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چکیده

هدف این پژوهش بررسی رابطه یکپارچگی زنجیرهتأمین با عملکرد شرکتهای فعاا در واهزه ته یاد دارو و
هازم پزشکی از طریق مدیریت کیفیت است .جامعاه ممااری پاژوهش ،هماه شارکتهای ته یاد دارو و اهازم
پزشکی در ایران است .روش نمهنهگیری ،اوتما ی ساده با استفاده از فرمه کهکران باهده کاه بار ایان اساا
تعداد  260پرسشنامه بین شرکتها تهزیع شد که از این تعداد  170پرسشنامه جمعموری گردید .از منظر هدف،
این پژوهش کاربردی و از نظر ماهیت و روش ،پیمایشای – تهصایفی اسات .بارای تجزیاه وتحلیا دادههاا از
مد سازی معادالت ساختاری استفاده شد .یافتهها بیان میکنند که یکپارچگی زنجیرهتأمین بر عملکرد شارکت از
طریق مدیریت کیفیت تأثیر دارد .همچنین تأثیر ابعاد مختلا

یکپاارچگی زنجیرهتاأمین بار عملکارد کیفیات و

عملکرد کسب و کار شرکتهای فعا در وهزه ته ید دارو و هازم پزشاکی از طریاق مادیریت کیفیات ماهرد
بررسی قرار گرفت .نتایج وااکی از من اسات کاه ابعااد یکپاارچگی داخلای ،یکپاارچگی باا تأمینکننادگان و
یکپارچگی با مشتریان بر عملکرد کیفیت و عملکرد کسب و کار شرکتها از طریق مدیریت کیفیت تأثیر مثبات
دارند.
کلمات کلیدی :زنجیرهتأمین ،یکپارچگی ،مدیریت کیفیت ،عملکرد.
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 1مقدمه
با افزایش نوسانات بازار و فناوری و شدت رقابت در کسب و کار ،شرکتها برای حضور در عرصه
رقابت و دستیابی به موفقیت ،به مزیت رقابتی نیاز دارند .داشتن زنجیرهتأمینی که بتواند
پاسخگوی نیازهای سازمان ،بازار و مشتری باشد یک مزیت رقابتی برای سازمان است (تاریگان
و همکاران .)2021 ،1شرکت زمانی میتواند به یک بازار بزرگ تبدیل شود که بتواند
زنجیرهتأمینی را که نیازهای بازار را برآورده کند ،طراحی کند .برای این منظور ،عملیات کارآمد
زنجیرهتأمین نقش محوری دارد .زنجیرهتأمین به دنبال روشهای موثر ایجاد ارزش بیشتر برای
مشتری است .برای مثال یک زنجیرهتأمین از طریق نوآوری و بهبود مستمر ،یکپارچهسازی
سیستمها و انجام اصالحات در سطوح سود آور صنعت ،منجر به ایجاد ارزش برای مشتری
میشود (هانگ و همکاران .)2020 ،2یکپارچگی زنجیرهتأمین 3عاملی کلیدی برای دستیابی به
مزیت رقابتی نسبت به رقباست .افزایش یکپارچگی و عملکرد بهتر ،هر دو به عنوان یک اصل در
مدیریت زنجیرهتأمین در نظر گرفته میشوند .با ایجاد یک رابطه بلند مدت و قابل اطمینان با
دیگر شرکا در طول زنجیرهتأمین ،شرکت نیازهای مشتریان را بهتر درک میکند ،به پویایی
بازار سریعتر واکنش نشان میدهد ،خدماترسانی سریعتر و مطمئنتر میشود ،سطح خدمات
به مشتریان بهبود مییابد و همزمان با آن شرکت برای حداکثرسازی سود با هزینه پایینتری به
فعالیت میپردازد .در نظر گرفتن یکپارچگی با تأمینکنندگان و مشتریان به منظور یک
استراتژی رقابتی برای بهبود عملکرد عملیاتی و مالی شرکت میتواند در سطح تاکتیکی و یا
استراتژیک صورت پذیرد .این دو نوع از یکپارچگی به ترتیب یکپارچگی لجستیکی و

1 Tarigan et al.
2 Hong et al.
3 Supply Chain Integration (SCI).
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تکنولوژیکی نامیده میشود و به صورت یکپارچگی جریان باالدست 1با تأمینکنندگان و پایین
دست 2با مشتریان انجام میشود (فان و همکاران.)2020 ،3
از سوی دیگر ،مدیریت کیفیت نیز باعث ایجاد ارزش افزوده در تولید و زنجیرهتأمین میگردد.
کیفیت یعنی ویژگیهای محصول ،خواستههای مشتریان را برآورده کند .مدیریت کیفیت به
اقداماتی که انتظار میرود به طور مستقیم یا غیرمستقیم به بهبود عملکرد کیفیت منجر شود و
مزیت رقابتی ایجاد کند ،اطالق میشود (هانگ و همکاران .)2020 ،کیفیت عاملی ،کلیدی برای
مدیریت مؤثر و بقای قدرت رقابتی زنجیرهتأمین سازمان است .همچنین ارتباط میان کیفیت و
زنجیرهتأمین در مورد فعالیتهای تأمینکنندگان ،مشتریان و تولیدکنندگان به چشم میخورد.
این اقدامات منجر به عملکرد بهتر و تشویق شرکت به ادامه رواج آنها در سراسر زنجیرهتأمین
میشود و شرکتها باید اهداف مربوط به زنجیرهتأمین و کیفیت را همزمان دنبال کنند؛ چرا که
زنجیرهتأمین بر اساس کیفیت بنا شده است (کوانگ و همکاران .)2016 ،4از آنجایی که
کیفیت به وسیله مشتریان پایین دست در زنجیرهتأمین تعریف میشود ،داشتن ارتباط نزدیک
با مشتری باعث تسهیل در برآورده ساختن نیازهای مشتری ،شناسایی بهتر آنها و بهبود
کیفیت محصول و خدمات میشود .همچنین اهمیت و نقش تأمینکنندگان در بهبود کیفیت
نیز مورد توجه است .تولیدکنندگان نمیتوانند محصوالت با کیفیت را بدون همکاری مؤثر با
تأمینکنندگان به طور مداوم تولید کنند .بر این اساس ،شرکتهای متعهد به کیفیت ،به
یکپارچگی در زنجیرهتأمین نیز نیاز خواهند داشت .مشارکت تأمینکننده و مشتریمداری به
عنوان سازههای اصلی و کلیدی مدیریت کیفیت زنجیرهتأمین مطرح هستند (باتیا و آواستی،5
.)2018

1 Upstream.
2 Downstream.
3 Phan et al.
4 Quang et al.
5 Bhatia & Awasthi.
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در سالهای اخیر با توجه به روند رو به کاهش رشد جمعیت و افزایش پیری جمعیت و
همچنین شیوع یکباره بیماریهای مزمن و خطرناک ،صنعت داروسازی رشد چشمگیری داشته
است .اما از دیگر سو تهدیدات بالقوه زیادی این صنعت را تهدید میکند.
شرایط شرکتهای ایرانی فعال در حوزه صنایع دارویی و لوازم پزشکی و محیطی که در آن به
فعالیت میپردازند به گونهایست که تغییرات و تحوالت در آن زیاد است .این شرکتها برای
موفقیت در چنین شرایطی به دنبال مزیت رقابتی پایدار هستند .همچنین در سالهای اخیر نه
تنها توقع مشتریان برای عرضه محصوالت با کیفیت روبه افزایش است ،بلکه برای حضور در
بازارهای جهانی و رقابت با محصوالت مشابه خارجی در ایران ،شرکتهای ایرانی را مجاب
میکند که توجه ویژهای به مدیریت کیفیت ،دستیابی به مزیت رقابتی و بهبود عملکرد داشته
باشند .از سوی دیگر ،زنجیره تأمین صنعت داروسازی ،نشانگر مسیر دسترسی کاربران نهایی به
محصوالت دارویی ضروری با کیفیت مناسب و در زمان و مکان مناسب است .این زنجیرهتأمین،
یک زنجیره تأمین بسیار حساس است که اطمینان زیر صد در درصد در مورد هرگونه فعالیتی به
طور مستقیم سطح خدمات به مشتریان را از نظر بهداشتی و ایمنی به شدت تحت تأثیر قرار
میدهد .به همین منظور است که شرکتهای داروسازی سیاست نگهداری موجودی زیاد در
سراسر زنجیرهتأمین خود را دنبال می کنند تا از نرخ اطمینان صد در صد مطمئن شوند .با این
حال با توجه به نیازها و خواستههای مشتریان ،چالش بزرگی فراری این صنعت است برای این
که اطمینان صد در صد از دسترسی به محصوالت با هزینه بهینه حاصل شود (مقدم و
همکاران .)2014 ،کاهش زمان رسیدن محصول به بازار ،بهرهوری ،نوآوری ،کاهش چرخه عمر
محصوالت دارویی ،مقررات دولتی ،کاهش دوره ثبت اختراع اختصاصی ،ایجاد انعطافپذیری در
تولید و افزایش هزینهها از مهمترین مشکالتی است که فراروی صنعت داروسازی است.
همچنین نفوذ محصوالت تقلبی خطرناک به زنجیرههای تامین و عرضه دارویی خطری بس
بزرگ برای صنایع دارویی جهان سومی است (مهرعلیان و همکاران.)2015 ،
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مسایل مدیریت زنجیرهتأمین و ارتباط با مدیریت کیفیت همواره مورد بررسی پژوهشگران است
و پژوهشهای مختلفی هم در این زمینه در سطح جهان انجام گرفته است .اما پژوهشهای
صورت گرفته در مورد بررسی ارتباط مدیریت زنجیرهتأمین و مدیریت کیفیت و تأثیر آنها بر
عملکرد شرکتهای تولیدی ایرانی محدود و اندک است و اغلب نگاهی تک بعدی به عملکرد
دارند .بنابراین در این پژوهش به بررسی رابطه میان یکپارچگی زنجیرهتأمین و عملکرد
شرکتهای صنایع دارویی و لوازم پزشکی و تبیین تأثیر نقش واسطهای مدیریت کیفیت با
نگاهی دو بعدی پرداخته شده است .به عبارت دیگر برای سنجش عملکرد دو بعد از آن یعنی
عملکرد کیفیت و عملکرد کسب و کار در نظر گرفته شده است .در واقع بر روی یکپارچگی
جریان باالدست و پایین دست در زنجیرهتأمین که بر روی رویکردهای کیفیت و عملکرد شرکت
تأثیرگذار است ،تمرکز شده و تالش میگردد تا میان یکپارچگی زنجیرهتأمین و مدیریت
کیفیت پل ارتباطی برقرار گردد و اثرات این ارتباط را روی عملکرد از دو بعد عملکرد کسب و
کار و عملکرد کیفیت سنجیده شود.

 2مبانی نظری و پيشينه
از نظر ساختاری منظور از زنجیرهتأمین شبکه پیچیدهای از ارتباطات است که سازمانها با
شرکای تجاری تأمینکننده ،تولیدکننده و توزیعکننده به منظور رساندن کاال و خدمات به
دست مشتریان محصول دارند .با مدیریت صحیح زنجیرهتأمین میتوان به اثرات بالقوه و مزایای
زیادی که در زنجیرهتأمین وجود دارد دست یافت .اثراتی نظیر کاهش هزینهها ،افزایش رضایت
مشتریان ،بازده ،سود ،و( ...پانیگراهی و همکاران.)2019 ،1
یکپارچگی زنجیرهتأمین نیز به توانایی یک شرکت برای همکاری استراتژیک با سایر بازیگران
زنجیرهتأمین و مدیریت تشریک مساعی فرآیندهای درون و برون سازمانی برای دستیابی به
جریان محصوالت ،خدمات ،اطالعات ،مالی و تصمیمات موثر و بهرهور در جهت فراهم کردن
1 Panigrahi et al.
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بیشترین ارزش با هزینه پایین و سرعت باال برای مشتریان نهایی اطالق میشود (دلیک و
همکاران .)2019 ،1با توجه به تعریف ساختاری زنجیرهتأمین ،از تأمینکننده به تولیدکننده و از
آنجا به مشتری ،میتوان سه بعد برای یکپارچگی یعنی یکپارچگی داخلی ،یکپارچگی
تأمینکنندگان و یکپارچگی مشتریان را در نظر گرفت که یکپارچگی تأمینکنندگان و
یکپارچگی مشتریان به یکپارچگی خارجی دسته بندی میشود .یکپارچگی داخلی عبارت است
از مجموعه فعالیتهای تولیدی سازگار با یکدیگر که با ارتباط متقابل اهداف تولید را حمایت
میکنند .یکپارچگی خارجی نیز تطبیق اهداف و سیاستهای تولیدی با نیازهای بازار و نیازهای
رقابتی شرکت با توجه به محدودیت های محیطی تعریف میشود (سان و نی2012 ،؛ کومار و
همکاران.)2017 ،
مدیریت کیفیت در زنجیره تأمین شامل اقدامات و فعالیتهایی است که انتظار میرود بهطور
مستقیم و یا غیرمستقیم به بهبود عملکرد منجر شود و مزیت رقابتی ایجاد کند.
عملکرد کسب و کار 2یکی از ابعاد عملکرد شرکت است که میزان موفقیت بنگاه در دستیابی به
اهداف سازمانی مرتبط با رشد در فروش ،سودآوری و سهم بازار را تعیین میکند .عملکرد کسب
و کار خود شامل چند بخش است .این بخشها شامل عملکرد مشتری ،عملکرد بازار ،عملکرد
مالی هستند .در بخش عملکرد مشتری منظور رضایت مشتری و وفاداری آنها به شرکت است.
در عملکرد بازار منظور حجم فروش و سهم بازار است و در بخش عملکرد مالی ،سود ،حاشیه
سود و بازگشت سرمایه در مقایسه با رقبا مورد نظر است .از لحاظ ساختاری نیز عملکرد کسب
و کار شامل دو بخش است .بخش اول مربوط به عوامل مالی و بازار است .بهطور مثال
سودآوری ،سهم بازار ،نرخ بازگشت سرمایه در این حوزه قرار دارند .بخش دیگر مربوط به

1 Delic et al.
2 Business Performance.
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عواملی است که بر مشتریان و کارکنان تمرکز دارد .برای مثال عواملی مثل کیفیت خدمات،
رضایت مشتری و کارکنان در این حوزه قرار دارند (هانگ و همکاران.)2020 ،
عملکرد کیفیت هم شامل هشت بعد عملکرد( 1شامل ویژگی اصلی یک محصول) ،ویژگیها

2

(ویژگیهایی که مکمل عملکرد عمومی محصول هست) ،قابلیت اطمینان ،3انطباق ،4دوام،5
سرویس دهی ،6زیبایی شناسی 7و کیفیت ادراک 8است.
فرضیه اول :یکپارچگی زنجیرهتأمین بر عملکرد شرکت از طریق مدیریت کیفیت تأثیر مثبت دارد.
با ایجاد رابطه بلند مدت و مبتنی بر اعتماد با دیگر شرکا در طول زنجیرهتأمین ،شرکت بهتر
میتواند نیازهای مشتریان را بشناسد و با سرعت بیشتری به پویایی بازار پاسخ دهد ،سطح
سرویسدهی به مشتریان با سرعت و قابلیت اطمینان بیشتر ،باال میرود و همزمان عملیات با
هزینه پایینتر و بیشترین سود انجام میشود (سان و نی.)2012 ،9
از طرف دیگر ،یکپارچگی زنجیرهتأمین و مدیریت کیفیت بهطور محسوس با یکدیگر وابسته و
نزدیک هستند .چرا که هر دو بر مشتری متمرکز بوده و هدف نهاییشان ارضای نیاز مشتریان
است .همچنین ،هر دو بر بهبود مستمر ،یادگیری سازمانی و تفکر سیستماتیک تأکید دارند ،با
این تفاوت که مدیریت کیفیت بیشتر بر یکپارچگی سیستماتیک با مشتریان ،فرآیند و
ماشینآالت در داخل شرکت تمرکز دارد ولی یکپارچگی زنجیرهتأمین به یکپارچگی
سیستماتیک بازیگران در طول زنجیرهتأمین توجه بیشتری دارد (دلیک و همکاران.)2019 ،

1 Performance.
2 Features.
3 Reliability.
4 Conformance.
5 Durability.
6 Serviceability.
7 Aesthetic.
8 Perceived quality.
9 Sun & Ni.
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در واقع یکپارچگی زنجیرهتأمین با افزایش همکاری مؤثر میان اعضا منجر به بهبود و افزایش
کیفیت میگردد .یعنی به نیازهای مشتریان پاسخ بهتری داده میشود .در نتیجه با افزایش
رضایتمندی مشتریان عملکرد شرکت تقویت میگردد (فلین و همکاران2010 ،؛ سان و نی ،
2012؛ دلیک و همکاران.)2019 ،
فرضیه دوم :یکپارچگی داخلی بر عملکرد کسب و کار شرکت از طریق مدیریت کیفیت تأثیر
مثبت دارد.
به طور کلی ،هم یکپارچگی داخلی و هم یکپارچگی خارجی کارایی فرایندها و بهرهوری
محصوالت را بهبود میبخشد .یکپارچگی داخلی توانایی شرکت برای تدوین راهبردها ،انجام
اقدامات ،فرآیندها و رویهها در جهت انجام خواستههای مشتریان است .این یکپارچگی به
شرکتها برای درک نیازهای مشتریان ،کار با آنها برای طراحی محصول مشترک و تبادل
اطالعات کمک میکند .هدف یکپارچگی داخلی ،حذف انبارها و انبارداری سنتی و تاکید بر
هماهنگی بهتر در میان نواحی عملکردی است به گونهای که وظایف مربوط به هم برای مثال
خرید و کنترل مواد با مدیریت مواد و تولید و فروش با مدیریت تولید یکپارچه میشوند .این
هماهنگی به وجود آمده منجر به کاهش ضایعات ،دوبارهکاریها ،گلوگاهها و  ...گشته و کیفیت
خروجی تولید را افزایش میدهد .از سویی دیگر ،یکپارچگی داخلی در شرکت ،درک نیازهای
مشتریان و کار با آنها برای طراحی محصول مشترک و تبادل اطالعات را تسهیل میکند.
افزایش رضایتمندی مشتریان ،اهداف مرتبط با رشد فروش ،سود آوری و سهم بازار را برآورده
میکند (جاجا و همکاران.)2018 ،1
فرضیه سوم :یکپارچگی با تأمینکنندگان بر عملکرد کسب و کار شرکت از طریق مدیریت
کیفیت تأثیر مثبت دارد.

1 Jajja et al.
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فرضیه چهارم :یکپارچگی با مشتریان بر عملکرد کسب و کار شرکت از طریق مدیریت کیفیت
تأثیر مثبت دارد.
محققان معتقدند که از دیدگاه وسیعتر ،مدیریت در زنجیرهتأمین ،میبایست هم تأمینکنندگان و
هم مشتریان را بهمنظور کسب مزیت رقابتی یکپارچه کند .چرا که یکپارچگی گسترده با
تأمینکنندگان و مشتریان منجر به بیشترین بهبود در عملکرد نسب به دیگر الگوهای یکپارچگی
خواهد شد .یکپارچگی خارجی نیز توانایی شرکت برای همکاری با اعضای اصلی زنجیرهتأمین
(مشتریان و تأمینکنندگان) در راستای اجرای راهبردهای درون سازمانی ،اقدامات ،رویهها ،و
فرآیندهای قابل مدیریت برای انجام نیاز مشتریانش است .این نوع از یکپارچگی نیز منجر به درک
نیاز تأمینکنندگان و توجه به استانداردهای کیفیت مواد اولیه و خام میشود .همچنین باعث
بهبود در جریان تبادل اطالعات ،مشارکت ،برنامهریزی مشترک و طراحی محصول با
تأمینکنندگان میشود .عالوه بر این ،شرکت میتواند اثربخشی و کارایی را بهبود داده و
قابلیتهای خود را برای دستیابی به منابع افزایش دهد (لطفی و همکاران.)2013 ،
در مجموع یکپارچگی به اشتراک گذاشتن اطالعات بین شرکای زنجیرهتأمین را تسهیل و شرکت
را در برخورد با عدم اطمینان محیطی توانا میسازد .در نهایت ،فرض میشود که هرچه یکپارچگی
در زنجیرهتأمین افزایش یابد ،عملکرد بهتری مشاهده شود (تاریگان و همکاران.)2021 ،
از سویی دیگر ،مصرفک نندگان نهایی محصوالت تولیدی ،مشتریان هستند .رضایت مشتریان
نیز با کیفیت محصوالت ارتباط مستقیم دارد .در واقع ،کیفیت یک محصول یا خدمت ،چیزی
است که مشتری در پی آن است .با ایجاد مدیریت کیفیت که یکی از عناصر زنجیرهتأمین است،
شرکتها قادرند به سادگی به نیازهای مشتریان موثرتر پاسخ دهند و بهطور مستقیم یا
غیرمستقیم عملکرد خود را بهبود داده و مزیت رقابتی ایجاد کنند که سبب تشویق به ادامه
رواج آنها در سراسر زنجیرهتأمین میشود (سان و نی.)2012 ،
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کیفیت می تواند رضایتمندی مشتری را افزایش دهد و حاشیه سود شرکت را به وسیله افزایش
در قیمت محصوالت و یا کاهش هزینههای خود افزایش دهد .همچنین توانایی زنجیرهتأمین در
ایجاد هماهنگی و یکپارچگی به صورت همزمان در جریان باال دستی و پایین دستی ،میزان
انعطافپذیری زنجیرهتأمین در برآوردن نیازهای مشتریان را افزایش میدهد .بنابراین مدیریت
کیفیت و مدیریت زنجیرهتأمین دو مقوله به هم وابسته هستند که هر کدام بر روی یکدیگر اثر
میگذارند (سیال و همکاران.)2006 ،1
فرضیه پنجم :یکپارچگی داخلی بر عملکرد کیفیت شرکت از طریق مدیریت کیفیت تأثیر
مثبت دارد.
زمانی که در شرکت سطح باالیی از ارتباطات داخلی و قابلیت های هماهنگی وجود دارد ،
قابلیت بیشتری نیز برای رسیدن به سطح باالتری از یکپارچگی داخلی وجود دارد و یکپارچگی
خارجی بسط داده شده یکپارچگی داخلی در مرزهای شرکت است .حوزههای یکپارچگی
زنجیرهتأمین از جمله جریان فیزیکی ،برنامهریزی و کنترل ،جریان اطالعات ،سازمان و توسعه
تولید تأثیر مثبتی بر بهبود توانمندیهای رقابتی در جهت افزایش رضایت مشتری و کاهش
هزینه شرکت دارند (کومار و همکاران.)2017 ،2
فرضیه ششم :یکپارچگی با تأمینکنندگان بر عملکرد کیفیت شرکت از طریق مدیریت
کیفیت تأثیر مثبت دارد.
فرضیه هفتم :یکپارچگی با مشتریان بر عملکرد کیفیت شرکت از طریق مدیریت کیفیت تأثیر
مثبت دارد.

یکی از معیارهای اصلی سنجش عملکرد یک زنجیرهتأمین کیفیت است .همچنین شرکتهایی
که به کیفیت متعهدند ،به یکپارچگی در زنجیرهتأمین نیاز خواهند داشت؛ چرا که کیفیت به
1 Sila et al.
2 Kumar et al.
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وسیله مشتریان پایین دست در زنجیرهتأمین تعریف میشود و وجود ارتباط نزدیک با مشتری
سبب تسهیل در برآورده ساختن نیازهای مشتری ،شناسایی بهتر آنها و بهبود کیفیت محصول
و خدمات میشود (ستیندر و همکاران .)2015 ،1این امر باعث شد تا مفاهیم مدیریت کیفیت
زنجیرهتأمین 2مطرح شود .مدیریت کیفیت زنجیرهتأمین رویکرد سیستمی است که با ایجاد
پیوند میان جریانهای باالدستی و پاییندستی در زنجیرهتأمین ،فرصتهای مهمی را برای
ارتقای عملکرد زنجیرهتأمین فراهم میآورد .بر اساس ادبیات پژوهش موجود مدیریت کیفیت و
یکپارچگی زنجیره تأمین به شدت به یکدیگر وابسته و نزدیکند .در درجه نخست ،هردوی آنها
متمرکز بر مشتری ،و هدف نهایی هر دو یعنی مدیریت کیفیت و مدیریت زنجیرهتأمین ارضای
نیاز مشت ریان است .در درجه بعد ،هر دو بر بهبود مستمر و یادگیری سازمانی تاکید دارند و در
درجه سوم ،هر دو بر تفکر سیستماتیک تاکید دارند ،ولو با این تفاوت که ،مدیریت کیفیت بر
یکپارچگی سیستماتیک بیشتر مشتریان ،فرآیند ،ماشین آالت در داخل شرکت تمرکز دارد در
حالیکه مدیریت زنجیرهتأمین توجه بیشتری به یکپارچگی سیستماتیک بخشهای خارجی در
طول زنجیرهتأمین دارد (کوانگ و همکاران.)2016 ،
طبق ادبیات پژوهش مدیریت کیفیت ،تولیدکنندگان نمیتوانند بهطور مداوم محصوالت با
کیفیت بدون مشارکت مؤثر با تأمینکنندگان تولید کنند .رابطه بلند مدت با تأمینکنندگان
یکی از چهارده روش مدیریت کیفیت دمینگ 3است .تولید به موقع 4بدون همکاری با
تأمینکنندگان امکانپذیر نیست (باتیا و آواستی.)2018 ،
رابطه با مشتریان به سه شکل به طور غیرمستقیم بر عملکرد کیفیت اثر دارد .نخست ،با بهبود
کیفیت طراحی اولیه؛ دو م ،با توسعه طرح قابل ساخت و سوم ،طراحی ویژگیهای جدید

1 Cetindere et al.
2 Supply Chain Quality Management (SCQM).
3 Deming.
4 Just in Time (JIT).
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محصول .تأمینکنندگان نیز میتوانند در عملکرد کیفیت به شکلهای مختلف شرکت داشته
باشند .کلید بیشترین مشارکت آنها انتخاب تعداد کمی از تأمینکنندگان و ایجاد رابطه بلند
مدت با آنها است .انتخاب تأمینکنندگان بر اساس کیفیت نسبت به قیمت منجر به ارایه
قطعات با کیفیت باال می شود .در نهایت عملکرد کیفیت مطلوب ،عملکرد مالی و تجاری باالتری
را در نیز به دنبال دارد (آنیل و ساتیش.)2019 ،1
با توجه به مطالب پیشگفت و بر اساس هدف پژوهش ،یعنی بررسی و تحلیل چگونگی تأثیر
یکپارچگی زنجیرهتأمین بر عملکرد شرکتهای صنایع دارویی و لوازم پزشکی ایرانی با توجه به
نقش واسطهای مدیریت کیفیت ،مدل ساختاری پژوهش به صورت شکل ( )1ترسیم میشود.
برای بررسی یکپارچگی زنجیرهتأمین سه بعد یکپارچگی داخلی ،یکپارچگی با مشتریان و
یکپارچگی با تأمینکنندگان در نظر گرفته شد .و برای سنجش عملکرد شرکت ،عملکرد کیفیت
و عملکرد کسب و کار شرکت انتخاب شدند .هر کدام از این ابعاد ،شاخصهای متعددی دارند
که با توجه به مقاالت معتبر و تحقیقات قبلی استخراج میشوند.

1 Anil & Satish.
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شکل ( :)1مدل ساختاری پژوهش

در جدول ( )1نتایج برخی از پژوهشهای مرتبط با متغیرهای پژوهش ارائه گردیده است.
جدول ( :)1خالصه پیشینه پژوهش
هدف

یافته

بررسی رابطه
یکپارچگی
زنجیرهتأمین
و عملکرد

تأیید فرضیه تأثیر
مثبت یکپارچگی
زنجیرهتأمین بر
روی عملکرد
شرکت.

نتیجه
یکپارچگی با تأمینکنندگان با تسهیم اطالعات و
پیش بینی با دیگر اعضا منجر به افزایش کیفیت و
درنتیجه بهبود عملکرد میگردد .همچنین با پاسخ
بهتر به نیازهای مشتریان عملکرد را تقویت میکند.
وجود تأثیر مثبت یکپارچگی زنجیرهتأمین بر روی
عملکرد.
یکپارچگی زنجیرهتأمین از طریق بهبود عملکرد
زنجیره تأمین بر روی عملکرد شرکت تأثیر مثبت
دارد.
وجود تأثیر مثبت یکپارچگی زنجیرهتأمین روی

محققان
تاریگان و
همکاران2021 ،
فان و همکاران،
2020
دلیک و
همکاران2019 ،
ساندرام و
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همکاران2018 ،1

عملکرد.
تأثیر مثبت یکپارچگی داخلی ،با تأمینکنندگان ،با
مشتریان و یکپارچگی با اطالعات تأثیر مستقیم و
مثبتی بر عملکرد دارد.
یکپارچگی زنجیرهتأمین از طریق بهبود عملکرد
عملیاتی ،ارتباطی و استراتژیک منجر به بهبود
عملکرد مالی میگردد.
وجوود تووأثیر مثبووت یکپووارچگی زنجیرهتووأمین روی
عملکرد.
بررسی رابطه
یکپارچگی
زنجیرهتأمین
و مدیریت
کیفیت

تأیید فرضیه تأثیر
مثبت یکپارچگی
زنجیرهتأمین بر
روی مدیریت
کیفیت شرکت.

بررسی رابطه
مدیریت
کیفیت و
عملکرد

تأیید فرضیه تأثیر
مثبت مدیریت
کیفیت بر روی
ابعاد عملکرد
شرکت.

یکپارچگی با تأمینکنندگان بوا تسوهیم اطالعوات و
پیشبینی با دیگر اعضا منجر به افوزایش کیفیوت در
زنجیرهتأمین میگردد.
شوورکتها بوورای بهبووود کیفیووت بووه بووه یکپووارچگی
زنجیرهتأمین نیاز دارند.
وجود تأثیر مثبت یکپارچگی زنجیرهتوأمین بور روی
مدیریت کیفیت.
اقوودامات کیفیووت از طریووق قابلیتهووای موودیریت
کیفیت منجر به بهبود عملکرد عملیواتی و عملکورد
نوآوری میگردد.
رابطه مثبت بوین مودیریت کیفیوت زنجیرهتوأمین و
ابعاد عملکرد شرکت
رابطه مثبت بین پارامترهای کیفیوت و شواخصهای
عملکردی شرکت
اثر مثبت مدیریت کیفیت از طریق کیفیت محصوول
و اولویتهای رقابتی بر عملکرد کسب و کار

کومار و
همکاران2017 ،
چانگ و
همکاران2016 ،2
گارسیا و لوپز،
2015
تاریگان و
همکاران2021 ،
یوئنگ2008 ،
سیال و همکاران،
2006
زاید و
همکاران2021 ،3
هانگ و
همکاران2020 ،
خاروب و
همکاران2019 ،4
باتیا و آواستی،
2018
پانواتوانیچ و

رابطه مثبت بین مدیریت کیفیوت جوامع و عملکورد
شرکت

نگوین 2017 ،

هماهنگی و یکپارچگی اقدامات مدیریت کیفیوت بوا

کوانگ و

5

1 Sundramet al.
2 Chang et al.
3 Zaid et al.
4 Kharub et al.
5 Panuwatwanich & Nguyen.
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اقوودامات موودیریت زنجیرهتووأمین منجوور بووه بهبووود
عملکرد عملیاتی ،رضایتمندی مشوتری و در نهایوت
عملکرد مالی میگردد.

همکاران2016 ،

رابطه مثبت بین مدیریت کیفیوت جوامع و عملکورد
کسب و کار

ستیندر و
همکاران2015 ،

 3روش
این پژوهش از منظر هدف ،کاربردی و از نظر ماهیت و روش ،پیمایشی – توصیفی است .قلمرو
مکانی آن صنایع دارویی و لوازم پزشکی ایرانی بوده و از نظر قلمرو موضوعی نیز در دسته
پژوهشهای بازرگانی – صنعتی جای میگیرد .قلمرو زمانی انجام این پژوهش نیمه نخست
سال  1400شمسی است.
جامعه آماری پژوهش ،همه شرکتهای تولید دارو و لوازم پزشکی در ایران است .روش نمونهگیری،
احتمالی ساده با استفاده از فرمول کوکران بوده که بر این اساس تعداد  260پرسشنامه بین
شرکتها توزیع شد که از این تعداد  170پرسشنامه جمعآوری گردید .با توجه به حجم جامعه
آماری که  260پرسشنامه توزیع گردید ،بنابراین از فرمول کوکران حجم نمونه برابر با  156است.
اطالعات مورد نیاز به دو روش کتابخانهای و میدانی جمعآوری شد .در این پژوهش ابزار
گردآوری ،اطالعات پرسشنامه است .شاخصهای مربوط به متغیرهای یکپارچگی داخلی،
یکپارچگی با تأمینکنندگان و یکپارچگی با مشتریان و مدیریت کیفیت از پژوهش تاریگان و
همکاران ( ،)2021شاخصهای مربوط به متغیر عملکرد کسب وکار نیز از پژوهش هانگ و
همکاران ( )2020و شاخصهای مربوط به متغیر عملکرد کیفیت نیز از پژوهش آنیل و ساتیش
( )2019استخراج و به دقت ترجمه و بومیسازی شد ،سپس به تأیید چند تن از اساتید
دانشگاهی صاحب نظر در این حوزه رسیده و روایی صوری و محتوایی پرسشنامه تأیید گردید.
برای سنجش پایایی پرسشنامه ،آلفای کرونباخ برای تمامی متغیرها محاسبه گردید .برای تأیید
روایی محتوایی پرسشنامه ،از نظر خبرگان پژوهش و برای تأیید روایی سازه از تحلیل عاملی
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استفاده شد .عالوه بر این ،برای سنجش روایی همگرایی متغیرهای پرسشنامه از شاخصهای
میانگین واریانس استخراج شده ( )AVEو پایایی مرکب ( )CRاستفاده گردید.
جدول ( :)2نتایج پایایی و روایی همگرایی
آلفای کرونباخ

CR

AVE

متغیر

0.817

0.79

0.56

یکپارچگی داخلی

0.812

0.83

0.62

یکپارچگی تأمینکننده

0.867

0.87

0.62

یکپارچگی مشتریان

0.859

0.86

0.61

مدیریت کیفیت

0.875

0.87

0.54

عملکرد کیفیت

0.880

0.88

0.59

عملکرد کسب و کار

همانطورکه در جدول ( )2مشاهده میشود تمامی مقادیر برای میانگین واریانس استخراج شده
باالتر از  0/5و مقادیر محاسبه شده برای پایایی مرکب باالتر از  0/7و مقادیر آلفای کرونباخ نیز
از  0/7بیشتر است.
همچنین برای تعیین روایی تفکیکی از ماتریس همبستگی و میانگین واریانس استخراج شده
استفاده شد.
جدول ( :)3روایی تفکیکی
عملکرد

عملکرد

اقدامات

یکپارچگی

یکپارچگی با

یکپارچگی

کسب و کار

کیفیت

کیفیت

با مشتریان

تأمینکنندگان

داخلی
0.56

0.59

متغیر
یکپارچگی
داخلی
یکپارچگی با
تأمینکنندگان
یکپارچگی با
مشتریان

0.62

0.46

0.62

0.44

0.45

0.61

0.16

0.28

0.28

اقدامات کیفیت

0.54

0.11

0.20

0.14

0.22

عملکرد کیفیت

0.41

0.10

0.18

0.16

0.15

عملکرد کسب و
کار
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در جدول فوق مقادیر قطر اصلی ،میانگین واریانس استخراج شده و مقادیر زیر قطر اصلی توان
دوم همبستگی هر متغیر با متغیر دیگر است .همانطور که مشاهده میگردد با توجه به این که
مقادیر زیر قطر اصلی از میانگین واریانس استخراج کمتر هستند ،روایی تفکیکی تأیید میشود.

 4یافتهها
برای آزمودن فرضیههای پژوهش از معادالت ساختاری استفاده شد .همچنین برای پی بردن به اثر
غیر مستقیم متغیر مستقل بر متغیر وابسته از طریق متغیر میانجی از آزمون سوبل استفاده گردید.
در فرضیه اول پژوهش ،یکپارچگی زنجیرهتأمین با ضریب مسیر  0/68با مدیریت کیفیت
همبستگی دارد و مدیریت کیفیت نیز با ضریب مسیر  0/51با عملکرد همبستگی دارد .آماره

t

برای تأثیر یکپارچگی زنجیرهتأمین بر مدیریت کیفیت  7/11و برای تأثیر مدیریت کیفیت بر
عملکرد  4/89است .همچنین آماره  tغیر مستقیم برای یکپارچگی زنجیرهتأمین و عملکرد بر
اساس آزمون سوبل  4/03است .از این رو فرضیه اول پذیرفته میشود.

شکل ( :)2مدل ساختاری فرضیه اول
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جدول برازش مدل و خالصه نتایج تجزیه و تحلیل در جداول زیر ارایه شده است.
جدول ( :)4شاخصهای برازش مدل ساختاری فرضیه اول
مقدار استاندارد

مقدار

شاخص

-

58.08

𝟐

بزرگتر از صفر

25

df

کمتر از 3

2.32

𝟐/df

کمتر از 0.1

0.09

RMSEA

بیشتر از 0.9

0.95

NFI

بیشتر از 0.9

0.97

IFI

بیشتر از 0.9

0.97

CFI

بیشتر از 0.9

0.93

RFI

بیشتر از 0.9

0.96

NNFI

در فرضیه دوم پژوهش ،یکپارچگی داخلی با ضریب مسیر  0/47با مدیریت کیفیت همبستگی
دارد ،مدیریت کیفیت نیز با ضریب مسیر  0/47با عمکرد کسب و کار همبستگی دارد .آماره

t

برای یکپارچگی داخلی و مدیریت کیفیت  2/21و برای مدیریت کیفیت و عملکرد کسب و کار
 4/97است .طبق آزمون سوبل  tغیر مستقیم نیز  2/02به دست آمد .بنابراین فرضیه دوم
پذیرفته میشود.
در فرضیه سوم پژوهش ،یکپارچگی با تأمینکنندگان با مدیریت کیفیت با ضریب مسیر 0/44
همبستگی دارد .مدیریت کیفیت نیز با عملکرد کسب و کار با ضریب مسیر  0/47همبسته
است .آماره  tبرای یکپارچگی با تأمینکنندگان و مدیریت کیفیت  2/42و برای مدیریت کیفیت
و عملکرد کسب و کار برابر با  4/97است .با توجه به مقادیر آماره  tکه هر دو مقدار از 1/96
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بزرگتر بوده و همچنین آماره  tبرای تأثیر غیر مستقیم طبق آزمون سوبل  2/17است .بنابراین
فرضیه سوم نیز پذیرفته میشود.
در فرضیه چهارم پژوهش ،ضریب مسیر برای همبستگی بین یکپارچگی با مشتریان و مدیریت
کیفیت 0/49 ،است و برای مدیریت کیفیت و عملکرد کسب و کار  0/47است .آماره  tبرای
اقدامات کیفیت و عملکرد کسب و کار  4/97است .برای یکپارچگی با مشتریان و اقدامات
کیفیت آماره  tبرابر با  4/29است .با توجه به مقادیر آماره  tکه هر دو از  1/96بزرگتر بوده و

t

سوبل نیز  2/25است ،فرضیه پذیرفته میشود.
در فرضیه پنجم پژوهش ،یکپارچگی داخلی زنجیرهتأمین با ضریب مسیر  0/47با مدیریت
کیفیت همبستگی دارد و مدیریت کیفیت نیز با ضریب مسیر  0/48با عملکرد کیفیت
همبستگی دارد .فرض پنجم در صورتی پذیرفته میشود که آماره  tبزرگتر از  1/96یا کمتر از
 -1/96باشد .آماره  tبرای تأثیر یکپارچگی داخلی بر مدیریت کیفیت  2/21و برای تأثیر اقدامات
کیفیت بر عملکرد کیفیت 4/83است .اثر سوبل نیز  2/01است .از این رو فرضیه پنجم نیز
پذیرفته میشود.
در فرضیه ششم پژوهش ،ضریب مسیر برای همبستگی بین یکپارچگی با تأمینکنندگان
زنجیرهتأمین و مدیریت کیفیت  0/44است و ضریب مسیر برای همبستگی بین مدیریت کیفیت
و عملکرد کیفیت  0/48است .آماره  tبرای یکپارچگی با تأمینکنندگان و اقدامات کیفیت 2.42
و برای مدیریت کیفیت و عملکرد کیفیت  4/83است ،و اثر سوبل نیز  2/16است و چون آماره
بزرگتر از  1/96می باشند بنابراین فرضیه ششم پذیرفته میشود.
در فرضیه هفتم پژوهش ،ضریب مسیر برای همبستگی بین یکپارچگی با مشتریان و مدیریت
کیفیت  0/49و برای مدیریت کیفیت و عملکرد کیفیت نیز  0/48است .آماره  tبرای اقدامات
کیفیت و عملکرد کیفیت  4/83و برای یکپارچگی مشتریان و اقدامات کیفیت  4/29است.
همچنین اثر سوبل نیز  2/24به دست آمد .بنابراین فرضیه هفتم نیز پذیرفته میشود.
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شکل ( :)3مدل ساختاری فرضیات دوم تا هفتم

در جدول ( )5شاخصهای برازش برای مدل ساختاری پژوهش ارائه شده است.
جدول ( :)5شاخصهای برازش مدل ساختاری فرضیههای دوم تا هفتم پژوهش
مقدار استاندارد

مقدار

شاخص

بزرگتر از صفر

559.43
267

𝟐
df

کمتر از 3

2.09

𝟐/df

کمتر از 0/1

0.084

RMSEA

بیشتر از 0/9

0.92

NFI

بیشتر از 0/9

0.95

IFI

بیشتر از 0/9

0.95

CFI

بیشتر از 0/9

0.91

RFI

بیشتر از 0/9

0.95

NNFI
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 5بحث ،نتيجهگيری و پيشنهادات
در پژوهش حاضر ،تأثیر یکپارچگی زنجیرهتأمین بر عملکرد شورکتهای فعوال در حووزه تولیود
دارو و لوازم پزشکی از طریق مدیریت کیفیت بررسی شد .یکپارچگی زنجیرهتوأمین شوامل سوه
بعد یکپارچگی داخلی ،یکپارچگی با تأمینکنندگان و یکپوارچگی بوا مشوتریان اسوت .عملکورد
شرکتها هم شامل دو بعد عملکرد کیفیت و عملکرد کسب و کار میباشد .این تقسویمبندی بور
اساس مطالعه پژوهشهای پیشین صورت گرفت .اثر هریک از ابعاد یکپوارچگی زنجیرهتوأمین از
طریق مدیریت کیفیت بر هر بعد از عملکرد مورد سنجش قرار گرفت.
بر اساس یافتهها ،فرضیه اول پوژوهش ،اثور یکپوارچگی زنجیرهتوأمین شوامل ابعواد یکپوارچگی
داخلی ،یکپارچگی با تأمینکنندگان و یکپارچگی با مشتریان ،بر عملکرد شوامل ابعواد عملکورد
کیفیت و عملکورد کسوب و کوار ،از طریوق مودیریت کیفیوت پذیرفتوه شود .بوه عبوارت بهتور،
یکپارچگی زنجیرهتأمین بور مودیریت کیفیوت توأثیر دارد و مودیریت کیفیوت نیوز بور عملکورد
تأثیرگذار است ،در نهایت یکپارچگی زنجیرهتأمین به طور غیرمسوتقیم بور کول عملکورد توأثیر
مثبت دارد .این نتایج با نتایج پژوهشهای پیشین همچوون تاریگوان و همکواران ( )2021و بوه
طور کامل سازگار است .فلین و همکاران ( )2010دریافتند تاثیر یکپارچگی زنجیره توامین هوم
مربوط به عملکرد عملیاتی و هم عملکرد کسب و کار است .یکپوارچگی روی عملکورد عملیواتی
شرکت از طریق کاهش عدم اطمینان محیطی اثرگذار میباشد.
در فرضیه دوم ،سوم و چهارم پژوهش ،اثر مثبت ابعاد یکپارچگی زنجیرهتأمین یعنی یکپوارچگی
داخلی ،یکپارچگی با تأمینکنندگان و یکپارچگی با مشتریان ،بور عملکورد کسوب و کوار موورد
بررسی قرار گرفوت .بوا توجوه بوه نتوایج یکپوارچگی داخلوی ،یکپوارچگی بوا تأمینکننودگان و
یکپارچگی با مشتریان بر عملکرد کسب و کار از طریوق مودیریت کیفیوت توأثیر مثبوت دارنود.
نتیجه فرضیات دوم و سوم با نتایج پژوهش فلین و همکاران ( )2010همسو است اما آنهوا در
پژوهش خود ،تأثیر یکپارچگی با مشتریان بر ابعاد عملکرد نیافتند و عنوان کردند که یکپارچگی
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با مشتریان و یکپارچگی با تأمینکنندگان اغلب رابطه متفاوتی بر عملکرد دارند .اما در پوژوهش
حاضر ،یافتهها وجود اثر مثبت یکپارچگی با مشتریان بر عملکرد کسب و کار از طریق مودیریت
کیفیت را بیان میدارند .در واقع این امکوان وجوود دارد کوه ایون یکپوارچگی باعوث درک نیواز
مشتریان و توجه به استانداردهای کیفیت مواد اولیه میشود.
در فرضیات پنجم ،ششم و هفتم پژوهش ،اثر ابعاد یکپارچگی زنجیرهتأمین بر عملکورد کیفیوت
شرکتهای تولید دارو و لوازم پزشکی بررسی شود و مشوخص گردیود کوه یکپوارچگی داخلوی،
یکپارچگی با تأمینکنندگان و یکپارچگی با مشوتریان بور عملکورد کیفیوت از طریوق مودیریت
کیفیت تأثیر مثبت دارند .نتایج با یافتههای تاریگان و همکاران ( )2021و تای و جوی)2018( 1
همسوست .به عبارت دیگر یکپارچگی زنجیرهتأمین بر مودیریت کیفیوت توأثیر دارد و مودیریت
کیفیت نیز بر عملکرد تأثیرگذار است .در نهایت یکپارچگی زنجیرهتأمین بهطور غیرمسوتقیم بور
کل عملکرد تأثیر دارد.
بهطور کلی بنابر فرضویه اصولی پوژوهش موی تووان گفوت سوازمانها بوا ایجواد یکپوارچگی در
زنجیرهتأمین خود چه در بعد داخلی و چه در بعد خارجی و همچنین اجرای مدیریت کیفیوت و
اقدام از طریق آنها میتوانند عملکرد خود در بخش کیفیت و کسب وکار ،بهبود بخشند.
برای ایجاد یکپارچگی با تأمینکنندگان شرکت میتواند برای ارتقاء سطح فرآیند سوفارشدهی،
با تأمینکنندگان برنامهریزی مشترک داشته باشود .اطالعوات مفیود را از تأمینکننودگان بورای
تولید و فرآیندهای تأمین شرکت دریافت کند و تأمینکننودگان را در فرآینود توسوعه محصوول
مشارکت دهد.
برای ایجاد یکپارچگی همزموان بوا تأمینکننودگان و مشوتریان نیوز شورکت میتوانود از تیمهوای
هماهنگی فرآیندها بین دو شرکت ،استفاده کند .همچنین تغییر ساختار سنتی شرکت و اشوتراک
اطالعات و استفاده از فناوری اطالعات بورای بوه اشوتراکگذاری اطالعوات بوه جوای فعالیتهوای
1Thai & Jie.
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وقتگیر تجاری و همچنین در جریان گذاشتن کارکنان و حتوی اعضوای زنجیرهتوأمین از مزایوای
یکپارچگی ،میتواند در داشتن زنجیرهتأمینی یکپارچه و هماهنگ موثر باشد.
شرکتهای فعال در صنعت دارو با یکپارچگی داخلی زنجیرهتأمین خود و به کارگیری اثوربخش
مدیریت کیفیت با اجرای مدیریت کیفیت فراگیر ،شش سیگما ،ایجاد حلقههای کیفیت ،اجورای
برنامههایی بورای بهبوود بهورهوری تجهیوزات و بهبوود عملکورد زیسوت محیطوی محصووالت و
فرآینوودها میتواننوود عملکوورد کیفیووت خووود را بهبووود بخشووند .ایوون شوورکتها میبایسووت بووه
ساختاردهی اقدامات ،فرآیندها و رویهها را برای انجام خواستههای مشتریان خود همت گماشته
و مدیریت کیفیت را نیز در سازمان خود اجرا کنند تا عملکرد کیفیت بهتوری را شواهد باشوند.
چرا که عملکرد کیفیت مطلوب ،عملکرد مالی و تجاری بهتری را به دنبال دارد .در واقع ،کیفیت
میتواند منجر به رضایتمندی مشتری شده و حاشیه سود شرکت را به وسیله افزایش در قیمت
محصوالت و یا کاهش هزینهها افزایش دهد.
از آنجایی که زنجیرهتأمین مجموعهای به هم پیوسته است که همکاری بیشتر در این مجموعه
باعث ایجاد مزیت رقابتی و افزایش عملکرد سازمانی میشود ،پیشنهاد میشود بستر همکواری و
یکپارچگی با ایجاد ارتباط بلند مدت با تأمینکنندگان به جوای ارتبواط کوتواه مودت و حفو و
تداوم ارتباط با آنها در صنایع دارویی و لوازم پزشکی فراهم گردد.
در پژوهش حاضر برای سنجش عملکرد کسب و کار شرکت از اطالعات پرسشنامه استفاده شد.
عملکرد شرکت شامل ابعاد مختلفی است که در این پژوهش تنها دو بعد از ابعاد عملکرد در نظر
گرفته شده است .بنابراین بورای سونجش عملکورد شورکت میتووان ابعواد دیگوری را همچوون
عملکرد مالی در نظر گرفت .همچنین ممکن اسوت شورکتها اسوتراتژیهای مختلفوی را بورای
یکپارچگی با تأمینکنندگان و مشتریان به کار گیرند .با توجه به ایون موضووع بورای تحقیقوات
آتی میتوان متغیرهایی از قبیل پیپچیدگی محصول ،پویایی بازاریوابی و ...را بوه مودل پوژوهش
اضافه کرد.
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Abstract
The purpose of this study is to investigate the relationship between supply chain
integration and the performance of companies active in the field of drug
production and medical equipments through quality management. The statistical
population of the study is all companies producing drugs and medical
equipments in Iran. Sampling method is a simple possibility using Cochran's
formula, based on which 260 questionnaires were distributed among companies,
of which 170 questionnaires were collected. From the point of view of purpose,
this research is applied and in terms of nature and method, it is a surveydescriptive. Structural equation modeling was used to analyze the data. Findings
indicate that supply chain integrity affects firm performance through quality
management. Also, the effect of different dimensions of supply chain
integration on quality performance and business performance of companies
active in the field of drug and medical device production through quality
management was investigated. The results show that the dimensions of internal
integration, integration with suppliers and integration with customers have a
positive effect on quality performance and business performance of companies
through quality management.
Keywords: Supply Chain, Integration, Quality Management, Performance.
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