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چکیده 
یکپارچگی باالدست و پاییندست زنجیره تأمین باعث ایجاد همافزایی مالی ،اطالعاتی و فیزیکی
میان شرکتهای فعال در زنجیره میشود که این همافزایی بهعنوان مزیتی رقابتی برای این شرکتها و
کل زنجیره تأمین عمل میکند و عملکرد شرکتها و برنامه کیفیت را ارتقا میبخشد .هدف این پژوهش
بررسی تأثیر یکپارچگی باالدستی و پاییندستی بر عملکرد کیفیت و برنامههای کیفیت است .پژوهش
حاضر از نوع توصیفی پیمایشی و جامعه آماری آن تمام شرکتهای تولیدی دارو در ایران است .برای
تحلیل دادهها و آزمون ،از روش  SEMاستفاده میشود .نتایج حاکی از آن است که یکپارچگی
پاییندستی و باالدستی تأثیر مثبت بر عملکرد کیفیت و برنامههای کیفیت دارد.

يکپارچگيپايیندستيزنجیرهتأمین؛

کلیدواژهها:يکپارچگيباالدستيزنجیرهتأمین؛ 

برنامههایکیفیت .

عملکردکیفیت؛

تاریخ دریافت مقاله ،1395/12/15:تاریخ پذیرش مقاله.1396/2/17 :
* دانشجوی دکتری ،دانشگاه شهید بهشتی (نویسنده مسئول).
E-mail: mashayekhi_elmira@yahoo.com

** استاد ،دانشگاه شهید بهشتی.

38

چشمانداز مديريت صنعتي  -شماره  - 24زمستان 1395

.1مقدمه 

سازمانهای تولیدی در تمام دنیا هر روز بیشتر از قبل به اهمیت یکپارچهشدن و پیوستن به
زنجیره تأمینکنندگان و مشتریان خود واقف شدهاند تا توان رقابت خود را در بازارهای رقابتی
حفظ کنند .این جریان تجربههای مدیریتی ،باعث خلق مفهوم مدیریت زنجیره تأمین بهعنوان
یکی از مهمترین مفاهیم و پارادایمهای مدیریت جدید شده است [ .]25مفهوم اصلی مدیریت
زنجیره تأمین یکپارچه با مشتریان و تأمینکنندگان را یک رویکرد و راهبرد رقابتی برای بهبود
عملکردهای مالی و عملیاتی تولیدکنندگان میداند [.]4
اعضای هر زنجیره تأمین به دو گروه باالدست و پاییندست تقسیم میشوند که هماهنگی و
یکپارچگی میان اعضای این دو بخش از زنجیره تأمین با مشکالت خاصی مواجه است .تضاد
منافع موجود میان اعضای این دو بخش از زنجیره ،هماهنگی و یکپارچگی آنان را با چالشهای
زیادی مواجه میکند .این چالش زمانی بیشتر میشود که در اغلب زنجیرههای تأمین قدرت
بخشی از زنجیره از بخش دیگر بیشتر است و بخش قدرتمند توان این را دارد که بدون
درنظرگرفتن منافع بخش دیگر به سیاستگذاری و اجرای سیاستهای خود بپردازد؛ بنابراین در
بسیاری از صنایع تولیدی و خدماتی ،رقابتی با رویکرد برد -باخت میان دو بخش باالدست و
پاییندست زنجیره تأمین حاکم میشود و اعضا از مزایای یکپارچگی باالدست و پاییندست
محروم میشوند [.]46
پزوهشگران بر این باور هستند که با ساخت روابط بلندمدت و اعتمادسازی با دیگر شرکا در
زنجیره تأمین ،شرکتها امکان فهم بهتر نیاز مشتریان و پاسخ سریعتر به پویایی بازار و تحویل
بهموقع و با اطمینان باال و همزمان اجرای فرایندها با هزینههای پایینتر و تضمین بیشترین سود
را خواهند داشت []45؛ بااینحال آیا یکپارچگی در زنجیره تأمین واقعاً مهم است؟ آیا شواهد دقیق
دال بر تأثیر یکپارچگی بر بهبود عملکرد و برنامهها کیفیت وجود دارد؟ این یک پرسش اساسی
است که مفهوم ارائهشده درخصوص زنجیره تأمین را به چالش میکشد .اگرچه تعداد از
پژوهشگران مانند فروهیچ ( )2001و شاوونی ( )2003به نقش کلیدی بین یکپارچهسازی زنجیره
تأمین و عملکرد سازمانی اشاره کردهاند؛ اما این تأثیر تاکنون بهعنوان یک اصل قابلقبول
پذیرفته نشده است [ .]53آنها اعتقاد دارند که هنوز بسیاری از موضوعها درخصوص ارتباط بین
یکپارچگی تولیدکنندگان و مشتریان و نیز بهبود عملکرد کیفیت و برنامهها کیفیت شناخته نشده
است .پاتاک ( 2013بر این باور است که تناقض آشکاری بین مزایای موردانتظار و
محدودیتهای یکپارچگی زنجیره تأمین وجود دارد.
هدف نهایی یکپارچگی زنجیره تأمین ،برآوردن نیازهای مشتریان است .شرکتهای تولیدی
باید توجه بیشتری به معیارهای چندگانه عملکردی ارائه دهند و با مدیریت اولویتهای راهبردی
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خود به تأمین نیازهای مشتریان بپردازند [.]23
کراس ( ،)2014معتقد است که هر آنچه مربوط به افزایش کیفیت بشود را میتوان تحت
عنوان برنامههای کیفیت دستهبندی کرد که شامل  6SIGMA ،2TPM ،TQM1و گروههای
بهبود و مدیریت زیستمحیطی است.
هوو ( ،)2014عملکرد کیفیت را شامل کیفیت محصول ،تحویل ،هزینه کیفیت و
انعطافپذیری توصیف میکند .عملکرد زنجیره تأمین نقش کلیدی در موفقیت سازمان و دستیابی
به اهداف سودآوری و کاهش هزینه دارد .تشخیص نحوه عملکرد و درنتیجه اندازهگیری عملکرد
سازمان سبب میشود تا مراحل توسعه و بهبود آن روشن شود.
یکی از سیاستهای اجرایی بخش بهداشت و درمان در زمینه ارائه خدمات ایجاد سازوکار
مناسب برای اطمینان از تضمین کیفیت و سالمت محصوالت دارویی در واحدهای تولیدی است.
در مورد کیفیت داروهای ایرانی بحث و نظارت مختلفی وجود دارد .عدهایی آن را با کیفیت
پایین و گروهی خوب قلمداد میکنند .کیفیت محصوالت دارویی کشور نیاز به بهبود دارد و بر
اساس توضیحات باال یکی از مباحثی که نقش کلیدی در کیفیت دارو ایفا میکند ،یکپارچگی
باالدستی و پاییندستی این صنعت است؛ بنابراین در این پژوهش سعی شده است به تأثیر
یکپارچگی باالدستی و پاییندستی بر کیفیت پرداخته شود.
.2مبانينظریوپیشینهپژوهش 

از آغاز معرفی موضوع مدیریت زنجیره تأمین در دهه  1980میالدی تاکنون ،پژوهشهای
زیادی در حوزه مدیریت زنجیره تأمین برای تکامل این مفهوم صورت گرفته است .رقابت در
دنیای امروزه از رقابت بینسازمانی به سمت رقابت بین زنجیرههای تأمین سوق یافته است؛
بنابراین رویکرد کنونی دیگر رویکرد چانهزنی و یا بردوباخت نیست؛ بلکه یک رویکرد همافزایی
تواناییهای مالی و اطالعاتی و ارتباطی در طول زنجیره حاکم است؛ بهطوریکه موفقیت زنجیره
تأمین باعث موفقیت تکتک اعضا میشود؛ درنتیجه شرکتها بهدنبال چنین موفقیتی هستند .راه
رسیدن به این همافزایی نیز ایجاد یکپارچگی بین شرکتهای فعال در درون زنجیره است.
در طول دهه گذشته در رابطه با اهمیت یکپارچگی در طول زنجیره تأمین پژوهشهای
گستردهای صورت گرفته است و در حیطه مدیریت زنجیره تأمین فیزیکی از پارادایمهای قدرتمند
برای بهبود مزیت رقابتی محسوب میشود .لطفی ( )2013بر یکپارچگی زنجیره تأمین و جریان
اطالعاتی در طول زنجیره که باعث بهبود روابط درون زنجیره و بیرون زنجیره میشود ،تأکید
کرده است .شاوونی ( ،)2003معتقد است که یکپارچگی تولیدکننده و تأمینکننده باعث
1. Total Quality Management
2. Total Productive Maintanance
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سازماندهی راهبردی بینسازمانی ،روشها و فرآیندها برای انجام فعالیتهای همزمان میشود.
تیس ( ،)2007اشاره میکند مدیران زنجیره تأمین باید به یکپارچگی با مشتریان بهمنظور درک
تغییرات بازار نیز توجه کنند.
بوبکری ( ،)2001معتقد است که بهمنظور یکپارچهکردن زنجیره تأمین و یافتن راهحلی برای
دستیابی به محصول مناسب برای مکان مناسب و در زمان مناسب ،پنج حوزه وجود دارد که
سازمانها باید برای بهبود همزمانی جریان اطالعات از طریق زنجیره تأمین بر آن تمرکز کنند.
این حوزهها عبارتند از :تقاضا ،عرضه ،زمانبندی ،حملونقل و بهینهسازی شبکه.
لی ( )2000سه بُعد یکپارچهسازی زنجیره تأمین را تشریح میکند:
 .1یکپارچهسازی اطالعات؛
 .2هماهنگی و تسهیم منابع؛
 .3اتصال و روابط سازمانی با شرکا.
هوتگ و همکاران ( )2010به لزوم یکپارچگی داخلی و بیرونی در زنجیره تأمین پرداختهاند و
هدف از یکپارچهسازی کارکردهای داخلی بهبود عملکرد است .هایس و همکاران (،)2005
معتقدند که در محیط کسبوکار جدید ،یکپارچهسازی مؤثر در راستای زنجیره تأمین به هر دو
مورد زیر احتیاج است:
 .1یکپارچهسازی داخلی در راستای کارکردهای درون یک سازمان؛
 .2یکپارچهسازی بیرونی از طریق اتصاالت هماهنگی بین سازمانها (تأمینکننده /تولیدکنندگان/
مشتری).
ونپوک و همکاران ( ،)2014برای نخستین بار یکپارچگی تأمینکننده را مفهومسازی کردند.
به این معنا که یکپارچگی با تأمینکننده در حوزه تسهیم اطالعات ،بهکارگیری ساختارها و
روشهایی مانند مدیریت موجودی بهوسیله فروشنده و بازپرسازی بهنگام و همچنین یکپارچگی
فیزیکی با تأمینکننده ،مدیریت فرصتها و تهدیدها و برنامهریزی هماهنگ یا مشارکتی را میسر
میسازد.
ونپوک و همکاران ( )2012اذعان کردند که یکپارچگی با مشتریان در حوزه تسهیم
اطالعات ،تسهیم برنامهریزی تولید و پیگیری و ردیابی سفارشها ،مدیریت موجودی مشتریان و
یکپارچهسازی فیزیکی با شرکا میتواند بر عملکرد سازمانی تأثیر مثبت داشته باشد.
کلیه شاخصهایی که درخصوص یکپارچگی باالدستی از مطالعه مبانی نظری علمی و منابع
مختلف به دست آمده است در جدول  1مشاهده میشود.
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جدول  .1شاخصهای یکپارچگی باالدستی
سازه

ابعاد

یکپارچگی

باالدستی

منبع

شاخص
تسهیم اطالعات موجودی
تسهیم برنامهریزی تولید
پیگیری و ردیابی سفارشها
توافق بر زمان تحویل
ظرفیت اختصاصی تأمینکننده
مدیریت موجودی بهوسیله تأمینکننده
برنامهریزی ،پیشبینی و بازپرسازی مشترک

[]50 ،58 ،53 ،46 ،45 ،49 ،54
[]58 ،53 ،46 ،45 ،49 ،53
[]58 ،53 ،45 ،49
[]47 ،58 ،53 ،46 ،45 ،49
[]58 ،53 ،49
[]58 ،53 ،47 ،49
[]58 ،53 ،46 ،49 ،54

کلیه شاخصهایی که درخصوص یکپارچگی پاییندستی از مطالعه مبانی نظری علمی و
منابع مختلف به دست آمده است در جدول  ،2مشاهده میشود.


جدول  .2شاخصهای یکپارچگی پاییندستی
سازه

ابعاد

شاخص

منبع

یکپارچگی

پاییندستی

تسهیم اطالعات موجودی
تسهیم برنامهریزی تولید
پیگیری و ردیابی سفارشها
توافق بر زمان تحویل
ظرفیت اختصاصی تأمینکننده
مدیریت موجودی مشتریان
یکپارچهسازی با شرکا

[]50 ،58 ،53 ،46 ،45 ،49 ،54
[]58 ،53 ،46 ،45 ،49 ،54
[]58 ،53 ،45 ،49
[]47 ،58 ،53 ،46 ،45 ،49
[]58 ،53 ،49
[]58 ،53 ،56 ،49
[]46 ،50 ،54 ،53 ،49

عملکرد کیفیتزنجیرهتأمین.لوپز ( ،)2011عملکرد زنجیره تأمین را یک مفهوم چندبُعدی
میداند که باعث تعیین جایگاه سازمان در مقابل رقبا میشود و بهمعنای دستیابی به اهداف
سازمانی است .سنجقی ( ،)2012معتقد است ،عملکرد زنجیره تأمین در ابعاد مختلفی بررسی
میشود که عملکرد مالی و عملکرد بازار مهمترین آن است .عملکرد مالی میزان رسیدن سازمان
به اهداف مالی سهامداران در راستای افزایش ثروت آنان است که از شاخصهای مالی و
حسابداری بهدست میآید .ریچارد ( ،)2009عملکرد بازار را نشاندهنده سطحی از عملکرد
میداند که با میزان موفقیت سازمان در ارتباط است و شامل نرخ جذب و حفظ مشتریان و
رضایتمندی آنها است .جایارام و همکاران ( ،)2011عملکردکیفیت زنجیره تأمین با معیارهایی
چون انعطافپذیری و انعطافپذیری فرآیندها و قابلیت اطمینان محصول و کیفیت محصول
سنجیدهاند.
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در مقاله دیگری عنوان شده است که عملکرد زنجیره تأمین شامل کیفیت ،تحویل،
انعطافپذیری و هزینه است که اینها هستهی اصلی عملکرد را تشکیل میدهند [.]44
با توجه به پژوهشهای انجامشده ،شاخصهای عملکرد کیفیت به شرح جدول  ،3است.
جدول  .3شاخصهای عملکرد کیفیت
رديف

سازه

ابعاد

شاخص

منبع

کیفیت

عملکرد

تطابق تولید
خدمات مشتریان
کیفیت محصول
قابلیت اطمینان محصول
رضایتمندی

[]57 ،56 ،47
[]50 ،54 ،49
[]57 ،55 ،45
[]55 ،54
[]44 ،54 ،50



برنامههای کیفیت .بهمنظور دستیابی به درک درستی از نقش برنامههای کیفیت در مبانی

نظری زنجیره تأمین ،تعریفی از مدیریت برنامههای کیفیت زنجیره تأمین و برنامههای کیفیت
زنجیره تأمین نیاز است .این دو عبارت را باید از یکدیگر مجزا کرد .چو هو کویی (،)2015
مدیریت کیفیت زنجیره تأمین را با سه رابطه ساده تعریف کرد که هر رابطه نشاندهنده یکی از
حروف اختصاری ( 1)SCQMبود .تعریف یادشده به شرح زیر است:
 = SCشبکه تولید و توزیع.
 = Qبرآوردهسازی دقیق نیاز بازار و دستیابی سریع به رضایت مشتری و سودآوری.
 = Mشرایط توانمندسازی که سبب تقویت اعتماد برای برنامههای کیفیت زنجیره تأمین میشود.
برنامههایکیفیت با محوریت  TQM2در محافل علمی مطرح میشود.



ابعاد کلیدی مديريت برنامههای کیفیت جامع .ابعاد مختلف  TQMکه در پژوهشهای
چویی ( ،)2001در نظر گرفته شدهاند ،به شرح زیر است:
 .1رهبری؛
 .2فرآیند برنامهریزی راهبردی؛
 .3تضمین برنامههای کیفیت محصول؛
 .4تضمین برنامههای کیفیت تأمینکننده؛
 .5نوآوریها یا تغییرات مهم؛
 .6اطالعات و تجزیهوتحلیل آن؛
1. Supply Chain Quality Management
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 .7بهکارگیری منابع انسانی؛
 .8رضایت مشتری؛
 .9نتایج برنامههای کیفیت.
هونگی ( ،)2012برنامههای کیفیت را در قالب اقدامات کیفیت بیان میکند و کیفیت را در
بازار رقابتی امروز بحرانی میداند و رضایتمندی مشتری را به کیفیت محصول وابسته میداند .او
شاخصهای برنامه کیفیت را بهصورت زیر تعریف میکند:
 .1برنامه کنترل کیفیت؛
 .2برنامه بهبود کیفیت؛
 .3برنامه بهرهوری تجهیزات؛
 .4عملکرد محصول.
در پژوهش سو ( ،)2015هسته اصلی برنامههای کیفیت را شامل اطالعات کیفیت،
فرآیندهای کنترل کیفیت و مدیریت طراحی محصول بیان کرده است .برنامههای کیفیت را به دو
دسته برنامه کیفیت خارجی و برنامه کیفیت داخلی تقسیم شده است.
تمام فعالیتهای صورتگرفته در سازمان باید بهمنظور حفظ بهبود ،دستیابی به الزامات
مشتری ،توجیه منابع بهکاررفته و کشف مسائل و مشکالت برنامههای کیفیت اندازهگیری شوند؛
بنابراین نتایج برنامههای کیفیت باید شامل برنامههای کیفیت محصول یا خدمت ،بهرهوری ،رفع
و کاهش ضایعات مشتریان و کارکنان باشد .مؤلفههای برنامههای کیفیت در جدول  4آورده شده
است.
جدول  .4مؤلفههای برنامه کیفیت
سازه

ابعاد

کیفیت

برنامه

شاخص

منبع

برنامه بهبود کیفیت
برنامه کنترل کیفیت
برنامه بهرهوری تجهیزات
برنامه بهبود عملکرد فرایندهای محیطی

[]58 ،54 ،45
[]47 ،44 ،55 ،54
[]47 ،44 ،45 ،46 ،47 ،54
[]44 ،45 ،56 ،57 ،50 ،49 ،54

برنامه بهبود عملکرد محصول

[]44 ،54 ،45

بهبود مستمر

[]58 ،54 ،47 ،57 ،45



يکپارچگيزنجیره تأمین بارويکرد برنامههای کیفیت .تمرکز بر قابلیتهای کیفی سبب
شده است رویکرد و الگوهای رقابتی تولیدکنندگان از محوریت هزینه به برنامههای کیفیت تغییر
یابد؛ باوجوداین بخش بسیار کمی از این مطالعات به بررسی نقش و اثر  SCIبر عملکرد
برنامههای کیفیت پرداختهاند [ .]25پژوهش ویل هنس ( ،)2016نشان میدهد که بیشترین
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شاخصهای عملکردی در  1SCIعبارتاند از :عملکرد مالی ،خدمات مشتریان و هزینه عملیات.
اخیراً مفهوم مدیریت برنامههای کیفیت در زنجیره تأمین ) (SCQMتوسط متخصصان این دو
حوزه ارائهشده که به ترکیب بین مفاهیم برنامههای کیفیت و مدیریت زنجیره تأمین پرداخته
است.
هونگی ( ،)2011شاخصهای عملکرد کیفیت را شامل برنامه بهبود کیفیت ،برنامه کنترل
کیفیت ،برنامه بهرهوری تجهیزات ،برنامه بهبود عملکرد فرایندهای محیطی ،برنامه بهبود
عملکرد محصول و بهبود مستمر میداند.
پتک ( ،)2013شاخصهای عملکرد کیفیت را به چهار دسته تحویل ،انعطافپذیری و کیفیت
و هزینه تقسیم کرده است.
اندرسن ( ،)1994بیان میدارد که اهمیت حیاتی تأمینکنندگان در ارتقای برنامههای کیفیت
بهوسیله پژوهشگران زیادی موردبررسی و شناسایی قرار گرفته است .بر اساس مبانی نظری،
تولیدکنندگان نمیتوانند بدون مشارکت تأمینکنندگان خود به برنامههای کیفیت مناسب و
قابلقبولی دست یابند.


يکپارچگي باالدستي و پايیندستي و عملکرد کیفیت.مطالعات نشان میدهد که یکی از
دالیل افت عملکرد شرکتها ،ناهماهنگی و یکپارچگینبودن اعضای زنجیره تأمین است .پویایی
محیطی باعث میشود که این هماهنگی در میان اعضای زنجیره بیشتر نمود پیدا کند .برای
بهبود عملکرد ،اعضای زنجیره باید مانند یک سیستم یکنواخت و یکپارچه رفتار کنند [.]18
یکپارچگی با تأمینکننده از طریق افزایش سرعت در تصمیمگیری و تسهیم اطالعات به
کاهش هزینهها و درنهایت بهبود عملکرد مالی منجر میشود و از طریق انعطافپذیری و توانایی
پاسخگویی به تقاضای متغیر مشتریان ،انعطافپذیری فرآیند را افزایش میدهد که باعث ارائه
خدمت بهتر به مشتریان و افزایش رضایتمندی آنها و درنهایت سهم بازار بیشتر میشود.
در مبانی نظی کیفیت در زنجیره تأمین ،تأمینکنندگان نقش حیاتی و مؤثری در ارتقای
کیفیت کل زنجیره تأمین دارند؛ بر این اساس تولیدکنندگان فقط در صورت تعریف و تدوین
همکاریهای عالی با تأمینکنندگان خود امکان ارائه محصول با کیفیت را خواهند داشت [.]38
از نظر جوران ( ،)1998نخستین و مهمترین معنا و مفهوم کیفیت ،تأمین نیازهای واقعی
مشتریان است و هدف نهایی از آن نیز کارآمدی محصول برای مشتریان در حد ایدهآل است.
به اعتقاد زو و همکاران ( ،)2006اعضای پاییندستی زنجیره تأمین وظیفه تعریف معیارهای
کیفیت محصول یا خدمت ارائهشده را بر عهده دارند .داشتن ارتباط نزدیک و مؤثر با مشتریان
1. Supply Chain Integeration
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باعث شناسایی بهتر عوامل مؤثر بر کیفیت و نیازهای مشتریان و ارتقای سطح کیفیت محصول و
خدمات میشود .پیش از این نیز پژوهشگرانی چون اندرسن و همکاران ( )1994به موضوع تأثیر
یکپارچگی زنجیره تأمین بر برنامهها کیفیت و فورکر ( )1997و فاسترو ( )2011به بررسی تأثیر
یکپارچگی زنجیره تأمین بر عملکرد کیفیت پرداخته بودند.
روششناسيپژوهش 

.3

پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی و از لحاظ ماهیت و نحوه گردآوری دادهها جزو
پژوهشهای توصیفی پیمایشی است .برای تدوین مبانی نظری از منابع کتابخانهای شامل -
کتابها ،مقالهها و مطالعات موردی بینالمللی و برای ارزیابی وضعیت موجود شرکتها و بررسی
فرضیههای پژوهش از روش میدانی و ابزار پرسشنامه بهره گرفته شد .ابزار پژوهش پرسشنامهای
متشکل از  30سؤال است که کد هر یک از متغیرها در جدول  ،5آورده شده است.
جدول  .5کد متغیرها در مدل
متغیرپنهان 
یکپارچگی باالدستی
یکپارچگی پاییندستی
برنامههای کیفیت
عملکرد کیفیت

نماد 
UI
LI
QP
Q.PER



جامعه و نمونه آماری :تعیین حداقل حجم نمونه الزم برای گردآوری داده های مربوط به
مدل یابی معادالت ساختاری بسیار بااهمیت است و حجم نمونه یک تحلیل ساختاری نمیتواند از
 50کمتر باشد .یکی از روش های پرکاربرد در تعیین حجم نمونه فرمول کوکران است [.]10
جامعه آماری این پژوهش را شرکتهای تولیدی دارو ( 160شرکت فعال) تشکیل میدهند .روش
نمونهگیری تصادفی ساده است که از طریق فرمول کوکران با خطای  0/05محاسبه شده است.
160 *1.962 * (0.5 * 0.5) 2
 113
) (160 * 0.052 )  (1.962 * (0.5 * 0.5) 2



Nz2 .S 2
2

Nd 2  z2 .S 2
2

با توجه به مسئله پژوهش ،فرضیههای زیر مطرح میشود:
 :H1یکپارچگی باالدستی بر عملکرد کیفیت تأثیر مثبت دارد.
 :H2یکپارچگی پاییندستی بر عملکرد کیفیت تأثیر مثبت دارد.

n
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 :H3یکپارچگی باالدستی بر برنامه کیفیت تأثیر مثبت دارد.
 :H4یکپارچگی پاییندستی بر برنامه کیفیت تأثیر مثبت دارد.
 :H5برنامههای کیفیت بر عملکرد کیفیت تأثیر مثبت دارد.

مدلعملیاتي.مدل عملیاتی پژوهش حاضر در شکل  ،1نشان داده شده است .


شکل  .1مدل عملیاتی پژوهش

يافتههایپژوهش 

دادهها و
.4تحلیل 

تحلیل دادههای این پژوهش در دو بخش کلی برازش مدل و آزمون فرضیهها صورت گرفته
که هر یک بهطور جداگانه توضیح داده شده است.
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اندازهگیری .برای سنجش برازش مدل ،از پایایی شاخص ،روایی همگرا و

بررسي برازش مدل
روایی واگرا استفاده شد .پایایی شاخص برای سنجش پایایی درونی و شامل سه معیار ضرایب
بارهای عاملی ،آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی  1است که در جدول  ،6مشاهده میشود.
برای بررسی روایی پرسشنامه از روایی محتوا استفاده شد؛ بدین منظور ابتدا با دقت در
پژوهشهای انجامشده و استفاده از مدلها و پرسشنامههای استاندارد و تعدیل آنها سعی شد از
مؤلفه و شاخصهای موردقبول و مناسب استفاده شود .با توجه به مقدار آلفای  ،0/7پرسشنامه از
پایایی مطلوبی برخوردار است.
سنجش بارهای عاملی:
همانطور که هولند و همکاران ( )1999بیان کردند ،بارهای عاملی از طریق مقدار همبستگی
شاخصهای یک سازه با آن سازه محاسبه میشوند و اگر این مقدار برابر و یا بیشتر از  0/4باشد،
واریانس بین سازه و شاخصهای آن از واریانس خطای اندازهگیری آن سازه بیشتر و پایایی آن
مدل اندازهگیری قابلقبول است [ .]13ضرایب بارهای عاملی همه سؤالها بیشتر از  0/4بود که
نشاندهنده مناسب بودن آن است.


گاماول:آلفای کرونباخ،پايايي ترکیبي و روايي همگرا.برای تعیین پایایی از آلفای کرونباخ
و پایایی ترکیبی استفاده شد .فورنل و الرکر ( )1981در مورد معیار  AVEکه نشاندهنده میزان
همبستگی یک سازه با شاخصهای خود است و هرچه این همبستگی بیشتر باشد ،برازش نیز
بیشتر است ،مقادیر بیشتر از  0/3را قابلقبول دانستهاند .طبق جدول  ،6ازآنجاکه مقدار ضریب
پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ برای تمامی متغیرها بیشتر از  0/7و تمامی مقادیر مربوط به روایی
همگرای متغیرها نیز بیشتر از  0/3است ،پرسشنامه پایایی و روایی قابلقبولی دارد .شکلهای  2و
 3خروجی نرم افزارآموس در دو حالت تخمین استاندارد و حالت معناداری است.
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جدول  .6ضرایب پایایی و آلفای کرونباخ
آلفا

CR

AVE

0/875

0/879

0/445

0/833

0/835

0/487

0/841

0/832

0/47

0/753

0/750

0/482

ضرايب

بار

متغیرهای

معناداری

عاملي

مشاهدهشده


7/08
6/13
8/16
6/99
9/03
9/30
8/03
6/68
7/23
9/54
10/05
9/90
8/39
7/15
8/19
7/85
6/01
6/37
6/66
8/66
7/67
7/84
7/14
8/18
6/66
5/55
5/72
6/79
7/55
6/04

0/63
0/56
0/70
0/62
0/76
0/77
0/69
0/60
0/64
0/78
0/81
0/80
0/71
0/63
0/70
0/68
0/55
0/57
0/61
0/75
0/68
0/70
0/65
0/72
0/61
0/55
0/57
0/66
0/72
0/59

UI1

متغیر

UI2
UI3
UI4
UI5

یکپارچگی باالدستی

UI6
UI7
UI8
UI9
LI1
LI2
LI3
LI4
LI5
LI7

یکپارچگی
پاییندستی

LI8
LI9
LI10
QP1
QP2
QP3
QP4

برنامههای کیفیت

QP5
QP6
QP1
QPER1
QPER2
QPER3
QPER4
QPER5

عملکرد کیفیت

تأثیر يکپارچگي باالدستي و پايیندستي زنجیره ...

عالئماختصاری
برنامه کیفیت= QP
عملکرد کیفیت= Q.PER
یکپارچگی باالدستی= UI
یکپارچگی پاییندستی= LI

شکل  .2مدل اندازهگیری متغیرهای پژوهش در حالت تخمین استاندارد
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عالئماختصاری
برنامه کیفیت= QP
عملکرد کیفیت= Q.PER
یکپارچگی باالدستی= UI
یکپارچگی پاییندستی= LI

شکل  .3مدل اندازه گیری متغیرهای تحقیق در حالت ضرایب معناداری


گامدوم :بررسي برازش مدل ساختاری .در پژوهش حاضر پس از سنجش روایی و پایایی
مدل اندازهگیری ،روابط موجود در بخش ساختاری از طریق معیار ضریب معناداری ،T- Values

تأثیر يکپارچگي باالدستي و پايیندستي زنجیره ...

51

بررسی و تفسیر شد.
بررسي ضريب معناداری  :.T- Valueمعیار سنجش رابطه بین سازهها در بخش ساختاری
اعداد معناداری  tاست .مقادیر بیشتر از  1/96برای این اعداد ،نشان از صحت رابطه بین سازهها
در سطح اطمینان  95درصد دارد .طبق جدول  ،3ضرایب معناداری در همه موارد بیشتر از  1/96و
مدل ساختاری از برازش مناسبی برخوردار است.


بررسيبرازشمدلکلي.پس از برازش بخش اندازهگیری و ساختاری مدل پژوهش حاضر،
برای کنترل برازش کلی مدل از معیاری بهعنوان  GoF1استفاده شد .وتزلس و همکاران (،)2009
سه مقدار  0/25 ،0/01و  0/36را بهعنوان مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی برای  GOFبیان کردند.
با توجه به آنکه معیار ذکرشده برابر با  0/486محاسبه شد؛ بنابراین برازش کلی مدل موردتأیید
قرار گرفت.شکلهای  4و  5آزمون مدل در دوحالت تخمین استاندارد و ضریب معناداری است.


شکل  .4آزمون مدل مفهومی در حالت تخمین استاندارد

شکل  .5آزمون مدل مفهومی در حالت ضرایب معناداری
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گامسوم:آزمونفرضیهها.پس از بررسی برازش مدلهای اندازهگیری ،ساختاری و مدل کلی

به بررسی و آزمون فرضیههای پژوهش پرداخته شده است .برای آزمون فرضیهها از ضرایب
معناداری ) (T- Valuesو ضرایب استانداردشده بار عاملی یا همان ضریب مسیر هر فرضیه
استفاده شده است .شکل  ،5مدل ساختاری ضرایب معناداری  tرا نشان میدهد .بهعنوان مثال
ضریب معناداری بین متغیر یکپارچگی باالدستی و عملکرد برابر با  3/14و از  1/96بیشتر است
که نشاندهنده مثبت و معناداربودن تأثیر قابلیت یکپارچگی باالدستی بر عملکرد در سطح
اطمینان  95درصد است و فرضیه اول را تأیید میکند.در جدول  7تأید تمام روابط با توجه به
ضریب استاندارد و ضریب معناداری آورده شده است.
جدول  .7میزان تأثیر و ضریب معناداری
روابطعلّي 
تأثیر یکپارچگی باالدستی بر برنامه کیفیت
تأثیر یکپارچگی باالدستی بر عملکرد کیفیت
تأثیر یکپارچگی پاییندستی بر برنامه کیفیت
تأثیر یکپارچگی پاییندستی بر عملکرد کیفیت
تأثیر برنامه کیفیت بر عملکرد کیفیت

میزانتأثیر 

معناداری

(تخمیناستاندارد)  ( )T- Value
0/66
0/31
0/16
0/32
0/23

9/18
3/14
2/23
4/18
2/30

تأيیدياردروابط 
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
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با توجه به نـرخ بـاالی پویـایی و پیچیـدگی محـیط کسـبوکـار امـروز ،هـدف از پـژوهش
حاضر ،معرفـی و مفهـومسـازی یکپـارچگی باالدسـتی و پـاییندسـتی بـهعنـوان یـک قابلیـت
پویـای حیـاتی بـرای بقـا و پیشـرفت شـرکتهـا و بررسـی تـأثیر ایـن قابلیـت بـر عملکـرد
شرکتها و کیفیت اسـت؛ بـدین منظـور بـهدلیـل اهمیـت بنگـاههـای تولیـدی دارو در اقتصـاد
کشـور ،ایـن بررسـی بـهطـور خـاص در شـرکتهـای تولیـدی دارو صـورت گرفـت .مـدل
معـادالت سـاختاری پـژوهش از مطالعـه مبـانی نظـری اسـتخراج شـد و بعـد از مناسـببـودن
سنجههـا ،سـازههـای طراحـیشـده موردآزمـون قـرار گرفـت؛ درنهایـت پـس از مناسـببـودن
مدلهـا ،فرضـیههـا آزمـون شـد .در پاسـخ بـه فرضـیه اول یافتـههـای حاصـل ،نشـاندهنـده
تـأثیر مثبـت و معنـادار یکپـارچگی باالدسـتی بـر عملکـرد شـرکتهـا اسـت .ایـن نتیجـه بـا
یافتـههـای پـژوهشهـای فـرولیچ و وسـتبروک ( ،)2001درنـویچ و همکـاران ( ،)2011دانیـز
( )،2013و ونپـوک و همکـاران ( )2014کـه در آنهـا بـر نقـش یکپـارچگی باالدسـتی در
ارتقـای عملکـرد تأکیـد شـده اسـت ،مطابقـت دارد .نتـایج آزمـون فرضـیه دوم نیـز نشـان
میدهد که یکپارچگی پاییندستی بـر عملکـرد شـرکتهـا تـأثیر مثبـت و معنـاداری دارد .ایـن
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نتیجــه بــا یافتــههــای پــژوهشهــای برانشــایدل و ســیورش ( ،)2009گــای و همکــاران،
( ،)2011ایـنمن و همکـاران (  )2011و نارایـانن و همکـاران ( )2014کـه در همـه آنهـا بـر
نقـش یکپـارچگی میـان حلقـههـای زنجیـره تـأمین و خصوصـاً یکپـارچگی پـاییندسـتی در
افزایش عملکـرد تأکیـد شـده اسـت ،مطابقـت دارد .در پاسـخ بـه فرضـیه سـوم ،نتـایج تحلیـل
آزمونها نشان میدهد کـه یکپـارچگی باالدسـتی تـأثیر مثبـت بـر برنامـههـای کیفیـت دارد و
این نتیجـه بـا پـژوهشهـای ویـل هـنس ( )2017و بـوبکری ( ،)2001منطبـق اسـت .فرضـیه
چهارم کـه داللـت بـر تـأثیر مثبـت یکپـارچگی پـاییندسـتی بـر برنامـههـای کیفیـت دارد در
آزمــونهــای آمــاری تأییــد شــد و بــا یافتــههــای پــژوهش روبرتــو ( )2015و لطفــی ()2013
مطابقت دارد.
فرضیه پـنجم پـژوهش مـوردنظر کـه بـر تـأثیر برنامـههـای کیفیـت بـر عملکـرد داللـت
دارد نیز تأیید شد .این نتیجه با یافتههای سو ( )2015و شری ( )2016مطابقت دارد.
یکی از علل شهودی تأیید فرضیهها را میتوان به نقش مهـم شـرکتهـای دولتـی و اتخـاذ
تصمیمهای مربوط به شرکتهای دارویی در سازمانهای باالدسـتی بـا توجـه بـه نیـاز روز کـل
صنعت دارو دانست .از دیگر علل آن این است که کیفیت برخـی داروهـای داخلـی بـهشـدت بـه
واردات مواد اولیه باکیفیت وابسته اسـت .جـایگزینی مـواد اولیـه وارداتـی کـم کیفیـت از برخـی
کشورهای منطقه به جای کشورهای پیشرفته اروپایی باعث افت کیفیت تولیـدات داخلـی خواهـد
شد.
با توجه به نتایج بررسی و تحلیل یافتهها و تأییـد اثـر یکپـارچگی باالدسـتی و پـاییندسـتی
زنجیره بر کیفیت ،موارد زیر میتواند مد نظر مدیران صنعت داروسازی ایران برای تبدیلشدن بـه
یکی از موفقترین صنایع کشور قرار گیرد:
 .1طراحی یک برنامه تولید مؤثر که موجب یکپارچهسازی برنامـههـای تـأمین و توزیـع در یـک
چارچوب متحد شود؛
 .2تشویق فرهنگ اشتراکگذاری دانش و تجربهها و تبیین مکانیسمهـایی بـرای تبـدیل دانـش
فردی و ضمنی به دانش جمعی و آشکار؛
 .3ایجاد اعتماد و روابط بلندمدت با تأمینکنندگان مواد اولیه دارویی؛
 .4تهیه برنامههای نظاممند و توسعه همکاریها و مشارکتدادن تأمینکنندگان و توزیعکنندگان؛
در پژوهش حاضر بهدلیل محدودیت زمانی ،پارامترهایی چون کیفیت سبز و پایداری زنجیـره
تأمین یکپارچه دیده نشده است؛ بنابراین میتوان موارد باال را بهعنوان مسیرهای پیشنهادی برای
پژوهشهای آینده ارائه کرد .مدلسازی زنجیره تأمین یکپارچه دارو با درنظرگـرفتن فسـادپذیری
مواد اولیه و داروها و درنظرگرفتن عمر قفسهایی آنها میتواند در پژوهشهای آتی بررسی شود.
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