن ،قابل قبول بودن و یا نامطلوب بودن
هر کدام از معیارها در شرکت تعیین شد .تعیین وضعیت هر معیار نیز به
این صورت میباشد که اگر نسبت درصد تحقق معیارهای شرکت در
شرایط فعلی با شرایط مد نظر شرکت بیشتر از  %95باشد ،وضعیت معیار
در شرکت مورد مطالعه دارای شرایط مطلوب بوده ،اگر بین  %75تا %95
باشد قابل قبول و اگر کمتر از  %75باشد ،معیار وضعیت نامطلوبی در
شرکت دارد و نیاز به دقت بیشتر در این معیار وجود دارد .در جدول ()13
وضعیت هر کدام از معیارها مشخص شده است.
نتایج حاصل از ارزیابیهای صورت گرفته در این تحقیق به طور کلی
مشابه با سایر مطالعات انجام شده در این زمینه میباشد اما در خصوص
تعیین معیارهای ارزیابی عملکرد تفاوت هایی دیده میشود که میتواند
به این دلیل باشد که معموال به زنجیرهیتأمین به صورت یک سیستم
و کلنگرانه نگاه نمیشود ،در صورتیکه جهت به دست آوردن یک
زنجیرهیتأمین کارا ،ارزیابی عملکرد کل زنجیرهیتأمین بسیار حائز
اهمیت است .در مطالعه حاضر عالوه بر معیارهای کلیدی ارزیابی
عملکرد مدیریت کیفیت زنجیره تامین که از ادبیات پژوهش ،استخراج
گردید ،سایر ابعاد و معیارهای کلیدی ارزیابی عملکرد مدیریت کیفیت
که از منظر خبرگان حائز اهمیت بود نیز در نظر گرفته شده است.
معیارهای تعیین شده در هفت عامل کلیدی ارائه شده است .همانطور
نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت

که در جدول ( )13قابل استنباط است ،عوامل تمرکز بر مشتریان ،تمرکز
بر تامینکنندگان و رهبری کیفیت زنجیره تامین دارای وضعیت قابل
قبول بوده است .برای مثال در عامل تمرکز بر مشتریان در شرکت،
شاخص ایجاد زیرساخت ها و ابزارهای الزم جهت مدیریت ارتباط با
مشتریان دارای اولویت باالیی بوده و توجه بیشتری به این شاخص شده
است در حالی که شاخص آگاهی مدیران و کارکنان از نتایج رضایت
مشتری دارای اولویت کمتری بوده و توجه کمتری شده است ،که اگر
شرکت بتواند شاخصهای دارای وزن کمتر توجه بیشتری کند ،به
وضعیت مطلوب خواهد رسید .مطالعات  13 ،12 ،11 ،10 ،9و  14نیز
بر این موضوع اشاره دارند .همچنین استراتژیهای کیفیت ،سیستم
اطالعات کیفیت ،رویکرد فرایندی و توسعه منابع انسانی در زنجیره
تامین شرکت گلبافت وضعیت مطلوبی ندارند و باید تقویت شوند .برای
مثال در عامل توسعه منابع انسانی در زنجیره تامین شرکت ،شاخص
واگذاری اختیارات به کارکنان و اعتماد به تالش کارکنان دارای کمترین
وزن و کمترین میزان تحقق بوده است که همین باعث نامطلوب شدن
عامل میگردد و باید توجه بیشتری به این شاخصها صورت گیرد.
تدوین و پیادهسازی استراتژی های کیفیت زنجیره تامین ،رویکرد
فرآیندی نیز برای توسعه و افزایش اثربخشی و کارایی سیستم مدیریت
کیف یت از مهمترین عوامل بهبود کیفیت بوده است .همچنین در ایجاد
و توسعه سیستمهای اطالعاتی با قابلیت ردیابی سوابق کیفی محصول
در زنجیره ،مستندسازی فرآیندها ،تبادل اطالعات کیفیت در زنجیره و
غیره سرمایهگذاری بیشتری بایستی صورت گیرد .در مجموع شرکت
گلبافت از نظر عوامل کلیدی مرتبط با  SCQMدر وضعیت نامطلوبی
قرار دارد .در ادبیات پژوهش ،مطالعات کمتری عوامل رهبری کیفیت،
استراتژهای کیفیت زنجیره تامین،رویکرد فرآیندی و سیستم اطالعات
کیفیت زنجیره تامین را در ارزیابی موفقیت مدیریت کیفیت زنجیره
تامین درنظر گرفتهاند و یکپارچگی و در نظرگرفتن مجموع این عوامل
در مطالعات اخیر کمتر مورد توجه بوده است و اکثرا در مطالعات انجام
شده ،تنها بر عامل تمرکز بر مشتریان و تامین کنندگان تاکید داشتهاند
و سایر عوامل کلیدی در ارزیابی موفقیت مدیریت کیفیت زنجیره تامین
کمتر مورد توجه بوده است .عالوه بر این موضوع ،بعد منابع انسانی در
زنجیره تامین که به رویکرد مدیریت مشارکتی و نیز ارتقا سطح آگاهی
و توانمندی کارکنان در زمینه مسائل مرتبط با مدیریت کیفیت زنجیره
تامین تاکید دارد ،نیز در اکثر مطالعات در نظر گرفته نشده است در
صورتیکه این عامل در نهادینه شدن یک فرهنگ کیفیت منسجم و
یکپارچه در میان مدیران و کارکنان زنجیره تامین محصول بسیار تاثیر
گذار میباشد و بایستی در کنار سایر عوامل کلیدی عملکرد ،مورد توجه
قرار گیرد.
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شکل ( :)3وزن نهایی زیرعوامل (زیر معیار) SCQM
جدول ( :)12وزن معیارها و درصد تحقق هر زیرمعیار در شرایط فعلی و با توجه به هدف

ردیف

زیر معیارها

معیارها

وزن هر
زیر معیار

درصد تحقق
زیر معیار در
شرایط فعلی

میزان
دستیابی
در شرایط
فعلی

درصد
تحقق زیر
معیارها با
توجه به
هدف

میزان
دستیابی
با توجه به
هدف

ایجاد زیر ساخت ها و ابزار های الزم جهت مدیریت نظام یافته
ارتباط با مشتریان

0.14

65

0.091

80

0.112

2

تمرکز

شناسایی نیازها و انتظارات بالقوه مشتریان به صورت موثر و مستمر

0.073

60

0.043

80

0.0584

3

بر

اندازه گیری رضایت مشتریان به صورت مستمر و انجام اقدامات الزم
بر اساس نتایج

0.051

50

0.0255

70

0.0357

4

مشتریان

آگاهی مدیران و کارکنان سازمان از نتایج بررسی های رضایت
مشتریان

0.017

60

0.01

60

0.0102

5

مشارکت مشتریان در طراحی محصول و سایر برنامه های طرحریزی
کیفیت سازمان

0.022

50

0.011

80

0.0176

6

بکارگیری و در نظر داشتن وجهه طراحی در چرخه تولید و تاکید بر
نیازها و خواسته های مشتری

0.018

50

0.009

70

0.0126

7

انتخاب تامین کنندگان بر مبنای ظرفیت و در راستای پاسخگویی به
نیازها و اقدامات مهم

0.069

70

0.048

80

0.0552

ایجاد زیر ساخت ها و ابزار های الزم جهت مدیریت نظام یافته
ارتباط با تامین کنندگان

0.044

60

0.026

80

0.0352

توجه بیشتر به معیار کیفیت در انتخاب و اولویت بندی تامین
کنندگان در کنار معیارهای دیگر

0.028

100

0.028

90

0.0252

همکاری با تامین کنندگان در توسعه و بهبود کیفیت آنان

0.026

50

0.013

70

0.0182

1

8

تمرکز

9

بر

10

تامین
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ردیف

معیارها

11

کنندگان

12

زیر معیارها

وزن هر
زیر معیار

درصد تحقق
زیر معیار در
شرایط فعلی

میزان
دستیابی
در شرایط
فعلی

درصد
تحقق زیر
معیارها با
توجه به
هدف

میزان
دستیابی
با توجه به
هدف

مشارکت تامین کنندگان در فرآیندهای طراحی و توسعه کیفی
محصول

0.011

30

0.003

70

0.0077

میزان اعتماد و برقراری روابط بلند مدت با تامین کنندگان

0.022

40

0.008

70

0.0154

آگاهی و توانایی مدیران ارشد نسبت به کیفیت و مدیریت کیفیت در
زنجیره تامین

0.03

60

0.018

80

0.024

0.009

80

0.007

80

0.0072

60

0.013

90

0.0198

0.0288

90

0.0324

90

0.0045
0.0045

13

رهبری

14

کیفیت

تعهد و حمایت مدیران ارشد زنجیره در رابطه با اقدامات کیفیت
زنجیره تامین

15

زنجیره

تالش مدیران ارشد زنجیره در ایجاد فرهنگ کیفیت و خط مشی
کیفیت واحد در سطح زنجیره تامین

0.022

16

تامین

هماهنگی و نبود اختالف میان مدیران ارشد زنجیره نسبت به
چگونگی پیادهسازی مدیریت کیفیت در زنجیره

0.036

80

مهیا و مدیریت کردن شرایط الزم بکارگیری  TQتوسط مدیریت
ارشد

0.005

60

0.003

18

استراتژی
های

همراستایی استراتژی های سازمان در زمینه مدیریت کیفیت با
استراتژی های آن در زمینه مدیریت زنجیره تامین

0.005

40

0.002

90

19

کیفیت

تدوین استراتژیهای یکپارچه سازی زنجیره تامین و ایجاد اتالف
استراتژیک با تامین کنندگان و مشتریان

0.027

50

0.0135

90

0.0243

20

زنجیره
تامین

تدوین استراتژی های یکپارچه سازی کیفیت زنجیره تامین با
همکاری سایر اعضای زنجیره

0.013

50

0.0065

80

0.0104

پیاده سازی استراتژی های کیفیت زنجیره تامین با همکاری سایر
اعضای زنجیره

0.018

50

0.009

80

0.0144

یکپارچه سازی و سازگاری میان انواع فرآیندها در سطح زنجیره
تامین

0.009

60

0.0036

80

0.0072

بهبود مستمر فرآیندهای مدیریتی و برنامه ریزی های زنجیره با
همکاری سایر شرکت های ذی نفع در زنجیره

0.016

60

0.0096

80

0.0128

بهبود مستمر کیفیت فرآیندهای منبعیابی با مشارکت
تامینکنندگان

0.007

50

0.0035

90

0.0063

بهبود مستمر فرآیندهای طراحی و ساخت محصول با مشارکت
تامین کنندگان و مشتریان

0.016

40

0.0064

80

0.0128

26

بهبود مستمر فرآیندهای پشتیبانی محصول با همکاری سایر شرکت
های ذی نفع در زنجیره

0.007

50

0.0035

70

0.0049

27

بکارگیری روش های بهبود فرآیند در جهت اعتمادسازی و سازگاری
فرآیندها

0.003

30

0.0009

80

0.0024

28

بهره گیری از سیستم ها پیشرفته در حوزه اطالعات و ارتباطات

0.004

40

0.0016

80

0.0032

29

سیستم
های

ایجاد یک سیستم اطالعاتی با قابلیت مستندسازی تمامی فرآیندهای
مرتبط با تحقق محصول درزنجیره

0.018

50

0.009

70

0.0126

30

اطالعات

ایجاد یک سیستم اطالعاتی با قابلیت ردیابی سوابق مربوط به
کیفیت محصول در زنجیره

0.033

30

0.0099

60

0.0198

17

21
22

23
24

رویکرد

25

فرآیندی
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ردیف

معیارها

وزن هر

زیر معیارها

زیر معیار

درصد تحقق
زیر معیار در
شرایط فعلی

24

درصد

میزان

تحقق زیر

دستیابی

معیارها با

در شرایط

توجه به

فعلی

هدف

میزان
دستیابی
با توجه به
هدف

31

کیفیت

ایجاد یک سیستم اطالعاتی با قابلیت گزارش دهی اطالعات در
زنجیره مانند هزینه های کیفیت

0.027

40

0.001

70

0.0189

32

زنجیره

ایجاد زیرساخت های الزم جهت دسترسی اعضای زنجیره به پایگاه
های اطالعات کیفیت و سوابق کیفی محصول و تبادل اطالعات
کیفیت با یکدیگر

0.026

40

0.001

60

0.0156

در دسترس بودن منابع اطالعات الزم جهت پشتیبانی از فرآیند ها

0.061

50

0.0305

90

0.0549

34

بکارگیری گزارش های هزینه کیفیت و مشخصات دیگر ،جهت تجزیه
و تحلیل

0.01

50

0.005

80

0.008

35

برخورداری از یک سیستم جامع ارزیابی و رتبه بندی تامین
کنندگان

0.017

30

0.0051

80

0.0136

36

توسعه

آموزش و توانمندسازی کارکنان در زمینه حل مسایل مرتبط با
کیفیت

0.021

50

0.0105

80

0.0168

37

منابع
انسانی

تشکیل تیم های حل مسایل کیفیت زنجیره تامین با حضور
نمایندگان مختلف شرکتهای ذینفع در زنجیره

0.005

60

0.003

90

0.0045

38

در

0.023

40

0.0092

70

0.0161

وجود یک فرهنگ کیفیت منسجم و یکپارچه میان منابع انسانی
شرکت های مختلف درگیر در کیفیت

0.005

30

0.0015

60

0.003

واگذاری اختیارات به کارکنان و اعتماد به آگاهی و تالش کلیه
کارکنان

0.009

50

0.0045

90

0.0081

33

تامین

زنجیره
39

تامین

40

تسهیم دانش و اطالعات مرتبط با کیفیت محصول در میان منابع
انسانی زنجیره محصول

جدول ( :)13وضعیت معیارهای مدیریت کیفیت زنجیره تامین در شرکت گلبافت

میزان دستیابی

میزان تحقق معیارها

نسبت شرایط فعلی

شرکت در

با توجه به هدف

به شرایط مد نظر

شرایط فعلی

()Target

شرکت

1

تمرکز بر مشتریان

% 59.28

% 76.71

% 75.97

قابل قبول

2

تمرکز بر تامینکنندگان

% 63.78

% 78.35

% 81.34

قابل قبول

3

رهبری کیفیت زنجیره تامین

% 68.68

% 86.04

% 79.82

قابل قبول

4

استراتژیهای کیفیت زنجیره تامین

% 51.17

% 85.11

% 60.12

نامطلوب

5

رویکرد فرایندی

% 50.10

% 80.04

% 62.59

نامطلوب

6

سیستمهای اطالعات کیفیت زنجیره تامین

% 40.61

% 69.54

% 58.39

نامطلوب

7

توسعه منابع انسانی در زنجیره تامین

% 50.23

% 80.66

% 62.27

نامطلوب

% 53.80

% 78.33

% 68.68

نامطلوب

معیار

ردیف

مدیریت کیفیت زنجیره تامین
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 -5نتیجه گیری
هدف اصلی تحقیق حاضر ،ارزیابی عملکرد عوامل کلیدی موفقیت مدیریت
کیفیت زنجیره تأمین با استفاده از روش  AHPمیباشد .در این مطالعه
ابتدا به شناسایی و تعیین معیارهای ارزیابی عملکرد مدیریت کیفیت
زنجیره تامین پراخته شده و سپس ارزیابی عوامل کلیدی موفقیت و نیز
عارضهیابی و ارائه پیشنهادات بهبودی در راستای بازنگری ،ایجاد یا حذف
فرآیندها ،صورت گرفته است .در این تحقیق تالش شده تا با بررسی
مطالعات گذشته و مقاالت انجام شده در این زمینه به تعریف زیرمعیارهای
جنبههای مختلف  SCQMپرداخته شده و بومی سازی زیرمعیارهای
موثر در یک مطالعه موردی در شرکت تولید کیسه گلبافت ،با کمک
خبرگان ،مدل را مشروحتر و ملموستر نماید .از جنبه اصلی مورد توجه
در این مطالعه که سبب تمایز آن نسبت به سایر مطالعات میشود ،این
بوده که به زنجیرهیتأمین به صورت یک کل نگاه میشود و به عنوان یک
سیستم در نظر گرفته میشود و بخش کیفیت در زنجیره تامین مورد
تحلیل قرار میگیرد .در تحقیق حاضر یک زنجیرهیتأمین سه سطحی
شامل تأمینکننده ،تولیدکننده و مشتری در نظر گرفته میشود و این
زنجیره به عنوان یک واحد تصمیمگیری در سطح تولیدکننده ارزیابی
عملکرد میشود .جهت ارزیابی عملکرد عوامل کلیدی موفقیت مدیریت
کیفیت زنجیرهیتأمین نیز شاخصهای مختلفی مانند هزینه ،زمان ،سود،
سطح خدمت و غیره اندازهگیری میشوند .همچنین هفت عامل شامل
تمرکز بر مشتریان ،مدیریت کیفیت تامین کنندگان ،رهبری کیفیت
زنجیره تامین ،استراتژیهای کیفیت زنجیره تامین ،رویکرد فرآیندی،
سیستم اطالعات کیفیت زنجیره تامین و توسعه منابع انسانی در زنجیره
تامین برای ارزیابی عملکرد مدیریت کیفیت زنجیرهیتأمین در نظر گرفته
شده است در حالی که معموالً به زنجیرهیتأمین به صورت یک سیستم و
کلنگرانه نگاه نمیشود؛ این موضوع بدان معناست که شاخصهای ارزیابی
عملکرد برای واحد تولیدکننده (سطح دوم زنجیره) و در ارتباط آن با
تأمینکننده و مشتری اندازهگیری میشوند و کلیت زنجیرهیتأمین حفظ
میشود.
نتایج این پژوهش نشان داد که دو عامل تمرکز بر مشتریان(مشتری
مداری) و تمرکز بر تامینکنندگان ،مهمترین عوامل در پیادهسازی
مدیریت کیفیت زنجیره تامین محسوب میشوند و بر این نکته تاکید دارند
که شرکتها و سازمانها باید از یک طرف و قبل از هر گونه اقدامی،
نیازهای حال و آتی مشتریان خود را به درستی شناسایی نمایند و به
کیفیت از نگاه مشتریان نگاه کنند و از طرفی دیگر از کیفیت مواد اولیه
دریافتی از تامینکنندگان خود ،اطمینان یابند.
بعد رهبری کیفیت زنجیره تامین نشان میدهد که وجود یک متولی
و رهبر در رابطه با مسایل کیفیت در زنجیره تامین کامال ضروری است،

نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت

در این مورد چانگ پیشنهاد تشکیل یک کمیته راهبردی با حضور
نمایندگان شرکت های ذینفع در زنجیره ،به منظور هدایت راهبردی
پروژههای بهبود کیفیت در سطح زنجیره تامین را میدهد.
با توجه به نامطلوب بودن وضعیت معیارهای استراتژی های کیفیت،
سیستم های اطالعات کیفیت ،رویکرد فرآیندی و توسعه منابع انسانی در
زنجیره تامین شرکت گلبافت و با در نظر گرفتن نتایج این پژوهش،
پیشنهاد میشود که شرکت گلبافت ،در زمینه تدوین و پیادهسازی
استراتژی های کیفیت زنجیره تامین ،همکاری نزدیکتری با یکدیگر
داشته باشند .رویکرد فرآیندی نیز برای توسعه و افزایش اثربخشی و کارایی
سیستم مدیریت کیفیت باید سرلوحه کار باشد.
هفت عامل کلیدی در این پژوهش نشان می دهد که شرکتهای
درگیر در زنجیره تامین یک محصول باید برای پیاده سازی مدیریت
کیفیت زنجیره تامین محصول ،بر هفت حوزه متمرکز شوند و با توجه به
همبستگی این حوزه ها با یکدیگر ،باید این هفت حوزه را همزمان و با
مشارکت یکدیگر ،توسعه و ارتقا بخشند 40 .شاخص شناسایی شده در این
پژوهش نیز می توانند تحت عنوان نقاط بهبود و یا نقاط بحرانی ،به عنوان
محور هماهنگی های اعضای زنجیره در این زمینه محسوب شوند.
محدودیتهای تحقیق و در نتیجه پیشنهادات برای تحقیقات آینده را
در میتوان در موارد زیر بیان نمود:
 )1مدیریت زنجیره تامین شرکت از مهمترین فعالیتهای جاری شرکت
میباشد .در حال حاضر این فعالیتها در واحدهای مختلف و بصورت
جداگانه و در بعضی موارد با ارتباطات محدود بین آنها صورت می-
گیرد .برای مثال فعالیتهای برنامهریزی در واحد برنامهریزی و یا
فعالیتهای تامین در واحد بازرگانی و پشتیبانی و تحت نظر
مدیریتهای جداگانه صورت میگیرد .پیشنهاد میگردد واحد
خاصی برای مدیریت زنجیره تامین شرکت در نظر گرفته شود تا
کلیه فرآیندها و فعالیتها را که در حال حاضر بصورت جداگانه
مدیریت میشوند بصورت یکپارچه تحت نظر بگیرد تا نقصانها حذف
شده و از دوبارهکاری جلوگیری بهعمل آید.
 )2با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق ،پیشنهاد میگردد عملکرد
مدیریت کیفیت زنجیره تامین شرکت گلبافت مورد مطالعه با
استفاده از مدلهای دیگر نیز ارزیابی گردد و در مورد نتایج حاصل
با نتیجه این تحقیق بحث و تبادل نظر گردد.
 )3با توجه به اینکه مبنای محاسبه وزن شاخص ها ،نظرات شخصی
افراد است و این منجر به تقریبی بودن وزن این شاخصها میگردد،
پیشنهاد میشود جهت افزایش دقت در شاخصها و کاهش خطا در
وزن شاخصها ،از روش های غیر پارامتریک مانند روش تحلیل
پوششی دادهها استفاده گردد.
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