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ی تأمین صنعت گاز با  تحلیل روابط میان عوامل مدیریت کیفیت زنجیره

 و تحلیل مسیر سازی ساختاری تفسیری فازی رویکرد ترکیبی مدل

 

 ****ایمن قاسمیان صاحبی  ،***، دکتر حسین صفری** زاده اله اصغری عزت، دکتر *مهدی اجلی

 72/01/66تاریخ دریافت:

 5/01/65تاریخ پذیرش:

 چکیده
ی تأمین افزایش یافته  های امروزی در میان زنجیره سازی، رقابت سازمان پذیری ناشی از جهانی با افزایش رقابت

سازمانی مرتبط با کیفیت  های درون است. دیدگاه های خارجی را شامل شده های زنجیره و سازمان و تمام کانال
سازمانی کیفیت  های میان باشد، بنابراین تولیدکنندگان باید توجه خود را به رویکرد هایی می دارای محدودیت

ی تأمین،  معطوف نمایند. چراکه بکارگیری مدیریت کیفیت زنجیره 0ی تأمین نظیر مدیریت کیفیت زنجیره
در نیل به نیازهای مشتریان در بازار رقابتی توانمند خواهد ساخت.برای این منظور در این های تولیدی را  شرکت

تحقیق پس از شناسایی ساختار مدیریت زنجیره تأمین و عملیات مدیریت کیفیت از طریق مرور مفهومی 
بررسی ابعاد آن، ارائه شده و در نهایت با  ی تأمین ادبیات، تعریفی مفهومی و جامع از مدیریت کیفیت زنجیره

سازی ساختاری تفسیری  عامل اصلی ارائه شد. ارتباط و توالی این عوامل با مدل2چارچوبی مفهومی شامل 
فازی  مشخص گردید. در این راستا پس از ارزیابی، این عوامل در پنج سطح قرار گرفتند. در ادامه مدل 

تواند چراغ راه صنعت گاز  شده می تیب مدل ارائهآمده، با روش تحلیل مسیرتأیید شد.به این تر ساختاری بدست
و دستیابی به مزایای رقابتی و ارضای هر چه بیشتر نیازهای   شان سازی مدیریت کیفیت در زنجیره تأمین در پیاده

 مشتریان باشد.

سازی ساختاری تفسیری  مدلمدیریت کیفیت فراگیر، مدیریت کیفیت زنجیره تأمین، واژگان کلیدی: 
 صنعت گاز.، فازی
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 مقدمه

پذیری با  های پیشرفته دنیا در تالش برای بهبود رقابت برای رقابت در بازارهای جهانی، شرکت

ها و مفاهیم کیفیت هستند. کیفیت نه تنها یک معیار برنده سفارش بلکه  استفاده از دیدگاه

به طور  0باشد و مدیریت کیفیت فراگیر ها می سازنده سفارش برای بسیاری از شرکت

ها و ابزارهایی برای حفظ و نگهداری کیفیت زنجیره تأمین شناخته  ای به عنوان روش گسترده

تأمین شده  های به رقابت بین زنجیره تبدیل ها شرکت بین رقابت ،0621 ی دهه شده است. از

به  تبدیل شرکت در تأمین و نه ی زنجیره فراگیر در کیفیت مدیریت بنابراین، اجرای. است

 (.Guangshu, 2009شرکت شده است ) ی از مقدمات مطلوب بقاییک

سازی مدیریت کیفیت در سطح زنجیره تامین  صاحبنظران بر این باور اتفاق نظر دارند که پیاده

کار بسیار مشکلی است؛ زیرا همانگونه که برای پیاده سازی مدیریت کیفیت در سطح 

م از مدیران و کارکنان حیاتی است، در ها، مشارکت و تعهد کامل اعضای سازمان اع شرکت

سازی مدیریت کیفیت در زنجیره تامین نیز هماهنی، مشارکت و یکپارچگی کامل  پیاده

اعضای زنجیره تامین بسیار تعیین کننده است و نیاز به مدیریتی دارد که هرچند از اصول و 

ها متفاوت  طح شرکتبرد، اما با مدیریت کیفیت در س مفاهیم مدیریت کیفیت جامع بهره می

های با رسالت و  است، زیرا در اینجا مدیریت در فضای زنجیره تامین و هماهنگی میان شرکت

های مدیریتی در آن امری  اهداف متفاوت مطرح است که افزایش پیچیدگی و افزایش چالش

 رسد.  بدیهی به نظر می

تواند اولین گام در پیاده  شناسایی عوامل کلیدی مدیریت کیفیت در سطح زنجیره تامین، می

سازی مدیریت کیفیت زنجیره تامین محسوب شود؛ زیرا تا زمانی که اعضای زنجیره تامین به 

عنوان مجری پیاده سازی، حول این عوامل اتفاق نظر نداشته باشند و در شناخت و ادراک 

کست ها نسبت به چگونگی پیاده سازی آن شکاف و اختالف نظر وجود داشته باشد، ش آن

 رسد. ای حتمی به نظر می چنین پروژه

ترین منابع انرژی برای بسیاری از کاربران صنعتی و خانگی  گاز طبیعی به عنوان یکی از مهم
 

1- Total Quality Management (TQM) 
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ای دارد. حجم عظیمی از پول برای اکتشاف، استخراج،  جهان، زنجیره تأمین بزرگ و پیچیده

شود. به دلیل  ل مختلف صرف میسازی و توزیع گاز طبیعی در مراح ونقل، ذخیره تولید، حمل

مسافت زیاد بین تأسیسات و لزوم استفاده از ابزارهای متنوع شامل لوله، رگوالتور، دریچه و 

ها در قیمت  کنندگان، سهم این هزینه شده به مصرف کمپرسور، انتقال و توزیع گاز فرآوری

ای  گونهانتقال و توزیع به ریزی مناسب جهت رسد. بنابراین برنامه درصد می 01شده گاز به  تمام

که نیازهای خدماتی متغیر مشتریان داخلی و خارجی برآورده شود، بسیار مهم بوده و در 

خصوص در کشورهای غنی از نظر منابع گاز های مربوطه تأثیرگذار خواهد بود. به هزینه

(. لذا 0060تواند بسیار سودمند باشد)حامدی،  ها می طبیعی، بهبودهای کوچک در این حوزه

سازد تا عملکرد سازمانی را  اجرای مدیریت کیفیت زنجیره تأمین، صنعت گاز را قادر می

 بهبود دهند.

مدیریت کیفیت »با توجه به مباحث مطرح شده، مهمترین هدف این پژوهش شناسایی ابعاد 

اری سازی ساخت و تعیین ارتباط و توالی ابعاد آن با استفاده از روش مدل« ی تأمین زنجیره

ی  سازی مدیریت کیفیت در زنجیره به عنوان یک راهکار و راهبرد جهت پیاده 0تفسیری فازی

که این موضوع تاکنون سهم ناچیزی از تحقیقات صورت گرفته  تأمین است که با توجه به این

در کشور را به خود اختصاص داده است، ضرورت پرداختن به چنین موضوعی و بررسی 

ای مفهومی در این زمینه و بررسی آن در صنعت گاز  ی نقشه ب آن و ارائهتمامی ابعاد و جوان

 شود. کشور کامالً احساس می

 

 مرور ادبیات و مفاهیم پژوهش

 ی تأمین اهمیت مدیریت کیفیت زنجیره

سازد تا عملکرد سازمانی را بهبود  ها را قادر می شرکت ی تأمین اجرای مدیریت کیفیت زنجیره

بر عملکرد سازمانی  ی تأمین محققان گذشته نشان داد که مدیریت کیفیت زنجیرهدهند. مطالعات 

کوئی  (.Lin et al. 2005; Kuei et al., 2001; Kuei et al., 2001)تأثیر  مثبت دارد 
 

1- Fuzzy Interpretive Structural Modeling (FISM) 
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مدیر عملیاتی را در آمریکا ارزیابی کردند. نتایج نشان داد که مدیران  047، 7110و همکار، 

وری و نتایج مالی به نتایج بهتری  ال در زمینه رضایت مشتری، بهرههای با عملکرد با شرکت

 اند. دست یافته

 باشند، بنابراین  ها و پذیرش در بازار می مشتریان نیروی پیشران و دلیل بقای شرکت

 محور با تمرکز بر مشتری مرتبط است.SCQMرویکرد 

 پذیری بیشتر،  رقابتتر کسب و کاری در زنجیره تأمین نظیر  های بزرگ چالش

تر محصول، ازدیاد تولید و افزایش هزینه. بنابراین در  تقاضای آرام، دوره عمر کوتاه

 کننده و تأثیرگذار است. بازار چالشی و زنجیره تأمین پیچیده امروز بسیار تعیین

 

 تعاریف مدیریت کیفیت زنجیره تأمین

اثربخش است، ارتباط آن با دیدگاه  SCMهای  اگرچه کیفیت به عنوان یکی از خروجی

محوری است که به طور داخلی از  های سنتی محصول مدیریت کیفیت محدود به شرکت

 عملیات مدیریت کیفیت زنجیره تأمین انشعاب شده است

Robinson et al., 2005; Kuei et al., 2001)) ،جهت کسب مزیت رقابتی .

بهتر نسبت به رقباء ارائه دهند. محصوالت و  ها بایستی محصوالت و خدمات با کیفیت شرکت

های منفی زنجیره نظیر حفظ ذخایر باالتر،  توانند موجب واکنش خدمات با کیفیت ضعیف می

وری پائین ناشی از تعمیرات اجزاء و محصول، افزایش تعمیرات  زمان ازدست رفته و بهره

یا اعتبار و شهرت شرکت شوند  های مشتریان، از دست دادن مشتریان وارانتی، افزایش برگشتی

(Wisner et al., 2005.) 

 مدیریت سوی به حرکت در مرحله آخرین عنوان به تأمین زنجیره کیفیت مدیریت از راس

بهبود  در زنجیره یک اعضای ی کلیه مشارکت"از:  عبارتست که داند یاد می جامع کیفیت

 منظور به که خود خدمات و محصوالت کیفیت با مرتبط ی فرآیندهای کلیه همزمان و مستمر

 سطح در کیفیت نمودن نهادینه و تأمین ی زنجیره طول در افزوده ارزش و وری بهره ایجاد

 Ross, 1998گیرد ) می صورت نهایی مشتریان بیشتر هرچه رضایت و تأمین زنجیره
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 کنند: می تعریف گونه این را تأمین ی زنجیره کیفیت مدیریت ( نیز7115و همکار ) رابینسون

(Robinson et al., 2005.) 

 در درگیر های سازمان ی کلیه کار و کسب فرآیندهای یکپارچگی و رسمی هماهنگی"

 محصوالت، کیفیت مستمر بهبود و تحلیل و تجزیه سنجش، منظور به ی تأمین زنجیره

 نهایی و میانی مشتریان رضایت به دستیابی و افزوده ارزش ایجاد به فرآیند که و خدمات

 (.Segars et al., 2001) "شود می منجر

شامل فرآیندی است که با نیازمندی تقاضای بازار و توسط  ی تأمین مدیریت کیفیت زنجیره

کنندگان،  فروشان، توزیع ها، خرده های تأمین جاری نظیر کانال فروش مشتری از طریف زنجیره

 ,.Langabeer et alشود  یین میکنندگان زنجیره تأمین تع تولیدکنندگان و سایر مشارکت

2002; Kuei et al., 2001)). 

اند که در مدیریت زنجیره  عالوه بر این عملیات مدیریت کیفیت با زنجیره تأمین یکپارچه شده

نه تنها بر مدیریت  ی تأمین تأکید نشده است. به عبارت دیگر مدیریت کیفیت زنجیره 0تأمین

کند بلکه مدیرت کیفیت را میان  سازمانی تأکید می های میان کیفیت در دیدگاه

 Robinson et al., 2005; Kuei etکنندگان زنجیره تأمین توسعه داده است  مشارکت

al., 2001))های مدیریت  بیشتر بر رویکرد ارزیابی زمینه ی تأمین . مدیریت کیفیت زنجیره

مفاهیم زنجیره تأمین داخلی و خارجی تمرکز کرده است. اساس مدیریت کیفیت درون 

سازمانی به سمت مشارکت مشتریان،  ی تأمین، هدایت زنجیره تأمین میان کیفیت زنجیره

دهد که ارزش و  باشد. رضایت مشتری تنها زمانی رخ می کنندگان و سایر شرکاء می تأمین

 یره مرتبط باشد.کیفیت محصول یا خدمات با هر گرهی در زنج

 پژوهش پیشنهادی چارچوب

(، چارچوبی نظری برای ارزیابی عملکرد یکپارچه مدیریت کیفیت 7104ماچادو و همکاران ) 

سنجه عملکردی کلیدی شامل: رهبری  4زنجیره تأمین پیشنهاد دادند. در این پژوهش 

ریزی و مدیریت استراتژیک)بکارگیری  )ارتباطات قوی، درگیری مدیریت ارشد(، برنامه
 

1 -Supply Chain Management (SCM) 
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های بهبود یکپارچه(،  نوآوری و بهبود مستمر)فعالیتتوانمندسازهای استراتژیک(، 

اطالعات)عدم تقارن اطالعات(، تعهد و درگیری ذینفعان)اعتماد و همکاری(، پایداری 

کنندگان( برای ارزیابی یکپارچگی بین محیط مدیریت کیفیت و  )اقدامات مشتریان و تأمین

 مدیریت زنجیره تأمین ارائه شده است. 

های یکپارچگی مدیریت  (، به اثرات و چالش7104کوانگ و همکاران ) همچنین در پژوهشی

اند. هدف اصلی از این پژوهش کشف مفهوم مدیریت کیفیت  زنجیره تأمین و کیفیت پرداخته

ی  زنجیره تأمین و پیشنهاد یک مدل پژوهشی با مالحظه تأثیر عملیات مدیریت کیفیت زنجیره

منظور یک مدل معادالت ساختاری برای بررسی  باشد. بدین بر عملکرد شرکت می تأمین

ی  ارتباطات مستقیم و غیرمستقیم میان عملکرد شرکت و عملیات مدیریت کیفیت زنجیره

توانند با استفاده از این مدل، یک نقشه مفهومی  ارائه شده است به طوری که مدیران می تأمین

 ها ترسیم نمایند. در سازمان نی تأمی سازی عملی سیستم مدیریت کیفیت زنجیره برای پیاده

(، به معرفی و بحث در خصوص مفهوم مدیریت 7104در پژوهش دیگری، کالدیا و همکار )

های مربوط به چهار موسسه  کیفیت زنجیره تأمین در آموزش پرداختند. در این پژوهش داده

که آوری شده است. نتایج بررسی آنها نشان داد  مدرسه آموزشی جمع 6آموزش عالی و 

های زیادی در رابطه با  های تأمینی هستند که با چالش های آموزشی همانند زنجیره سیستم

مدیریت کیفیت زنجیره تأمین آموزش همانند مشارکت اطالعات، اعتماد، یکپارچگی و 

های  ها، عملکرد سیستم باشند، به طوری که با بررسی و تحلیل این چالش رهبری، مواجه می

 ری بهبود خواهند یافت.آموزشی بطور چشمگی

 برخالف که دهد می نشان ی تأمین مدیریت کیفیت زنجیره ی زمینه در موجود ادبیات بررسی

 در اما پذیرفته، صورت زمینه این در متعددی های مقاله و ها پژوهش تاکنون که این

 و شده پرداخته مفهوم این های شاخص و ابعاد بخشی از به تنها گرفته صورت های پژوهش

 بررسی جا یک آن، های شاخص و ابعاد ی کلیه ، شده انجام های پژوهش از یک هیچ در

های مفهوم مدیریت کیفیت  شاخص و ابعاد شناسایی منظور به پژوهش این در. اند نشده

 سال پایان تا 0662 سال از زمینه این در گرفته صورت های پژوهش ی کلیه زنجیره تامین،
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 های پژوهش در که شدند استخراج هایی شاخص گرفتند و قرار بررسی مورد میالدی، 7104

 شده اشاره مستقیم طور به تأمین ی زنجیره کیفیت مدیریت ادبیات در ها آن اهمیت به گذشته

 تأمین ی زنجیره مدیریت نیز و جامع کیفیت مدیریت ادبیات در ها آن اهمیت بر یا بود

 کلیدی( و بعد )عامل هفت تعداد نهایت در پیشینه بررسی بود. با شده تأکید مشترک طور به

 ی پیشینه به عنایت با که را پژوهش پیشنهادی ، چارچوب0 شکل شد. شناسایی شاخص 00

تأمین  زنجیره کیفیت سنجش مدیریت استخراجی جهت عوامل و ها شاخص و نیز  پژوهش

 دهد. می نشان است، شده پیشنهاد

 
 

 (1931مدیریت کیفیت زنجیره تأمین )صفری و محبی،: ابعاد شناسایی شده 1شکل

 

گانه مدل فوق شناسایی  های مربوط به هر یک از عوامل هفت شاخص 0همچنین در جدول 

 شد.
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 .  ابعاد و شاخص های مدیریت کیفیت زنجیره تامین1جدول 

ف
دی

ر
 

 ابعاد منابع تحقیق شاخص های استخراج شده

3 
ابزارهای الزم جهت مدیریت ایجاد مکانیزمها، زیرساختها و 

 نظام یافته ارتباط با مشتریان

Tan et al. 1999; 

Kuei  et al. 2001; 

Kuei  et al. 2008; 

ان
ری

شت
ر م

ز ب
رک

تم
 

9 
پایش و شناسایی نیازها و انتظارات بالفعل و بالقوه مشتریان به 

 صورت موثر و مستمر
Kuei  et al. 2001; 

Sila et al. 2006 

1 
اندازه گیری رضایت مشتریان به صورت موثر و مستمر پایش و 

 و انجام اقدامات الزم بر اساس نتایج حاصله

Feciková 2004; 

Kaynak et al. 2008; 

Madu et al. 2004 

4 
آگاهی مدیران و کارکنان سازمان از نتایج بررسیهای رضایت 

 مشتریان
Ahire et al. 1996; 

Kaynak et al. 2008 

5 
مشتریان در طراحی محصول و سایر برنامه های مشارکت 

 بهبود کیفیت سازمان
Forza 1998; 

Kaynak et al. 2008 

6 
ایجاد مکانیزمها، زیرساختها و ابزارهای الزم جهت مدیریت 

 نظام یافته ارتباط با  تامین کنندگان
Wong et al. 1999; 

Kuei  et al. 2001 

ان
دگ

نن
 ک

ن
می

 تا
ت

فی
کی

ت 
ری

دی
م

 

7 
اولویت انتخاب تامین کنندگان بر مبنای کیفیت در مقایسه با 

 معیارهای دیگر مانند قیمت

Kaynak et al. 2008; 

Romano 2002; 

Sila et al. 2006 

8 
برخورداری از یک سیستم جامع ارزیابی و رتبه بندی تامین 

 کنندگان
Kaynak et al. 2008; 

Sila et al. 2006 

 ;Chang 2009 کنندگان در توسعه و بهبود کیفیت آنانهمکاری با تامین  2

Sila et al. 2006 

3

0 

مشارکت تامین کنندگان در فرایندهای طراحی و توسعه کیفی 

 محصول

Kaynak et al. 2008; 

Kuei et al. 2008; 

Sila et al. 2006 

3

3 

وجود اعتماد و رضایت از تامین کنندگان و برقراری روابط 

 آنانبلندمدت با 

Romano 2002; 

Robinson et al. 

2005; 

Kaynak et al. 2008 

3

9 

آگاهی و توانایی مدیران ارشد نسبت به کیفیت و مدیریت 

 کیفیت در زنجیره تامین

Chang 2009; Kuei  et 

al. 2008; 

Tan et al. 1999 

ی
بر

ره
 

در 
ت 

فی
کی

ن
می

 تا
ره

جی
زن

 

3

1 

رابطه با اقدامات تعهد، حمایت و درگیر بودن مدیران ارشد در 

 کیفیت در  زنجیره تامین
Chang 2009; 

Tan et al. 1999 
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3

4 

تالش مدیران ارشد زنجیره در ایجاد یک فرهنگ کیفیت و 

 خط مشی کیفیت واحد در زنجیره تامین
Chang 2009; 

Kuei  et al. 2008; 

3

5 

هماهنگی و عدم وجود اختالف میان مدیران ارشد زنجیره 

 چگونگی پیاده سازی مدیریت کیفیت در زنجیرهنسبت به 
Kuei  et al. 2008; 

3

6 

همراستایی استراتژیهای سازمان در زمینه مدیریت کیفیت با 

 استراتژیهای آن در زمینه مدیریت زنجیره تامین

Kanji et al. 1999; 

Kaynak et al. 2008; 

Tan et al. 1999 

ن
می

 تا
ره

جی
 زن

ت
فی

کی
ی 

ها
ی 

اتژ
تر

اس
 

3

7 

استراتژیهای یکپارچه سازی زنجیره تامین و ایجاد ائتالف 

 استراتژیک با تامین کنندگان و مشتریان

Robinson et al. 

2005; Tan et al. 

2002;Vanichchinchai 

et al. 2009 

3

8 

تدوین و بازنگری استراتژیهای کیفیت زنجیره تامین با همکاری 

 و مشارکت سایر اعضای زنجیره

Chang 2009; Kuei  et 

al. 2008; 

Robinson et al. 

2005; 

3

2 

استراتژیهای کیفیت زنجیره تامین با همکاری و  پیاده سازی

 مشارکت سایر اعضای زنجیره

Chang 2009; Kuei  et 

al. 2008; 

Shin et al. 2002 

9

0 

یکپارچه سازی و سازگاری میان انواع فرایندها در سطح زنجیره 

 تامین

Chang 2009; Cooper 

et al. 1997; 

Li et al. 2011 

ن
می

 تا
ره

جی
 زن

ت
فی

کی
ت 

ری
دی

ر م
 د

ی
ند

رای
د ف

کر
روی

 

9

3 

طراحی و یا بهبود مستمر فرایندهای مدیریتی و برنامه 

ریزیهای زنجیره با همکاری و مشارکت سایر شرکتهای ذینفع 

 در زنجیره

Li et al. 2011; Liu 

2009; 

Matthews 2006 

9

9 

بهبود مستمرکیفیت فرایندهای منبع یابی با طراحی و یا 

 کنندگان همکاری و مشارکت تامین

Li et al. 2011; Liu 

2009; 

Matthews 2006 

9

1 

طراحی و یا بهبود مستمر فرایندهای طراحی و ساخت محصول 

 با همکاری و مشارکت تامین کنندگان و مشتریان

Li et al. 2011; Liu 

2009; 

Matthews 2006; 

Segars et al. 2001 

9

4 

طراحی و یا بهبود مستمر کیفیت فرایندهای پشتیبانی 

 محصول با همکاری سایر شرکتهای ذینفع در زنجیره

Li et al. 2011; Liu 

2009; 

Matthews 2006 

9

5 

بهره گیری از سیستمهای و تکنولوژیهای شناخته شده در 

 حوزه اطالعات و ارتباطات

Madu et al. 2004; 

Robinson et al. 

2005; 

Xu 2011 

ه 
سع

تو

 و 
ها

تم
یس

س

ی 
ها

وژی
نول
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ت  
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جی
زن
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9

6 

ایجاد یک سیستم اطالعاتی با قابلیت مستندسازی تمامی 

 فرایندهای مرتبط با تحقق محصول در زنجیره تامین

Kuei et al. 2001; 

Kuei et al. 2008; 

Xu 2011 

9

7 

اطالعاتی با قابلیت ردیابی سوابق مربوط به ایجاد یک سیستم 

 کیفیت محصول در زنجیره

Bechini 2008; Kuei 

et al. 2008; 

Xu 2011 

9

8 

ایجاد یک سیستم اطالعاتی با قابلیت گزارش دهی اطالعات 

مربوط به مدیریت کیفیت محصول در زنجیره مانند هزینه های 

 کیفیت

Kuei et al. 2001; 

Kuei et al. 2008; 

Xu 2011 

9

2 

ایجاد زیرساختهای الزم جهت دسترسی اعضای زنجیره به 

پایگاههای اطالعات کیفیت و سوابق کیفی محصول یکدیگر و 

 تبادل اطالعات کیفیت با یکدیگر

Kuei et al. 2001; 

Kuei et al. 2008; 

Tan et al. 1999 

1

0 

 آموزش و توانمدسازی کارکنان در زمینه حل مسائل مرتبط با

 کیفیت

Chang 2009; Kaynak 

et al. 2008; 

McCarter et al. 2005 

ن
می

 تا
ره

جی
 زن

در
ی 

سان
ع ان

ناب
  م

ت
ری

دی
م

 

1

3 

تشکیل تیمهای حل مسائل کیفیت زنجیره تامین با حضور 

 نمایندگان مختلف شرکتهای ذینفع در زنجیره تامین
Chang 2009; 

Kuei et al. 2008; 

1

9 

و تسهیم دانش میان منابع وجود فرهنگ تبادل اطالعات 

 انسانی شرکتهای مختلف درگیر در کیفیت محصول

Chang 2009; Kaynak 

et al. 2008; 

McCarter et al. 2005 

1

1 

وجود  یک فرهنگ کیفیت منسجم و یکپارچه میان منابع 

 انسانی شرکتهای مختلف درگیر در کیفیت محصول
Chang 2009; 

McCarter et al. 2005 

 

 تحقیقروش 

های علمی موجود در  پژوهش حاضر، اوالً به دلیل آنکه به بررسی و آزمون کارآیی نظریه

پردازد و دانش کاربردی را  ی خاص می در یک حوزه« مدیریت کیفیت زنجیره تأمین»ی  زمینه

دهد، و ثانیاً به دلیل این که ابزار پیشنهادی )مدل مورد استفاده( به  در این زمینه توسعه می

« کاربردی»گیرد، از نظر هدف، تحقیقی  رت اجرایی در یک سازمان مورد استفاده قرار میصو

است. « توصیفی پیمایشی»ی گردآوری و تحلیل اطالعات پرسشنامه، از نوع  و از نظر شیوه

ی تأمین  های مدیریت کیفیت زنجیره اهداف اصلی از انجام این پژوهش، توصیف )ویژگی

ی تأمین صنعت گاز(  ی میان عوامل مدیریت کیفیت در زنجیره طهصنعت گاز( و تبیین )راب
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سازی ساختاری تفسیری فازی( و کمی  باشد. لذا این پژوهش یک پژوهش کیفی )مدل می

 شود:  باشد. بر این اساس دو سؤال اساسی زیر مطرح می )تحلیل مسیر( می

 ابعاد مدیریت کیفیت زنجیره تامین صنعت گاز کدامند؟ .0

 تباط و نحوه اثرگذاری عوامل بر یکدیگر به چه صورت است؟توالی و ار .7

 آیا مدل ساختاری تدوین شده، در صنعت گاز مورد تایید است؟ .0

 

 ها روش و ابزار گردآوری داده

ی تأمین صنعت گاز پس  در این پژوهش عوامل اصلی مؤثر بر سیستم مدیریت کیفیت زنجیره

نفر از خبرگان و مدیران ارشد  71سپس در اختیار ی تحقیق شده و  از شناسایی وارد پرسشنامه

صنعت گاز قرار گرفته تا نظرات خود را در مورد ارتباط میان این عوامل ارائه نمایند. سپس با 

، اطالعات پرسشنامه مورد تحلیل قرار سازی ساختاری تفسیری فازی استفاده از رویکرد مدل

عوامل اصلی حاصل شود و نهایتاً روابط گرفته تا به این وسیله ارتباطات و توالی این 

تأیید شد.در واقع خروجی مدلسازی ساختاری تفسیری فازی منجر آمده با تحلیل مسیر  بدست

گردد که در آن روابط علت و معلولی میان عوامل تعیین گردد و در  به یک مدل ساختاری می

اثیرپذیر)معلول( به عنوان این پژوهش عوامل اثرگذار)علت( به عنوان متغیر مستقل و عوامل ت

 اند و به کمک تکنیک تحلیل مسیر مورد تایید قرار گرفتند. متغیر وابسته درنظر گرفته شده

 جامعه آماری تحقیق

شود. بدین ترتیب که در خصوص اجرای  ی آماری این پژوهش در دو بخش بررسی می جامعه

پژوهش را خبرگان و مدیران  ی آماری این جامعه ،سازی ساختاری تفسیری فازی رویکرد مدل

دهند که با توجه  های گاز استانی در کشور تشکیل می ارشد ستاد شرکت ملی گاز ایران و شرکت

سازی ساختاری تفسیری فازی،  ی زیاد در روش مدل به گستردگی این صنعت و عدم نیاز به نمونه

 شدند.   ادفی انتخابمدیر به طور تص 71ای  گیری خوشه نهایتاً با استفاده از روش نمونه

سازی ساختاری تفسیری فازی با  همچنین در رابطه با تأیید مدل ساختاری پیشنهادی مدل

ی آماری این بخش از تحقیق را  جامعه، SPLSافزار  استفاده از تحلیل مسیر به کمک نرم
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های گاز  خبرگان، مدیران و خبرگان ستاد شرکت ملی گاز ایران، شرکت گاز تهران و شرکت

دهند.  ریزی، مهندسی و  تضمین کیفیت تشکیل می ی مسائل مرتبط با برنامه استانی در زمینه

ی آماری  جامعه تقسیم از ای)گروهی( پس گیری طبقه بدین منظور با استفاده از روش نمونه

تعداد خبرگان هر شرکت در  نسبت نمونه به  گفته، تعداد ی پیش به سه مجموعه این تحقیق

از خبرگان  تصادفی، گیری نمونه روش از استفاده با سپس و ص گردیدصنعت گاز مشخ

گیری بعمل آمد. بدین ترتیب پس از توزیع پرسشنامه در میان کارشناسان و  موردنظر نمونه

استفاده، از این  ی تکمیل شده و قابل پرسشنامه 021خبرگان موردنظر، در نهایت تعداد 

سازی و پردازش در تحلیل نتایج به کار گرفته  مادهی آماری به دست آمد که پس از آ جامعه

ی موردنیاز  ی بدست آمده بیش از تعداد نمونه شدند. الزم به ذکر است که این تعداد نمونه

درصد،  5ی محدود و دقت  گیری از جامعه برای این تحقیق است که با توجه به فرمول نمونه

ی بدست آمده را به تفکیک  هتعداد نمون 7برآورد گردیده بود. جدول  055حدود 

 دهد. های مورد مطالعه نشان می شرکت

 
 ی آماری تحقیق . جامعه و نمونه7جدول 

 مجموع گاز استانیهای شرکت گاز تهران ستاد شرکت ملی گاز   

 711 61 51 41 تعداد تقریبی خبرگان

 %011 %65 %75 %01 % در جامعه

 055 21 06 64 تعداد نمونه

 

 تحلیل اطالعاتتجزیه و 

 در این بخش از  آمار استنباطی برای آزمون سؤاالت تحقیق استفاده گردیده است.

 

 آمار استنباطی برای پاسخگویی به سؤاالت تحقیق

مدیریت "دهنده سازه  با عنایت به مدل مفهومی پیشنهادی، عوامل تشکیل پاسخ سؤال اول:
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به صورت مدل مفهومی آورده  0در شکل بعد شناسایی شدند که  2در  "کیفیت زنجیره تأمین

 شده است.

که ارتباط و توالی میان عوامل تحقیق، به منظور پاسخگویی به سؤال دوم  پاسخ سؤال دوم:

از رویکرد  در صنعت گاز چگونه است، "ی تأمین مدیریت کیفیت زنجیره"ی  اصلی سازه

و برای تایید مدل ساختاری حاصله از تحلیل مسیر استفاده  سازی ساختاری تفسیری فازی مدل

تشریح  سازی ساختاری تفسیری فازی مدلشد که در ادامه رویه گام به گام و اجرایی رویکرد 

 شود. می

 

 سازی ساختاری تفسیری فازی ی رویکرد مدل توسعه

توجه به نظرات سازی ساختاری تفسیری سنتی به میزان و شدت روابط بین عناصر با  روش مدل

پردازد که آیا بین دو شاخص رابطه  می کند و درواقع فقط به این موضوع خبرگان توجهی نمی

وجود دارد یا خیر) سیستم باینری(. که این امر خود منجر به ایجاد روابط ناخواسته بین برخی 

با  زاده شود. به همین منظور در پژوهش حاضر منطق فازی لطفی عناصر در مدل نهایی می

ترکیب شده تا بر این ضعف غلبه کند. در این پژوهش، سازی ساختاری تفسیری  مدلتکنیک 

استفاده  0ی مراحل از اعداد فازی مثلثی برای پیشگیری از ابهام ناشی از عدم قطعیت در همه

(، تازاکی 0662(، میتامورا و اوهاچی)7100شده است. از این رویکرد در تحقیقات لی و لین)

 ,Liu, You, Lu, & Chen)( استفاده شده است 7100سنگ) ( و تی0626و آماگاسا)

2015; RAGADE, 1976; Tseng, 2013)ی آن در  گانه . که در ادامه مراحل هفت

 .(Tseng, 2013)این پژوهش مورد تشریح قرار خواهد گرفت 

نظر برای  های مورد بعد از شناسایی و انتخاب شاخص ی زوجی متغیرها: مقایسه .0

ی تأمین، مقایسه زوجی بین هر دو جفت از متغیرها  سنجش مدیریت کیفیت زنجیره

گردید، صورت پذیرفت. برای  ای که به همین منظور طراحی با استفاده از پرسشنامه

 استفاده شد. 0انجام مقایسات زوجی از متغیرهای زبانی مطابق جدول 

 

1 -Triangular Fuzzy Numbers 
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 سازی ساختاری تفسیری مدل. تعریف متغیرهای زبانی در 9جدول 
 عدد مثلثی متغیر زبانی نماد

AR (25/1، 0، 0) کامالً مرتبط 

SR (5/1، 25/1، 0) به شدت مرتبط 

FR (75/1، 5/1، 25/1) نسبتاً مرتبط 

LR (1، 75/1، 5/1) ارتباط کم 

UN (1، 1، 75/1) بی ارتباط 

های زیادی برای ادغام نظرات خبرگان وجود دارد. به  رگان: روشتجمیع نظرات خب .7

( استفاده از مد نظرات خبرگان را پیشنهاد داد 0626عنوان مثال، وارفیلد)

(RAGADE, 1976)(از روش میانگین 7101. عالوه بر این لی و همکاران )

. در پژوهش (Tseng, 2013)هندسی برای تجمیع نظرات خبرگان استفاده نمودند 

 .حاضر از روش مد نظرات خبرگان استفاده خواهد شد

اند.  زدایی گسترس یافته های بسیاری به منظور فازی زدایی اعداد فازی: روش فازی .0

. در a-cutو روش  BPها، روش سنترویید، روش  های میانگین ماکسیمم مانند روش

است. که فرمول آن در   پژوهش حاضر ار روش مرکز ثقل یا سنترویید استفاده شده

 شود: زیر مشاهده می

    
          

 
 

ی ماتریس  تشکیل ماتریس دسترسی مطابق با ارتباط بین عوامل: بعد از محاسبه .6

باید در نظر گرفت که در این پژوهش  (t) ن، یک حد آستانهتجمیعی نظرات خبرگا

برابر میانگین ماتریس فوق در نظر گرفته شد. سپس به منظور تشکیل ماتریس 

 شود: دسترسی اولیه از روابط زیر استفاده می

       و                 

        و                 

 درنظر با معیارها برای نهایی دسترسی تشکیل ماتریس دسترسی نهایی: ماتریس .5
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 بدین .شود سازگار اولیه دستیابی ماتریس تا آید می بدست تسری ی رابطه گرفتن

 در. شود برقرار پایدار حالت تا رساند K+1 توان به را اولیه ماتریس باید ترتیب

 خودش از حصول قابل جزء هر که است این بر فرض پیچیده و بزرگ های سیستم

 تا کنیم می جمع اولیه دسترسی ماتریس با را همانی ماتریس منظور همین به. است

 . آید بدست نهایی ماتریس

M=D+I 

M
*
=M

k
 =M

K+1
       k>1 

: هریک از اجزای سیستم دارای دو سازی ساختاری تفسیری مدلترسیم دیاگرام  .4

( است که در ساختار Rدستیابی) خر یا قابلأ( و متA)ی مختلف متقدم مجموعه

سیستم نقش دارد. با حذف این معیارها و تکرار این ماتریس نهایی و نیز طراحی 

شود. سپس بر اساس  فرآیند برای سایر معیارها، سطوح سایر معیارها نیز مشخص می

 شود.  ترسیم میسازی ساختاری تفسیری  مدلشده، دیاگرام  سطوح تعیین

بندی معیارها در ماتریس دسترسی نهایی باید برای  بخش: به منظور 0مک تحلیل میک .2

هر یک از عناصر قدرت محرکه و قدرت وابستگی محاسبه شود. در تحلیل 

خودمختار، وابسته، پیوندی، و مستقل  ی معیارها به چهار خوشه مک میک

 .(0060 غالمرضازاده، و هاشمی فیروزجاییان فیروزجاییان،)شوند.  بندی می تقسیم

 

 های پژوهش یافتهتحلیل و 

ی مدیریت کیفیت  بندی عوامل مربوط به سنجش سازه در این پژوهش به منظور سطح

شده در  شاخص شناسایی 2ی تأمین، هفت شاخص استخراج گردید. سپس با قرار دادن  زنجیره

های یک ماتریس، از خبرگان خواسته شد تا در خصوص اثرگذاری عوامل با  سطرها و ستون

های صفر و  های زبانی تعریف شده، اظهارنظر نمایند. در خصوص پر نمودن خانهتوجه به متغیر

ماتریس  6یکی ماتریس خود تعاملی نیز از مد نظرات خبرگان استفاده شده است. در جدول 

 شود: خودتعاملی ساختاری بدست آمده با استفاده از نظرات تجمیعی خبرگان مشاهده می
 

1 -MICMAC 
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 ری بدست آمده از نظرات تجمیعی خبرگان. ماتریس خودتعاملی ساختا4جدول 

 C7 C6 C5 C4 C3 C2 ی تأمین های سنجش مدیریت کیفیت زنجیره شاخص

 LR FR FR SR FR UN . تمرکز بر مشتریان0

 UN AR SR AR AR کنندگان . مدیریت کیفیت تأمین7

 LR SR FR SR ی تأمین . رهبری کیفیت زنجیره0

 LR SR FR ی تأمین زنجیرههای کیفیت در  . استراتژی6

 FR FR . رویکرد فرآیندی5

 UN ی تأمین های اطالعات کیفیت زنجیره . سیستم4

 ی تأمین ی منابع انسانی در زنجیره . توسعه2

آید که  بعد از به توان شش رساندن ماتریس دسترسی اولیه، ماتریس دسترسی نهایی بدست می

 آمده است:5در جدول 
 دسترسی نهایی. ماتریس 5جدول 

 قدرت محرک C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 ردیف

C1 0 0 1 0 0 0 1 5 

C2 1 0 1 0 0 0 0 5 

C3 0 0 0 0 0 0 1 4 

C4 0 1 1 0 1 0 1 0 

C5 0 0 0 1 0 0 0 4 

C6 1 0 0 0 0 0 0 4 

C7 0 0 1 0 1 0 0 5 

  6 2 5 4 0 4 5 قدرت وابستگی
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نشان  4گیرد که در جدول  بندی عوامل صورت می سطح با استفاده از ماتریس دسترسی نهایی،

 شده است: داده 
 بندی عوامل . سطح6جدول 

 

این تحقیق به صورت سازی ساختاری تفسیری  مدلپس از تعیین سطح تمامی عوامل، مدل 

طور که از روی شکل مشخص است، با توجه به حذف نمودن  گردد. همان ترسیم می 7شکل 

های  ی تأمین و سیستم زنجیرههای کیفیت در  روابط تسری و دیاگرام نهایی، استراتژی

اند. رویکرد فرآیندی متأثر از سایر  ی تأمین در سطح اول قرار گرفته اطالعات کیفیت زنجیره

 گذارد.  باشد و بخودی خود تأثیری بر عوامل دیگر نمی ها می شاخص

 سطح ها مجموعه اشتراک مجموعه مقدماتی مجموعه دریافتی عامل

0 0-5 0-0-5-2 0-5 0 

7 7-5-2 0-7-0-5-2 7-5-2 7 

0 0-5 0-5 0-5 6 

6 0-6-4 0-7-0-6-4-2 0-6-4 0 

5 0-5-2 0-5 0-5 5 

4 7-0-6-5-4-2 0-7-0-6-5-4-2 7-0-6-5-4-2 0 

2 2 5-2 2 6 
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 سازی ساختاری تفسیری فازی : مدل مدل1شکل 

 مک تحلیل میک

ی تأمین،  های سنجش مدیریت کیفیت زنجیره وابستگی شاخصپس از تعیین قدرت محرک و 

ی روش ماتریس ضرب ارجاع  های چهارگانه ها را در یکی از خوشه توان تمامی شاخص می

تر از  (. در ماتریس مذکور، نقاط مرزی معموالً کمی بزرگ0متقابل کاربردی قرار داد )شکل 

واقع نقاط مرزی باید قابلیت تفکیک شود. در  نظر گرفته می ها در میانگین تعداد شاخص

های چهارگانه را به خوبی داشته باشد. در تحقیق حاضر نقاط مرزی روی ماتریس  خوشه

 نظر گرفته شده است. در 6مک برابر  میک
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 مک  بندی میک : خوشه9شکل 

 

ی تأمین در خوشه  های کیفیت در زنجیره شود معیار استراتژی طور  که مالحظه می همان

باشد. در واقع این عامل  رهای وابسته قرار گرفته است و بیشتر تحت تأثیر سایر عوامل میمعیا

باشد. تنها شاخصی که به تنهایی در در ناحیه  ها می خروجی تعامالت میان سایر شاخص

باشد. در واقع این  ی تأمین می ی مستقل قرار گرفته است، رهبری کیفیت زنجیره خوشه

باشد، تأثیر بسیار زیادی بر سنجش مدیریت  ل ساختاری سازمان میشاخص که ناشی از عوام

ی تأمین خواهد گذاشت. سایر عوامل از نظر اثرگذاری و اثرپذیری جایگاه  کیفیت زنجیره

های موجود در این خوشه، از بیشترین  اند. به این مفهوم که شاخص پیوندی را کسب نموده

های اطالعات  با این حال در این دسته نیز سیستم باشند. اثرگذاری و اثرپذیری برخوردار می

باشند و تأثیر  ی تأمین و رویکرد فرأیندی به نظر اثرگذارتر از سایر عوامل می کیفیت زنجیره

 ی تأمین دارند.  بیشتری بر سنجش مدیریت کیفیت زنجیره
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 ی دوم برای تحلیل عاملی تأییدی مرتبه SPLSافزار  تحلیل مسیر: استفاده از نرم

سازی ساختاری تفسیری فازی، با استفاده از  بعد از طراحی مدل مفهومی با تکنیک مدل

شده پرداخته شد. بدین منظور از  ی ضرایب مسیر بین روابط تعیین به محاسبه SPLSافزار  نرم

است که در آن روش میانگین واریانس  ی دوم استفاده شده  تحلیل عاملی تأییدی مرتبه

های خود برای بررسی روایی همگرای پژوهش  یعنی همبستگی سازه با شاخص 0یافته توسعه

برای این میانگین واریانس  5/1شود و طبق نظر فورنل و الرکر، استاندارد باالی  بکار گرفته می

های آلفای کرونباخ و پایایی  یافته مناسب است. همچنین برای سنجش پایایی از شاخص توسعه

را برای آلفای کرونباخ و   2/1است. کرونباخ میزان استاندارد باالی  استفاده شده   7ترکیبی

ی آماری  طور که گفته شد جامعه اند. همان را برای پایایی ترکیبی بیان کرده4/1مقدار باالی 

های گاز استانی در کشور  خبره و مدیر ستاد شرکت ملی گاز و شرکت 021این مراحل را 

آمده است که نشان از پایایی و روایی  4کرشده در جدول دهند. مقدار ضرایب ذ تشکیل می

 2شده در جدول  های مشخص های پژوهش دارد. به عبارت دیگر عوامل و مؤلفه مناسب سؤال

 گیری مفهوم مورد بررسی را دارند. به خوبی توانایی اندازه
 

 های مربوط به هر عامل . ضرایب و مؤلفه2جدول 

آلفای  تعداد سواالت عوامل

 کرونباخ

AVE CR 

 207/1 474/1 2170/1 5 تمرکز بر مشتریان

 260/1 402/1 2622/1 4 کنندگان مدیریت کیفیت تأمین

 266/1 446/1 2756/1 6 ی تأمین رهبری کیفیت زنجیره

 26/1 540/1 2607/1 6 ی تأمین های کیفیت در زنجیره استراتژی

 670/1 242/1 607/1 5 رویکرد فرآیندی

 217/1 200/1 207/1 5 ی تأمین اطالعات کیفیت زنجیره های سیستم

 260/1 462/1 276/1 6 ی تأمین ی منابع انسانی در زنجیره توسعه

 

1- AVE 
2 -CR 
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 و مطالعات پرسشنامه بود که با استفاده از  ابزار اصلی گردآوری اطالعات در این بخش

مصاحبه با مدیران و دقیق پیشینه و مرور ادبیات مبسوط تحقیق و  و گسترده های ارزیابی

گویه( به عنوان عوامل اصلی مؤثر در سنجش و  00عامل )شامل  2خبرگان صنعت گاز، 

ی تأمین شناخته شدند. به منظور ایجاد روایی محتوا برای  سازی مدیریت کیفیت زنجیره پیاده

عوامل مذکور در پرسشنامه، از نظرات تعدادی از خبرگان و مدیران ارشد و متخصصان و 

های پرسشنامه پس از انجام  و سنجه ی تأمین صنعت گاز استفاده شد رگان کیفیت و زنجیرهخب

برای تحلیل و سنجش مدل از نظر کفایت و کمیت مورد تأیید قرار گرفت.  اصالحات الزم

ها به وسیله مدل معادالت ساختاری استفاده شده است. در  این پژوهش از تحلیل داده

مدلی خاص از رابطه بین متغیرهاست، از این روش استفاده  هایی که هدف آزمون پژوهش

یابی معادالت ساختاری مدلی آماری برای بررسی روابط خطی بین متغیرهای  شود. مدل می

مدلی که توسط تکنیک  مکنون)مشاهده نشده( و متغیرهای آشکار )مشاهده شده( است.

با روش حداقل مربعات جزیی  سازی ساختاری تفسیری فازی در این پژوهش ارائه گشت، مدل

 آزمون شد.  SPLS3افزار  و با نرم

 

 برازش مدل ساختاری پژوهش

ها  ها( و روابط بین سازه های نشان داده شده در مدل )فرضیه در این قسمت باید تمامی جهت

دار  باهم و یا روابط بین هر سازه با متغیرهای آشکار مربوط به خودش از لحاظ آماری معنی

+ باشد از لحاظ 64/0تا  -64/0برای آن خارج از بازه ی   tهر کدام از روابط که مقدارشوند. 

نشان داده شده،  4گونه که در مدل شکل  % مورد تأیید است. همان65آماری در سطح اطمینان 

باالتر است )خارج از  64/0برای تمامی مسیرها از میزان استاندارد قدرمطلق  T-valueمقادیر 

شده به خوبی در  های ساخته شده است( و گواه آن است که عوامل و مؤلفه صی مشخ بازه

ی تأمین نقش دارند، به عبارتی این امر معنادار بودن تمامی  سنجش مدیریت کیفیت زنجیره

های  دهد و نهایتاً تمامی فرضیه % نشان می65سؤاالت و روابط بین متغیرها را در سطح اطمینان 

 مدل مورد قبول است. 
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 T-value:  مقادیر 6شکل 

شود. مقدار ضریب تعیین  ضرایب مسیر که بیانگر شدت رابطه است، مشاهده می 5در شکل 

ی این مطلب است که چه مقدار از متغیر وابسته به کمک متغیر مستقل تبیین  دهنده نیز نشان

تأثیرگذاری بودند که بیانگر  5/1بیشتر از مقدار    شود. در این پژوهش تمامی مقادیر  می

 باشد. ها(ی مدل پژوهش می قوی بین تمامی متغیرها )سازه

 
 : ضرایب مسیر و بارهای عاملی5شکل 

 

دهد، شدت روابط بین متغیرها با استفاده از ضرایب  افزار نشان می طور که خروجی نرم همان

 باشد. باالیی میدهد که ارتباط بین تمامی متغیرها دارای شدت  مسیر تعیین شد. نتایج نشان می

گیری و مدل ساختاری  های اندازه ی همه معیارهای برازش مدل در نهایت، بعد از محاسبه

شود،  نشان داده می GOFکلی مدل محاسبه شود. این معیار که با  0تحقیق باید نیکویی برازش

 تر باشد، حکایت از برازش کلی باالتر عددی بین صفر تا یک است و هرچقدر به یک نزدیک

 

1- Good of Fitness (GOF) 
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است که مقدار  400/1گونه که محاسبه شد مقدار نیکویی برازش برابر با  مدل دارد. همان

مناسبی است و نشان از برازش خوب مدل ساختاری دارد، در نتیجه برازش کلی مدل نیز تأیید 

 شود. می

 

 گیری و پیشنهادها نتیجه

 و تأمین معرفی زنجیره کیفیت عنوان مدیریت با را مفهومی اخیر های سال در پژوهشگران

 "مدیریت کیفیت فراگیر"سوی  به حرکت در مرحله آخرین عنوان به آن از و اند داده توسعه

 دو مفاهیم اثربخش و مؤثر با ادغام بود خواهند قادر ها شرکت آن ی واسطه برند که به می نام

 "افزایی هم"د و ایجا "ی تأمین مدیریت زنجیره"و  "جامع کیفیت مدیریت" مدیریتی ی فلسفه

 همزمان طور به رقابتی)کیفیت، قیمت، تحویل(، سه فاکتورهای از همزمان برخورداری و

 از و داده افزایش را به مشتریان خود نهایی محصوالت کیفیت و ی تأمین زنجیره عملکرد

 نمایند. رقابتی مزیت کسب طریق این

عنوان عوامل کلیدی در مدیریت در این پژوهش پس از مرور جامع ادبیات، هفت عامل به 

دهند و  کیفیت زنجیره تأمین شناخته شدند که ابعاد مدل پیشنهادی این تحقیق را تشکیل می

رهبری کیفیت در »، «کنندگان مدیریت کیفیت تأمین»، «تمرکز بر مشتریان»عبارتند از: 

یندی در مدیریت رویکرد فرآ»، «ی تأمین های کیفیت در زنجیره استراتژی»، «ی تأمین زنجیره

مدیریت »و « ی تأمین های اطالعات کیفیت در زنجیره توسعه سیستم»، «ی تأمین کیفیت زنجیره

سازی ساختاری تفسیری  در ادامه با بکارگیری روش مدل«. ی تأمین منابع انسانی در زنجیره

وامل در و استفاده از نظرات خبرگان صنعت گاز، ارتباط و توالی میان عوامل تعیین و ع فازی

ی دوم و  پنج سطح قرار گرفتند. نهایتاً مدل ساختاری پیشنهادی با استفاده از تحلیل عاملی مرتبه

تأیید گردید. به این ترتیب، مدل ساختاری  SPLSافزار  مدلسازی معادالت ساختاری با نرم

سازی عوامل مدیریت  شده به مدیران صنعت گاز کمک کرده تا در صورت پیاده حاصل

 های خدمات از کدام عوامل یا سطوح شروع کنند. ی تأمین برای بهبود روش زنجیره کیفیت

های درگیر در  دهد که شرکت هفت عامل شناسایی شده در مدل پیشنهادی پژوهش نشان می



 64، پاییز 64، شماره پانزدهمسال  –مطالعات مدیریت صنعتی  51

 

زنجیره تامین یک محصول باید برای پیاده سازی مدیریت کیفیت بر این هفت حوزه متمرکز 

ها با یکدیگر، باید این هفت حوزه را همزمان و با  ن حوزهشوند و با توجه به ارتباط ای

مشارکت یکدیگر توسعه و ارتقا بخشند. نتایج تکنیک مدلسازی ساختاری تفسیری فازی نشان 

های اطالعات کیفیت زنجیره  های کیفیت در زنجیره تامین و سیسنم داد که عوامل استراتژی

پذیرند.  گرفتند و از سایر عوامل تاثیر میتامین در باالترین سطح مدل تدوین شده قرار 

همچنین دو عامل تمرکز بر مشتریان و مدیریت کیفیت تامین کنندگان نیز در سطوح سوم و 

گذارند. بنابراین دو عامل  چهارم مدل پیشنهادی جای گرفتند که بر عوامل سطح اول تاثیر می

تاکید دارند که شرکت گاز قبل  کنندگان بر این نکته مشتری مداری و  مدیریت کیفیت تامین

از هرگونه اقدامی، نیازهای مشتریانشان را به درستی شناسایی نمایند و به کیفیت از دید مشتری 

بنگرند و از سوی دیگر از کیفیت قطعات و مواد اولیه تامین کنندگانشان) مانند خطوط لوله 

جه به این عوامل، باید گذاری، پاپینگ، قطعی گاز و ...( اطمینان یابند. در صورت تو

های کیفیت را برای شرکت خود تدوین نمایند و اهداف آتی شرکت را در مورد  استراتژی

ترین سطح قرار گرفت که بر وقوع سایر   توجه قرار دهند. همچنین رویکرد فرایندی در پایین

جیره تامین گذارد و تا زمانی که رویکرد فرایندی و یکپارچگی میان اعضای زن عوامل تاثیر می

 سازی مفهوم مدیریت کیفیت زنجره تامین نیز وجود ندارد. وجود نداشته باشد، امکان پیاده

عامل رهبری کیفیت زنجیره تامین که نیز یکی از عوامل تاثیر گذار بوده و فقط از دو عامل 

متولی پذیرد، بیانگر این است که یک رهبر و  رویکرد فرایندی و توسعه منابع انسانی تاثیر می

های  رو وجود کمیته در رابطه با مسائل کیفیت در زنجیره تامین باید وجود داشته باشد. از این

های ذینفع در زنجیره به منظور هدایت و راهبری  راهبری با حضور نمایندگان شرکت

های بهبود کیفیت در سطح زنجیره صنعت گاز ضروری است. عامل توسعه منابع انسانی  پروژه

تامین گاز نیز بر رویکرد مدیریت مشارکتی و نیز ارتقا سطح آگاهی و توانمندی  در زنجیره

کارکنان در زمینه مسائل مرتبط با مدیریت کیفیت زنجیره تامین تاکید دارد. به طوری که همه 

های ذینفع در زنجیره دست به دست هم داده و در جهت   کارکنان و مدیران از تمامی شرکت

ه گام بردارند که در این راستا نهادینه شدن فرهنگ کیفیت در میان افزایش کیفیت زنجیر
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 رود. مدیران و اعضای زنجیره تامین گاز یکی از ضروریات انکار ناپذیر به شمار می

با توجه به ماهیت و هدف این پژوهش به مفهوم مدیریت کیفیت زنجیره تامین در صنعت گاز 

های  شود پژوهش ای پژوهش های آتی پیشنهاد میو زنجیره تامین آن توجه شد. بنابراین بر

توان به بررسی موانع  های تامین و سایر صنایع انجام شود. همچنین می مشابهی در دیگر زنجیره

 اجرای مدیریت کیفیت زنجیره تامین در صنایع کشورمان پرداخت.
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