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دارو   یددفعال در حوزه تول  یهابا عملکرد شرکت  تأمینیرهزنج  یکپارچگیرابطه    یپژوهش بررس  ینهدف ا

دارو و لدوازم  یدتول  یهاپژوهش، همه شرکت  یاست. جامعه آمار  یفیتک  یریتمد  یق از طر  یو لوازم پزشک

اسدا    ینکه بر ابوده    نساده با استفاده از فرمول کوکرا  یاحتمال  یری،گاست. روش نمونه  یراندر ا  یپزشک

. از منظدر یددگرد یآورپرسشنامه جمدع 170تعداد  ینشد که از ا  یعها توزشرکت  ینپرسشنامه ب   260تعداد  

 ید وتحل یدهتجز یاسدت. بدرا توصدیفی – یمایشیو روش، پ  یتو از نظر ماه  یپژوهش کاربرد  ینهدف، ا

بدر  تدأمینیرهزنج یکپدارچگیکده  کننددیم بیدان هایافتهاستفاده شد.  یمعادالت ساختار  یها از مدلسازداده

بدر  تأمینیرهزنج یکپارچگیابعاد مختلف  یرتأث  یندارد. همچن یرتأث  یفیتک  یریتمد  یق عملکرد شرکت از طر

 یدق از طر یدارو و لدوازم پزشدک یددفعال در حدوزه تول  یهاو عملکرد کسب و کار شرکت  یفیتعملکرد ک

با  یکپارچگی ی،داخل یکپارچگیاز آن است که ابعاد   یحاک  یج. نتاقرار گرفت  یمورد بررس  یفیتک  یریتمد

 یدق ها از طرو عملکدرد کسدب و کدار شدرکت  یفیدتبر عملکدرد ک  یانبا مشتر  یکپارچگیو    کنندگانینتأم

 مثبت دارند.  یرتأث   یفیتک  یریتمد
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 مقدمه   1

در عرصه   حضوربرای    هاکسب و کار، شرکت  رقابت درنوسانات بازار و فناوری و شدت  با افزایش  

به  رقابت   دستیابی  رقابتی   ،موفقیتو  مزیت  زنجیره  به  داشتن  دارند.  بتواند  تأمیننیاز  که  ی 

تاریگان است )  سازمانپاسخگوی نیازهای سازمان، بازار و مشتری باشد یک مزیت رقابتی برای  

همکاران  زمان  .(2021،  1و  تبد   ک یبه    تواندیم   ی شرکت  بزرگ  بتواند    لیبازار  که  شود 

کارآمد    ات یعمل  ،منظور  نیا  یکند. برا  یبازار را برآورده کند، طراح  یازهایرا که ن  ی تأمینزنجیره 

  یبرا  شتریارزش ب  جادیموثر ا  ی هابه دنبال روش  تأمینزنجیرهدارد.    ینقش محور  تأمینزنجیره 

برا   یمشتر طر  تأمینزنجیره   کیمثال    یاست.  مستمر،    ینوآور  قیاز  بهبود   یسازکپارچه یو 

استم یس به  منجر  صنعت،  آور  سود  سطوح  در  اصالحات  انجام  و  برا  جادیها    ی مشتر  یارزش 

عاملی کلیدی برای دستیابی به    3تأمینزنجیرهیکپارچگی    (.2020،  2هانگ و همکاران)  شودیم

دو به عنوان یک اصل در   هر  ،افزایش یکپارچگی و عملکرد بهتر ست.مزیت رقابتی نسبت به رقبا

با ایجاد یک رابطه بلند مدت و قابل اطمینان با   .شوندمیدر نظر گرفته    تأمینزنجیرهمدیریت  

طول   در  شرکا  ب  تأمین،زنجیرهدیگر  را  مشتریان  نیازهای  درک  شرکت  پویایی    کند،میهتر  به 

سطح خدمات    شود،میتر  تر و مطمئنرسانی سریعخدمات  دهد،میتر واکنش نشان  بازار سریع 

تری به  سازی سود با هزینه پایینو همزمان با آن شرکت برای حداکثر یابد میبه مشتریان بهبود 

با    .پردازدمیفعالیت   یکپارچگی  گرفتن  نظر  یک   کنندگانتأمیندر  منظور  به  مشتریان  و 

مالی شرکت و  عملیاتی  عملکرد  بهبود  برای  رقابتی  ت  تواندمی  استراتژی  یا  تکادر سطح  و  یکی 

پذیرداستراتژیک   و   .صورت  لجستیکی  یکپارچگی  ترتیب  به  یکپارچگی  از  نوع  دو  این 

 
1 Tarigan et al.  
2 Hong et al. 

3 Supply Chain Integration (SCI). 



 55                                                   1401اول، بهار نشریه علمی مدیریت استاندارد و کیفیت، سال دوازدهم، شمارة 

DOI:10.22034/JSQM.2022.311851.1370  

پایین    کنندگانتأمینبا    1رچگی جریان باالدستو به صورت یکپا  شودمیتکنولوژیکی نامیده   و 

 (.2020، 3فان و همکاران)  شودمیبا مشتریان انجام  2دست

  گردد. می  تأمینزنجیرهو    تولیدباعث ایجاد ارزش افزوده در  نیز    مدیریت کیفیتاز سوی دیگر،  

ویژگیکیفیت   خواسته   هاییعنی  کند.   هایمحصول،  برآورده  را  به مدیریت    مشتریان  کیفیت 

به طور مستقیم یا غیرمستقیم به بهبود عملکرد کیفیت منجر شود و   رودمیکه انتظار    یاقدامات 

برای   کلیدی  ،یعامل  تیفیک  . (2020هانگ و همکاران،  )  شودمیاطالق    ،مزیت رقابتی ایجاد کند 

و    تیفیک  میانارتباط  چنین  هماست.  ازمان  تأمین سؤثر و بقای قدرت رقابتی زنجیرهمدیریت م

 .خوردیبه چشم م   دکنندگانیو تول  انیمشتر  کنندگان،نیتأم  یهاتیدر مورد فعال  تأمینزنجیره 

  تأمینزنجیرهدر سراسر    هاآناقدامات منجر به عملکرد بهتر و تشویق شرکت به ادامه رواج  این  

  چرا که  ؛و کیفیت را همزمان دنبال کنند  تأمینزنجیرهباید اهداف مربوط به    هاشرکتو    شودمی

است  تأمینزنجیره  شده  بنا  کیفیت  اساس  همکاران)  بر  و  آن  (.2016،  4کوانگ  که از    جایی 

داشتن ارتباط نزدیک   شود،میتعریف    تأمین زنجیرهوسیله مشتریان پایین دست در  ه  کیفیت ب

باعث   مشتری  مشتریبا  نیازهای  ساختن  برآورده  در  بهتر    ،تسهیل  بهبود    هاآنشناسایی  و 

بهبود کیفیت   کنندگانتأمیناهمیت و نقش  چنین  هم  .شودمیکیفیت محصول و خدمات   در 

است. توجه  مورد  م  توانندنمیتولیدکنندگان   نیز  بدون همکاری  را  کیفیت  با  با  ؤمحصوالت  ثر 

تولی  کنندگانتأمین مداوم  طور  کنندبه  شرکت  . د  اساس،  این  کیفیتمتعهد    هایبر  به    ،به 

در   نیززنجیرهیکپارچگی  داشت. مشارکت    تأمین  مشتری   کنندهتأمیننیاز خواهند  به  و  مداری 

، 5باتیا و آواستی ) هستند  تأمین مطرحزنجیرهاصلی و کلیدی مدیریت کیفیت    های عنوان سازه

2018). 

 
1 Upstream. 

2 Downstream. 

3 Phan et al.  
4 Quang et al. 

5 Bhatia & Awasthi. 
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سال  روند  در  به  توجه  با  اخیر  و  های  جمعیت  پیری  افزایش  و  جمعیت  رشد  کاهش  به  رو 

های مزمن و خطرناک، صنعت داروسازی رشد چشمگیری داشته چنین شیوع یکباره بیماریهم

 کند. است. اما از دیگر سو تهدیدات بالقوه زیادی این صنعت را تهدید می

ی که در آن به  و محیطفعال در حوزه صنایع دارویی و لوازم پزشکی  ایرانی    هایشرایط شرکت

گونهفعالیت می به  است.  پردازند  زیاد  آن  در  تحوالت  و  تغییرات  برای    هاشرکت این  ایست که 

نه  اخیر    هایدر سال   ند. همچنینهستموفقیت در چنین شرایطی به دنبال مزیت رقابتی پایدار  

مشتریانتنها   عرضه    توقع  روبه  برای  کیفیت  با  در برای  بلکه  ،  است  افزایشمحصوالت  حضور 

ایران در  خارجی  مشابه  محصوالت  با  رقابت  و  جهانی  مجاب    هایشرکت  ،بازارهای  را  ایرانی 

داشته مدیریت کیفیت، دستیابی به مزیت رقابتی و بهبود عملکرد  ای به  که توجه ویژه  کند می

تأمین صنعت داروسازی، نشانگر مسیر دسترسی کاربران نهایی به  از سوی دیگر، زنجیره باشند.

تأمین،  محصوالت دارویی ضروری با کیفیت مناسب و در زمان و مکان مناسب است. این زنجیره 

تأمین بسیار حساس است که اطمینان زیر صد در درصد در مورد هرگونه فعالیتی به  یک زنجیره

طور مستقیم سطح خدمات به مشتریان را از نظر بهداشتی و ایمنی به شدت تحت تأثیر قرار 

به  می که شرکتدهد.  است  منظور  در  همین  زیاد  موجودی  نگهداری  سیاست  داروسازی  های 

کنند تا از نرخ اطمینان صد در صد مطمئن شوند. با این  تأمین خود را دنبال میسراسر زنجیره 

های مشتریان، چالش بزرگی فراری این صنعت است برای این حال با توجه به نیازها و خواسته 

از صد  در  صد  اطمینان  و    که  )مقدم  شود  حاصل  بهینه  هزینه  با  محصوالت  به  دسترسی 

وری، نوآوری، کاهش چرخه عمر (. کاهش زمان رسیدن محصول به بازار، بهره2014همکاران،  

پذیری در  محصوالت دارویی، مقررات دولتی، کاهش دوره ثبت اختراع اختصاصی، ایجاد انعطاف

هزینه افزایش  و  مهمتولید  از  مشکالتی ها  است.   ترین  داروسازی  صنعت  فراروی  که  است 

زنجیرههم به  خطرناک  تقلبی  محصوالت  نفوذ  بس  چنین  خطری  دارویی  عرضه  و  تامین  های 

 (.  2015بزرگ برای صنایع دارویی جهان سومی است )مهرعلیان و همکاران، 
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ست  همواره مورد بررسی پژوهشگران ا  و ارتباط با مدیریت کیفیت  تأمینزنجیره مسایل مدیریت  

است.  مختلفی    های پژوهش  و گرفته  انجام  جهان  در سطح  زمینه  این  در  پژوهشهم  های  اما 

بر    ها آن  تأثیرکیفیت و    مدیریتو    تأمینزنجیرهارتباط مدیریت  بررسی  صورت گرفته در مورد  

اندک    های عملکرد شرکت و  ایرانی محدود  عملکرد    استتولیدی  به  اغلب نگاهی تک بعدی  و 

بنابرا بررسی  دارند.  به  پژوهش  این  در  عملکرد    تأمینزنجیرهیکپارچگی    میانرابطه  ین  و 

پزشکی  شرکت لوازم  و  دارویی  صنایع  تأثیرو  های  واسطه   تبیین  با    کیفیت  مدیریت ای  نقش 

به عبارت دیگر برای سنجش عملکرد دو بعد از آن یعنی    نگاهی دو بعدی پرداخته شده است.

و   عملکرد کسب  و  کیفیت  است.عملکرد  گرفته شده  نظر  در  واقع    کار  یکپارچگی در  روی  بر 

کرد شرکت  لروی رویکردهای کیفیت و عمبر که   تأمینزنجیره جریان باالدست و پایین دست در  

و  گذارتأثیر شده  تمرکز  مدیریت    تأمینزنجیرهیکپارچگی    میانتا    گردد میتالش    است،  و 

باط را روی عملکرد از دو بعد عملکرد کسب و کیفیت پل ارتباطی برقرار گردد و اثرات این ارت

 شود. ملکرد کیفیت سنجیدهکار و ع 

 پيشينه  مبانی نظری و    2

از   منظور  ساختاری  نظر  ارتباطاتای  پیچیدهشبکه    تأمین زنجیرهاز  با    ها سازمانکه    است  از 

تجاری   به  کننده  توزیعو  تولیدکننده    کننده، تأمینشرکای  خدمات  و  کاال  رساندن  منظور  به 

توان به اثرات بالقوه و مزایای  می  تأمینزنجیره دست مشتریان محصول دارند. با مدیریت صحیح  

افزایش رضایت    ،هاوجود دارد دست یافت. اثراتی نظیر کاهش هزینه  تأمینزنجیره زیادی که در  

  .(9201، 1)پانیگراهی و همکاران .. .و  ،سود ،بازده  ،مشتریان

به  زنجیرهیکپارچگی   نیز  با    برایکت  یک شرتوانایی  تأمین  استراتژیک  بازیگران همکاری   سایر 

به    تأمینزنجیره  دستیابی  برای  سازمانی  برون  و  درون  فرآیندهای  مساعی  تشریک  مدیریت  و 

تصمیمات  مالی  ،اطالعات  ،خدمات  ،جریان محصوالت بهره  و  و  کردن   در جهتور  موثر  فراهم 

 
1 Panigrahi et al. 
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باال بیشترین   سرعت  و  پایین  هزینه  با  نهایی  ارزش  مشتریان  می  برای  )اطالق  و  شود  دلیک 

و از  تولیدکننده به   کنندهتأمیناز  تأمین، با توجه به تعریف ساختاری زنجیره . (2019، 1همکاران 

مشتری به  بعد  توان  می  ،آنجا  داخلی  برایسه  یکپارچگی  یعنی  یکپارچگی    ،یکپارچگی 

نظر    کنندگانتأمین در  را  مشتریان  یکپارچگی  یکپارچگی    گرفتو  و    کنندگانتأمینکه 

عبارت است   یداخل  شود.  یکپارچگیمییکپارچگی مشتریان به یکپارچگی خارجی دسته بندی  

  یت را حما  یدارتباط متقابل اهداف تول  باکه    یکدیگرسازگار با    یدیتول  یهایتفعال  مجموعه   از

  یازهای بازار و ن  یازهای با ن  یدیتول  یهایاستاهداف و س  یقتطب  ی نیزخارج  چگی یکپار  کنند. یم

کومار و  ؛  2012شود )سان و نی،  یطی تعریف میمح  یها  یتشرکت با توجه به محدود  یرقابت

 .  (2017همکاران، 

انتظار ماست    یی هایتفعالو    اقداماتمدیریت کیفیت در زنجیره تأمین شامل   طور رود بهیکه 

 کند.  یجادا ی رقابت یتبه بهبود عملکرد منجر شود و مز یممستقیرغ  یا و  یممستق

که میزان موفقیت بنگاه در دستیابی به    است  یکی از ابعاد عملکرد شرکت  2عملکرد کسب و کار

عملکرد کسب  کند. را تعیین می سودآوری و سهم بازار ،اهداف سازمانی مرتبط با رشد در فروش

ها شامل عملکرد مشتری، عملکرد بازار، عملکرد  و کار خود شامل چند بخش است. این بخش

. است  به شرکت  هاآناری  . در بخش عملکرد مشتری منظور رضایت مشتری و وفادهستندمالی  

حاشیه   ،و در بخش عملکرد مالی، سود  است  در عملکرد بازار منظور حجم فروش و سهم بازار

. از لحاظ ساختاری نیز عملکرد کسب  است  ورد نظرمسود و بازگشت سرمایه در مقایسه با رقبا  

بخش دو  شامل  کار  بازاراست  و  و  مالی  عوامل  به  مربوط  اول  بخش  به است  .  مثال   طور. 

به   مربوط  دیگر  بخش  دارند.  قرار  حوزه  این  در  سرمایه  بازگشت  نرخ  بازار،  سهم  سودآوری، 

 
1 Delic et al.  
2 Business Performance. 
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عواملی مثل کیفیت خدمات،   مثال  برای  دارد.  تمرکز  و کارکنان  بر مشتریان  است که  عواملی 

 (. 2020هانگ و همکاران، رضایت مشتری و کارکنان در این حوزه قرار دارند )

عملکرد  هم شامل عملکرد کیفیت   بعد   2ها ویژگی(،  اصلی یک محصول  ویژگی )شامل    1هشت 

عملکرد  هایویژگی) مکمل  که  هست  عمومیی  اطمینان (،  محصول  ،  5دوام ،  4انطباق،  3قابلیت 

 است. 8و کیفیت ادراک  7زیبایی شناسی ، 6سرویس دهی 

 تأمین بر عملکرد شرکت از طریق مدیریت کیفیت تأثیر مثبت دارد. یکپارچگی زنجیره   فرضیه اول: 

تأمین، شرکت بهتر  با ایجاد رابطه بلند مدت و مبتنی بر اعتماد با دیگر شرکا در طول زنجیره

دهد،  می پاسخ  بازار  پویایی  به  بیشتری  سرعت  با  و  بشناسد  را  مشتریان  نیازهای  سطح  تواند 

رود و همزمان عملیات با  اطمینان بیشتر، باال می  یتمشتریان با سرعت و قابل  دهی بهسرویس

 (. 2012، 9)سان و نی  شودمیتر و بیشترین سود انجام هزینه پایین

وابسته و    گریکد ی  اب  طور محسوسبه  تیفیک  تیریمدو    نیمأ ترهیزنج  ی کپارچگی  ،از طرف دیگر

  انیمشتر  ازین  یارضا  ییشانو هدف نها  بوده  متمرکز  یدو بر مشتر  هرچرا که  ند.  هست  کینزد

دارند، با    دیکأ ت  کیستماتیتفکر سو    ی سازمان  یریادگی  ،، هر دو بر بهبود مستمرهمچنین.  است

مد  نیا که  فرآانیمشتربا    کی ستماتیس  یکپارچگیبر    شتریب  ت یفیک  تیریتفاوت    و   ندی، 

دارد  نیماش تمرکز  شرکت  داخل  در    ی کپارچگیبه    نیمأ تره یزنج  یکپارچگی  ولیآالت 

 . (2019و همکاران،  کیدل) دارد یشتریتوجه ب نیمأ تره یدر طول زنج بازیگران کیستماتیس

 
1 Performance. 

2 Features. 

3 Reliability. 

4 Conformance. 

5 Durability. 
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7 Aesthetic. 

8 Perceived quality. 

9 Sun & Ni. 
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  یش افزابهبود و  اعضا منجر به  مؤثر میان    افزایش همکاریبا    تأمینزنجیره  در واقع یکپارچگی 

به  .  گرددیم  یفیتک بهتر  یانمشتر  نیازهاییعنی  افزایش  می  داده   یپاسخ  با  نتیجه  در  شود. 

و همکاران،  یم  یتتقوشرکت  عملکرد  رضایتمندی مشتریان   )فلین  ن؛  2010گردد  و  ،    یسان 

 .(2019و همکاران،  یکدل ؛2012

یکپارچگی داخلی بر عملکرد کسب و کار شرکت از طریق مدیریت کیفیت تأثیر   فرضیه دوم:

 مثبت دارد.

کلی،   طور  هم    یداخل  یکپارچگی هم  به  بهره  یندها فرا  ییکارا  یخارج  یکپارچگی و   یورو 

م بهبود  را  انجام    بخشد. یمحصوالت  راهبردها،  تدوین  برای  شرکت  توانایی  داخلی  یکپارچگی 

فرآیند رویهها  اقدامات،  انجام  و  جهت  در  به    های خواسته ها  یکپارچگی  این  است.  مشتریان 

آنشرکت با  کار  مشتریان،  نیازهای  درک  برای  تبادل  ها  و  مشترک  محصول  طراحی  برای  ها 

می کمک  انباردار  ی،داخل  یکپارچگیهدف    کند.اطالعات  و  انبارها  تاک  یسنت  یحذف  بر    یدو 

مثال    یمربوط به هم برا  یفوظاای که  است به گونه   یعملکرد  ینواح  یانبهتر در م  ی هماهنگ

با مد  یدمواد و تول  یریتو کنترل مواد با مد   یدخر   ن ای.  شوندمی  یکپارچه  یدتول  یریتو فروش 

ها و ... گشته و کیفیت ها، گلوگاهکاریهماهنگی به وجود آمده منجر به کاهش ضایعات، دوباره

افزایش می ن  ، شرکت  در   یداخل   از سویی دیگر، یکپارچگی  دهد. خروجی تولید را    ی هایازدرک 

ومشتر آن  یان  با  براکار  اطالعات    یطراح  یها  تبادل  و  مشترک  تسهیل  محصول    کند. یمرا 

ایتمندی مشتریان، اهداف مرتبط با رشد فروش، سود آوری و سهم بازار را برآورده افزایش رض

 .(2018، 1)جاجا و همکاران کند می

تأمین  فرضیه سوم: با  مدیریت یکپارچگی  طریق  از  کار شرکت  و  عملکرد کسب  بر  کنندگان 

 کیفیت تأثیر مثبت دارد.

 
1 Jajja et al. 



 61                                                   1401اول، بهار نشریه علمی مدیریت استاندارد و کیفیت، سال دوازدهم، شمارة 

DOI:10.22034/JSQM.2022.311851.1370  

کار شرکت از طریق مدیریت کیفیت  یکپارچگی با مشتریان بر عملکرد کسب و    فرضیه چهارم:

 تأثیر مثبت دارد. 

کنندگان و بایست هم تأمین تأمین، می تر، مدیریت در زنجیره محققان معتقدند که از دیدگاه وسیع 

به  را  مشتریان  با هم  گسترده  یکپارچگی  که  چرا  کند.  یکپارچه  رقابتی  مزیت  کسب  منظور 

کنندگان و مشتریان منجر به بیشترین بهبود در عملکرد نسب به دیگر الگوهای یکپارچگی تأمین 

شد.   زنجیره خواهد  اصلی  اعضای  با  همکاری  برای  شرکت  توانایی  نیز  خارجی  تأمین یکپارچگی 

تأمین  و  در  )مشتریان  راهبرد کنندگان(  اجرای  رویه راستای  اقدامات،  سازمانی،  درون  و های  ها، 

این نوع از یکپارچگی نیز منجر به درک  .فرآیندهای قابل مدیریت برای انجام نیاز مشتریانش است 

تأمین  می نیاز  خام  و  اولیه  مواد  کیفیت  استانداردهای  به  توجه  و  باعث کنندگان  همچنین  شود. 

اطال تبادل  جریان  در  برنامه بهبود  مشارکت،  با عات،  محصول  طراحی  و  مشترک  ریزی 

می تأمین  می کنندگان  شرکت  این،  بر  عالوه  کاراییتواند  شود.  و  و   اثربخشی  داده  بهبود  را 

 (.2013های خود را برای دستیابی به منابع افزایش دهد )لطفی و همکاران،  قابلیت 

تأمین را تسهیل و شرکت ای زنجیره در مجموع یکپارچگی به اشتراک گذاشتن اطالعات بین شرک 

 گیکه هرچه یکپارچ   شودمی   ، فرضدر نهایت . سازد می را در برخورد با عدم اطمینان محیطی توانا 

 (. 2021و همکاران،    یگانتار عملکرد بهتری مشاهده شود )، تأمین افزایش یابددر زنجیره 

مصرف دیگر،  سویی  مشتریاناز  تولیدی،  نهایی محصوالت  مشتریان   کنندگان  رضایت  هستند. 

چیزی   ،کیفیت یک محصول یا خدمتدر واقع،    نیز با کیفیت محصوالت ارتباط مستقیم دارد.

تأمین است،  با ایجاد مدیریت کیفیت که یکی از عناصر زنجیره   .در پی آن است  است که مشتری

و  شرکت دهند  پاسخ  موثرتر  مشتریان  نیازهای  به  سادگی  به  قادرند  مستبهها  یا  طور  قیم 

ادامه   به  تشویق  ایجاد کنند که سبب  رقابتی  مزیت  و  داده  بهبود  را  عملکرد خود  غیرمستقیم 

  (.2012)سان و نی،  شودمیتأمین ها در سراسر زنجیرهرواج آن 
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تواند رضایتمندی مشتری را افزایش دهد و حاشیه سود شرکت را به وسیله افزایش کیفیت می

تأمین در  خود افزایش دهد. همچنین توانایی زنجیره   هایهزینه در قیمت محصوالت و یا کاهش  

میزان  پایین دستی،  و  باال دستی  جریان  در  صورت همزمان  به  یکپارچگی  و  ایجاد هماهنگی 

افزایش میزنجیرهپذیری  انعطاف دهد. بنابراین مدیریت  تأمین در برآوردن نیازهای مشتریان را 

که هر کدام بر روی یکدیگر اثر    هستندتأمین دو مقوله به هم وابسته  کیفیت و مدیریت زنجیره

 (. 2006، 1گذارند )سیال و همکارانمی

پنجم: مدیری  فرضیه  طریق  از  شرکت  کیفیت  عملکرد  بر  داخلی  تأثیر  یکپارچگی  کیفیت  ت 

 مثبت دارد.

باال  یزمان سطح  شرکت  در  داخل  ییکه  ارتباطات  قابل  یاز  ،    یهماهنگ  یها  یتو  دارد  وجود 

  و یکپارچگی   وجود دارد  یداخل  یکپارچگیاز    یبه سطح باالتر  یدنرس  یبرا  یزن  یشتریب  یتقابل

شده    یخارج داده  مرزها  یداخل  یکپارچگیبسط  یکپارچگی  حوزه .  استشرکت    یدر  های 

ریزی و کنترل، جریان اطالعات، سازمان و توسعه تأمین از جمله جریان فیزیکی، برنامهزنجیره 

توانم  ی مثبت  یرثأ تتولید   بهبود  کاهش    ی رقابت  یهایدنبر  و  مشتری  رضایت  افزایش  در جهت 

 (.  2017، 2کومار و همکاران ) شرکت دارندهزینه 

ششم: تأمی  فرضیه  با  مدیریت  نیکپارچگی  طریق  از  شرکت  کیفیت  عملکرد  بر  کنندگان 

 دارد.مثبت کیفیت تأثیر 

یکپارچگی با مشتریان بر عملکرد کیفیت شرکت از طریق مدیریت کیفیت تأثیر    فرضیه هفتم:

 .مثبت دارد

هایی  تأمین کیفیت است. همچنین شرکت یکی از معیارهای اصلی سنجش عملکرد یک زنجیره

به یکپارچگی در زنجیره  به کیفیت متعهدند،  به که  نیاز خواهند داشت؛ چرا که کیفیت  تأمین 

 
1 Sila et al. 

2 Kumar  et al.  
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شود و وجود ارتباط نزدیک با مشتری تأمین تعریف میوسیله مشتریان پایین دست در زنجیره

ها و بهبود کیفیت محصول رآورده ساختن نیازهای مشتری، شناسایی بهتر آنسبب تسهیل در ب

این امر باعث شد تا مفاهیم مدیریت کیفیت    .(2015،  1ستیندر و همکاران شود )و خدمات می

شود.    2تأمین زنجیره  ایجاد  یره زنج  یفیتک  یریتمدمطرح  با  که  است  سیستمی  رویکرد  تأمین 

میان   پایینجریانپیوند  و  باالدستی  زنجیرههای  در  فرصتدستی  برای  تأمین،  را  مهمی  های 

آورد. بر اساس ادبیات پژوهش موجود مدیریت کیفیت و  تأمین فراهم میارتقای عملکرد زنجیره 

ها  تأمین به شدت به یکدیگر وابسته و نزدیکند. در درجه نخست، هردوی آنیکپارچگی زنجیره

تأمین ارضای هدف نهایی هر دو یعنی مدیریت کیفیت و مدیریت زنجیره  متمرکز بر مشتری، و

نیاز مشتریان 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  

تر مشتریان، فرآیند، ماشین آالت در داخل شرکت تمرکز دارد در یکپارچگی سیستماتیک بیش

های خارجی در  تأمین توجه بیشتری به یکپارچگی سیستماتیک بخشحالیکه مدیریت زنجیره 

   (.2016کوانگ و همکاران، تأمین دارد )طول زنجیره 

نمی تولیدکنندگان  کیفیت،  مدیریت  پژوهش  ادبیات  بهطبق  با  توانند  محصوالت  مداوم  طور 

با   مؤثر  مشارکت  بدون  تأمین  کنندگانتأمینکیفیت  با  مدت  بلند  رابطه  کنند.  کنندگان  تولید 

دمینگ کیفیت  مدیریت  روش  چهارده  از  موقع   3یکی  به  تولید  با    4است.  همکاری  بدون 

  (.2018 ی،و آواست  یاباتپذیر نیست ) کنندگان امکانتأمین

نخست، با بهبود   طور غیرمستقیم بر عملکرد کیفیت اثر دارد.ه شکل بهرابطه با مشتریان به س

ویژگی طراحی  سوم،  و  ساخت  قابل  طرح  توسعه  با  دوم،  اولیه؛  طراحی  جدید  کیفیت  های 

 
1 Cetindere et al.  
2 Supply Chain Quality Management (SCQM). 

3 Deming. 

4 Just in Time (JIT). 
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تأمین نیز میمحصول.  به شکلکنندگان  کیفیت  عملکرد  در  داشته  توانند  مختلف شرکت  های 

بیشترین مشارکت آن انتخاباشند. کلید  از تأمینها  کنندگان و ایجاد رابطه بلند  ب تعداد کمی 

آن با  تأمینمدت  انتخاب  است.  اساس  ها  بر  ارایه    کیفیتکنندگان  به  منجر  قیمت  به  نسبت 

شود. در نهایت عملکرد کیفیت مطلوب، عملکرد مالی و تجاری باالتری  قطعات با کیفیت باال می

   (.1920، 1)آنیل و ساتیش را در نیز به دنبال دارد

اساس   بر  و  پیشگفت  به مطالب  توجه  پژوهش، با  تحلیل  یعنی    هدف  و  تأثیربررسی    چگونگی 

با توجه به  ایرانی  ی  و لوازم پزشک  یی دارو  یع صنا  هایبر عملکرد شرکت  تأمین زنجیرهیکپارچگی  

پژوهش به صورت شکل  ای مدیریت کیفیتنقش واسطه .  شودترسیم می  (1)، مدل ساختاری 

زنجیره یکپارچگی  بررسی  داخلی   سه  تأمینبرای  یکپارچگی  و   ، بعد  مشتریان  با    یکپارچگی 

عملکرد کیفیت   ،. و برای سنجش عملکرد شرکته شددر نظر گرفت  کنندگانبا تأمینیکپارچگی  

متعددی دارند    هایشاخص  این ابعاد،   هر کدام از  انتخاب شدند. کسب و کار شرکت  عملکرد  و  

 . شوندمیکه با توجه به مقاالت معتبر و تحقیقات قبلی استخراج 

 

 

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

 است.  گردیدهمتغیرهای پژوهش ارائه  با  های مرتبطپژوهشنتایج برخی از   (1)در جدول 

 خالصه پیشینه پژوهش   (:1)جدول 

 هدف   یافته  نتیجه  محققان

تاریگان و  

 2021همکاران، 

تأمین با  و  یکپارچگی  اطالعات  تسهیم  با  کنندگان 

و  پیش کیفیت  افزایش  به  منجر  اعضا  دیگر  با  بینی 

می عملکرد  بهبود  پاسخ  درنتیجه  با  گردد. همچنین 

تأیید فرضیه تأثیر   کند. بهتر به نیازهای مشتریان عملکرد را تقویت می

مثبت یکپارچگی  

تأمین بر  زنجیره

روی عملکرد  

 شرکت. 

رابطه  بررسی 

یکپارچگی  

تأمین  زنجیره

 و عملکرد

فان و همکاران، 

2020 

زنجیره  تأثیروجود   یکپارچگی  روی  بر    تأمینمثبت 

 .عملکرد

دلیک و 

 2019همکاران، 

زنجیره بهبود    تأمینیکپارچگی  طریق    عملکرد از 

مثبت زنجیره تأثیر  شرکت  عملکرد  روی  بر  تأمین 

 دارد.

ساندرام و  یکپارچگی    تأثیروجود   روی    تأمینزنجیرهمثبت 
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 .عملکرد 2018، 1همکاران 

کومار و 

 2017همکاران، 

تأمین با  با  تأثیر مثبت یکپارچگی داخلی،  کنندگان، 

و   مستقیم  تأثیر  اطالعات  با  یکپارچگی  و  مشتریان 

 مثبتی بر عملکرد دارد. 

چانگ و 

 2016، 2همکاران 

زنجیره عملکرد  یکپارچگی  بهبود  طریق  از  تأمین 

بهبود   به  منجر  استراتژیک  و  ارتباطی  عملیاتی، 

 گردد.عملکرد مالی می

، گارسیا و لوپز

2015 

روی  تووأمینزنجیرهمثبووت یکپووارچگی  تووأثیروجوود 

 .عملکرد

تاریگان و  

 2021، همکاران 

کنندگان بوا تسوهیم اطالعوات و یکپارچگی با تأمین

در  بینی با دیگر اعضا منجر به افوزایش کیفیوتپیش

 گردد.تأمین میزنجیره
  ریتأث هیفرض دییتأ

  ی کپارچگیمثبت 

بر   ن یتأمرهیزنج

مدیریت   یرو

 شرکت. کیفیت

  رابطهبررسی 

  یکپارچگی 

تأمین  زنجیره

مدیریت  و 

 کیفیت

   2008،  یوئنگ
بووه یکپووارچگی ها بوورای بهبووود کیفیووت بووه شوورکت

 .دارندنیاز    تأمینزنجیره

،  سیال و همکاران

2006 

روی بور    توأمینزنجیرهمثبت یکپارچگی    تأثیروجود  

 .مدیریت کیفیت

زاید و 

 2021، 3همکاران 

هووای موودیریت اقوودامات کیفیووت از طریووق قابلیت

عملیواتی و عملکورد کیفیت منجر به بهبود عملکرد  

 گردد.نوآوری می

  ریتأث هیفرض دییتأ

مدیریت  مثبت 

  یبر رو کیفیت

ابعاد عملکرد  

 شرکت. 

رابطه  بررسی 

مدیریت  

کیفیت و  

 عملکرد

هانگ و 

 2020همکاران، 

و توأمین زنجیرهکیفیوت    مودیریترابطه مثبت بوین  

 ابعاد عملکرد شرکت

و  خاروب

  2019، 4همکاران 

های شواخصکیفیوت و   پارامترهایرابطه مثبت بین  

 شرکت  یعملکرد

باتیا و آواستی، 

2018 

از طریق کیفیت محصوول کیفیت  مدیریت  اثر مثبت  

 بر عملکرد کسب و کارهای رقابتی  و اولویت

پانواتوانیچ و 

 2017، 5نگوین

و عملکورد جوامع  رابطه مثبت بین مدیریت کیفیوت  

 شرکت

کوانگ و  بوا مدیریت کیفیوت  هماهنگی و یکپارچگی اقدامات  

 
1 Sundramet al.   
2 Chang et al.  
3 Zaid et al. 

4 Kharub et al. 

5 Panuwatwanich   & Nguyen. 
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تووأمین منجوور بووه بهبووود اقوودامات موودیریت زنجیره 2016همکاران، 

عملکرد عملیاتی، رضایتمندی مشوتری و در نهایوت 

 گردد.عملکرد مالی می

ستیندر و 

 2015همکاران، 

و عملکورد جوامع  رابطه مثبت بین مدیریت کیفیوت  

 کسب و کار

 روش   3

قلمرو  است.    توصیفی  –پیمایشی    پژوهش از منظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، این  

پزشکی مکانی   لوازم  و  دارویی  صنایع  دسته    بوده   ی ایران  آن  در  نیز  موضوعی  قلمرو  نظر  از  و 

بازرگانی  پژوهش می  –های  جای  نخست   .گیردصنعتی  نیمه  پژوهش  این  انجام  زمانی  قلمرو 

 شمسی است. 1400سال 

گیری،  های تولید دارو و لوازم پزشکی در ایران است. روش نمونه جامعه آماری پژوهش، همه شرکت 

تعداد   اساس  این  بر  که  بوده  کوکران  فرمول  از  استفاده  با  ساده  بین    260احتمالی  پرسشنامه 

ت شرکت  این  از  که  توزیع شد  جامعه  پرسشنامه جمع   170عداد  ها  به حجم  توجه  با  گردید.  آوری 

 است.   156بنابراین از فرمول کوکران حجم نمونه برابر با    ، پرسشنامه توزیع گردید   260آماری که  

کتابخانه روش  دو  به  نیاز  مورد  جمعاطالعات  میدانی  و  ابزار ای  پژوهش  این  در  شد.  آوری 

است.    ،آوریگرد پرسشنامه  به  شاخصاطالعات  مربوط  داخلی،  یکپارچگی  متغیرهای  های 

تأمین با  با مشتریان  یکپارچگی  تاریگان و  کنندگان و یکپارچگی  پژوهش  از  و مدیریت کیفیت 

( به  شاخص(،  2021همکاران  مربوط  و  متغیر  های  هانگ  پژوهش  از  نیز  وکار  کسب  عملکرد 

عملکرد کیفیت نیز از پژوهش آنیل و ساتیش متغیر  به  های مربوط  شاخص ( و  2020همکاران )

استخراج  2019) ترجمه  (  دقت  به  بومیو  شدو  اساتید سازی  از  تن  چند  تأیید  به  سپس   ،

 دانشگاهی صاحب نظر در این حوزه رسیده و روایی صوری و محتوایی پرسشنامه تأیید گردید. 

  تأیید برای    آلفای کرونباخ برای تمامی متغیرها محاسبه گردید.  ،برای سنجش پایایی پرسشنامه

نظر    ،پرسشنامه  محتوایی  روایی عاملی    خبرگاناز  تحلیل  از  روایی سازه  تأیید  برای  و  پژوهش 
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ایناستفاده شد.   بر  متغیر  رایب  ، عالوه  روایی همگرایی  از شاخص  هایسنجش    هایپرسشنامه 

 ( استفاده گردید.  CRو پایایی مرکب )  (AVE) میانگین واریانس استخراج شده

 نتایج پایایی و روایی همگرایی (:2) جدول 

 آلفای کرونباخ  AVE CR متغیر

 0.817 0.79 0.56 یکپارچگی داخلی 

 0.812 0.83 0.62 کننده تأمینیکپارچگی 

 0.867 0.87 0.62 یکپارچگی مشتریان

 0.859 0.86 0.61 کیفیت مدیریت

 0.875 0.87 0.54 عملکرد کیفیت 

 0.880 0.88 0.59 عملکرد کسب و کار 

مقادیر برای میانگین واریانس استخراج شده    تمامی   شودمیمشاهده    (2)در جدول  که  طور همان

  ز و مقادیر آلفای کرونباخ نی  7/0و مقادیر محاسبه شده برای پایایی مرکب باالتر از    5/0باالتر از  

 .است بیشتر 7/0از 

استخراج شده چنین  هم از ماتریس همبستگی و میانگین واریانس  روایی تفکیکی  تعیین  برای 

 .  شداستفاده 

 روایی تفکیکی (:3)جدول 

 متغیر
یکپارچگی  

 داخلی 

یکپارچگی با 

 کنندگان تأمین

یکپارچگی  

 با مشتریان

اقدامات 

 کیفیت 

عملکرد 

 کیفیت 

عملکرد  

 کسب و کار 

یکپارچگی  
 داخلی 

0.56      

یکپارچگی با 
 کنندگان تأمین

0.46 0.62     

یکپارچگی با 
 مشتریان

0.45 0.44 0.62    

   0.61 0.16 0.28 0.28 اقدامات کیفیت 

  0.54 0.11 0.20 0.14 0.22 عملکرد کیفیت 

عملکرد کسب و  
 کار 

0.15 0.16 0.18 0.10 0.41 0.59 
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میانگین واریانس استخراج شده و مقادیر زیر قطر اصلی توان   ، در جدول فوق مقادیر قطر اصلی

گردد با توجه به این که  طور که مشاهده میهمان.  است  دوم همبستگی هر متغیر با متغیر دیگر

 .شودمییید أ روایی تفکیکی ت هستند،زیر قطر اصلی از میانگین واریانس استخراج کمتر  قادیرم

 هایافته   4

ی پژوهش از معادالت ساختاری استفاده شد. همچنین برای پی بردن به اثر  ها برای آزمودن فرضیه 

 وابسته از طریق متغیر میانجی از آزمون سوبل استفاده گردید.    متغیر غیر مستقیم متغیر مستقل بر  

فرضیه زنجیرهپژوهش،    اول  در  مسیر    تأمینیکپارچگی  ضریب  کیفیت    مدیریتبا    68/0با 

  tبا عملکرد همبستگی دارد. آماره    51/0فیت نیز با ضریب مسیر  کی  مدیریتهمبستگی دارد و  

برای    11/7کیفیت    مدیریتبر    تأمینزنجیرهیکپارچگی    تأثیربرای   بر    مدیریت  تأثیرو  کیفیت 

آماره    .است  89/4عملکرد   برای یکپارچگی زنجیره   tهمچنین  بر  غیر مستقیم  تأمین و عملکرد 

 .شودمیپذیرفته  است. از این رو فرضیه اول 03/4اساس آزمون سوبل 

 

 مدل ساختاری فرضیه اول  (:2) شکل
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 و تحلیل در جداول زیر ارایه شده است.  تجزیهجدول برازش مدل و خالصه نتایج 

 ساختاری فرضیه اول های برازش مدل  شاخص(: 4) جدول 

 مقدار استاندارد  مقدار  شاخص 

𝟐 58.08 - 

df 25  بزرگتر از صفر 

𝟐/df 2.32  3کمتر از 

RMSEA 0.09  0.1کمتر از 

NFI 0.95   0.9بیشتر از 

IFI 0.97 0.9  از بیشتر 

CFI 0.97   0.9بیشتر از 

RFI 0.93   0.9بیشتر از 

NNFI 0.96   0.9بیشتر از 

 

کیفیت همبستگی   مدیریتبا    47/0یکپارچگی داخلی با ضریب مسیر    دوم پژوهش،در فرضیه  

  tبا عمکرد کسب و کار همبستگی دارد. آماره    47/0کیفیت نیز با ضریب مسیر    مدیریت  ،دارد

و عملکرد کسب و کار    کیفیت  مدیریتو برای    21/2کیفیت    مدیریتبرای یکپارچگی داخلی و  

آزمو   .است  97/4 سوبل  طبق  نیز    tن  مستقیم  آمد.  02/2غیر  دست  فرضیه    به    دوم بنابراین 

 .شودمیپذیرفته 

 44/0کیفیت با ضریب مسیر    مدیریتبا    کنندگانتأمینیکپارچگی با  پژوهش،  در فرضیه سوم  

دارد.   مسیر    مدیریتهمبستگی  ضریب  با  کار  و  کسب  عملکرد  با  نیز   همبسته   0/ 47کیفیت 

کیفیت  مدیریت  برای  و    42/2کیفیت    مدیریتو    کنندگانتأمینگی با  برای یکپارچ  t. آماره  است

از  که هر د  t. با توجه به مقادیر آماره  است  97/4و عملکرد کسب و کار برابر با      96/1و مقدار 
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بنابراین    است.  17/2برای تأثیر غیر مستقیم طبق آزمون سوبل    tبزرگتر بوده و همچنین آماره  

 . شودمینیز پذیرفته  سومفرضیه 

و مدیریت    ضریب مسیر برای همبستگی بین یکپارچگی با مشتریانپژوهش،  در فرضیه چهارم  

برای    است  49/0کیفیت،   کار    مدیریتو  و  عملکرد کسب  و  آماره    47/0کیفیت  برای    tاست. 

کار   و  کسب  عملکرد  و  کیفیت  اقدامات  است  97/4اقدامات  و  مشتریان  با  یکپارچگی  برای   .

  tبزرگتر بوده و      96/1و از  که هر د  tبا توجه به مقادیر آماره    است.   29/4برابر با    tیفیت آماره  ک

 .شودمیفرضیه پذیرفته  است،  25/2سوبل نیز 

فرضیه   پژوهش،در  داخلی    پنجم  مسیر    تأمینزنجیرهیکپارچگی  ضریب    مدیریت با    47/0با 

و   دارد  همبستگی  مسیر    مدیریتکیفیت  ضریب  با  نیز  کیفیت    48/0کیفیت  عملکرد  با 

یا کمتر از    96/1بزرگتر از    tکه آماره    شودمیدر صورتی پذیرفته    پنجمهمبستگی دارد. فرض  

اقدامات    تأثیرو برای    21/2کیفیت    مدیریتیکپارچگی داخلی بر    تأثیربرای    tباشد. آماره    -96/1

کیفیت   عملکرد  بر  سوبل  .است83/4کیفیت  فرضیه  است.    01/2نیز    اثر  رو  این  نیز    پنجماز 

 .  شودمیپذیرفته 

فرضیه   پژوهش، در  برای    ششم  مسیر  با    همبستگیضریب  یکپارچگی    کنندگان تأمینبین 

کیفیت   مدیریتو ضریب مسیر برای همبستگی بین  است 44/0کیفیت   مدیریتو  تأمینزنجیره 

  2.42و اقدامات کیفیت    کنندگانتأمینبرای یکپارچگی با    tاست. آماره    48/0و عملکرد کیفیت  

آماره است و چون      16/2است، و اثر سوبل نیز    83/4و عملکرد کیفیت  کیفیت    مدیریتو برای  

 . شودمی پذیرفتهمی باشند بنابراین فرضیه ششم  96/1بزرگتر از 

  مدیریت تریان و  ضریب مسیر برای همبستگی بین یکپارچگی با مش  هفتم پژوهش،در فرضیه  

برای    49/0کیفیت   نیز    کیفیت  مدیریتو  اقدامات    tآماره    .است  48/0و عملکرد کیفیت  برای 

کیفیت   عملکرد  و  یکپارچگی    و  83/4کیفیت  کیفیت    انمشتریبرای  اقدامات  . است  29/4و 

 . شودمی پذیرفتهنیز  هفتمبنابراین فرضیه به دست آمد.   24/2همچنین اثر سوبل نیز 
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 دوم تا هفتم  مدل ساختاری فرضیات (:3)شکل 

 برازش برای مدل ساختاری پژوهش ارائه شده است.  هایشاخص (5) در جدول

 های دوم تا هفتم پژوهشهای برازش مدل ساختاری فرضیهشاخص (:5)جدول 
 مقدار استاندارد  مقدار  شاخص 

𝟐 559.43 - 

df 267  بزرگتر از صفر 

𝟐/df 2.09  3کمتر از 

RMSEA 0.084  1/0کمتر از 

NFI 0.92   9/0بیشتر از 

IFI 0.95 9/0  از بیشتر 

CFI 0.95   9/0بیشتر از 

RFI 0.91   9/0بیشتر از 

NNFI 0.95   9/0بیشتر از 
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 و پيشنهادات  گيریيجه نتبحث،    5

حووزه تولیود های فعوال در  تأمین بر عملکرد شورکتدر پژوهش حاضر، تأثیر یکپارچگی زنجیره

توأمین شوامل سوه دارو و لوازم پزشکی از طریق مدیریت کیفیت بررسی شد. یکپارچگی زنجیره

عملکورد   .کنندگان و یکپوارچگی بوا مشوتریان اسوتبعد یکپارچگی داخلی، یکپارچگی با تأمین

بندی بور باشد. این تقسویمها هم شامل دو بعد عملکرد کیفیت و عملکرد کسب و کار میشرکت

توأمین از های پیشین صورت گرفت. اثر هریک از ابعاد یکپوارچگی زنجیرهس مطالعه پژوهشاسا

 طریق مدیریت کیفیت بر هر بعد از عملکرد مورد سنجش قرار گرفت.

توأمین شوامل ابعواد یکپوارچگی ها، فرضیه اول پوژوهش، اثور یکپوارچگی زنجیرهبر اساس یافته

پارچگی با مشتریان، بر عملکرد شوامل ابعواد عملکورد کنندگان و یکداخلی، یکپارچگی با تأمین

کیفیت و عملکورد کسوب و کوار، از طریوق مودیریت کیفیوت پذیرفتوه شود. بوه عبوارت بهتور، 

تأمین بور مودیریت کیفیوت توأثیر دارد و مودیریت کیفیوت نیوز بور عملکورد یکپارچگی زنجیره

سوتقیم بور کول عملکورد توأثیر تأمین به طور غیرمتأثیرگذار است، در نهایت یکپارچگی زنجیره

( و بوه 2021همچوون تاریگوان و همکواران )های پیشین  مثبت دارد. این نتایج با نتایج پژوهش

هوم   ینتوام  یرهزنج  یکپارچگی  یرتاث( دریافتند  2010فلین و همکاران )سازگار است.  طور کامل  

 یواتیلکورد عملعم  یرو  یکپوارچگی.  استو هم عملکرد کسب و کار    یاتیمربوط به عملکرد عمل

 .باشدیاثرگذار م یطیمح ینانعدم اطمکاهش   یقشرکت از طر

تأمین یعنی یکپوارچگی در فرضیه دوم، سوم و چهارم پژوهش، اثر مثبت ابعاد یکپارچگی زنجیره

کنندگان و یکپارچگی با مشتریان، بور عملکورد کسوب و کوار موورد داخلی، یکپارچگی با تأمین

کننودگان و بوه نتوایج یکپوارچگی داخلوی، یکپوارچگی بوا تأمینبررسی قرار گرفوت. بوا توجوه  

یکپارچگی با مشتریان بر عملکرد کسب و کار از طریوق مودیریت کیفیوت توأثیر مثبوت دارنود. 

هوا در اما آن  ستا  همسو  (  2010فلین و همکاران )  با نتایج پژوهشدوم و سوم  نتیجه فرضیات  

 یکپارچگابعاد عملکرد نیافتند و عنوان کردند که یپژوهش خود، تأثیر یکپارچگی با مشتریان بر  
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اما در پوژوهش .  بر عملکرد دارند  یکنندگان اغلب رابطه متفاوتنیمأ با ت  یکپارچگیو    انیبا مشتر

بر عملکرد کسب و کار از طریق مودیریت   انیبا مشتر  یکپارچگها وجود اثر مثبت ییافته  ،حاضر

 ازیوباعوث درک نایون یکپوارچگی دارند. در واقع این امکوان وجوود دارد کوه کیفیت را بیان می

 شود.یم هیمواد اول تیفیک یو توجه به استانداردها مشتریان

کیفیوت تأمین بر عملکورد  در فرضیات پنجم، ششم و هفتم پژوهش، اثر ابعاد یکپارچگی زنجیره

های تولید دارو و لوازم پزشکی بررسی شود و مشوخص گردیود کوه یکپوارچگی داخلوی، شرکت

کنندگان و یکپارچگی با مشوتریان بور عملکورد کیفیوت از طریوق مودیریت یکپارچگی با تأمین

 (2018) 1تای و جوی ( و2021تاریگان و همکاران ) هاینتایج با یافته  کیفیت تأثیر مثبت دارند.

 مودیریتدارد و    ریثأ تو  تیوفیک  مودیریتبر    نیمأ ترهیزنج  یکپارچگی  گریبه عبارت دهمسوست.  

بور  میرمسوتقیطور غ به نیمأ ترهیزنج یکپارچگی تیدر نها است.گذار ریثأ بر عملکرد ت زین  تیفیک

 دارد.  ریثأ کل عملکرد ت

یکپوارچگی در ها بوا ایجواد  طور کلی بنابر فرضویه اصولی پوژوهش موی تووان گفوت سوازمانبه

تأمین خود چه در بعد داخلی و چه در بعد خارجی و همچنین اجرای مدیریت کیفیوت و زنجیره

 توانند عملکرد خود در بخش کیفیت و کسب وکار، بهبود بخشند.ها میاقدام از طریق آن

 دهی،سوفارش  فرآیند  سطح  ارتقاءتواند برای  کنندگان شرکت میبرای ایجاد یکپارچگی با تأمین

 بورای کننودگانریزی مشترک داشته باشود. اطالعوات مفیود را از تأمینکنندگان برنامهتأمین  با

کننودگان را در فرآینود توسوعه محصوول دریافت کند و تأمین  شرکت  تأمین  فرآیندهای  و  تولید

 مشارکت دهد.

هوای  م توانود از تی کننودگان و مشوتریان نیوز شورکت می برای ایجاد یکپارچگی همزموان بوا تأمین 

هماهنگی فرآیندها بین دو شرکت، استفاده کند. همچنین تغییر ساختار سنتی شرکت و اشوتراک  

هوای  گذاری اطالعوات بوه جوای فعالیت اطالعات و استفاده از فناوری اطالعات بورای بوه اشوتراک 

 
1Thai & Jie.  
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توأمین از مزایوای  گیر تجاری و همچنین در جریان گذاشتن کارکنان و حتوی اعضوای زنجیره وقت 

 تأمینی یکپارچه و هماهنگ موثر باشد. تواند در داشتن زنجیره می   ، ارچگی یکپ 

اثوربخش کارگیری  ه  خود و ب  تأمینزنجیرهداخلی    گیهای فعال در صنعت دارو با یکپارچشرکت

اجورای  ،کیفیت هایایجاد حلقه ،شش سیگما  مدیریت کیفیت فراگیر،اجرای    اکیفیت ب  مدیریت

 و محصووالت محیطوی زیسوت عملکورد بهبوود و  تجهیوزات  وریبهوره  بهبوود  بورای  یهایبرنامه

بووه بایسووت می هاایوون شوورکتتواننوود عملکوورد کیفیووت خووود را بهبووود بخشووند. می فرآینوودها

 همت گماشته  مشتریان خود  هایها را برای انجام خواستهها و رویهفرآیند  ،اقداماتساختاردهی  

. باشوند  کنند تا عملکرد کیفیت بهتوری را شواهد  اجراد  کیفیت را نیز در سازمان خو  مدیریتو  

کیفیت در واقع، را به دنبال دارد.  هتریعملکرد مالی و تجاری ب  ،عملکرد کیفیت مطلوبچرا که  

و حاشیه سود شرکت را به وسیله افزایش در قیمت شده  رضایتمندی مشتری  منجر به    تواندمی

 .  ها افزایش دهدهش هزینهمحصوالت و یا کا

این مجموعه   در  که همکاری بیشتر  است  ای به هم پیوستهمجموعه  تأمینزنجیرهجایی که  از آن

بستر همکواری و   شودمیپیشنهاد    شود،میباعث ایجاد مزیت رقابتی و افزایش عملکرد سازمانی  

به جوای ارتبواط کوتواه مودت و حفو  و  کنندگانتأمینایجاد ارتباط بلند مدت با با  یکپارچگی  

 گردد.در صنایع دارویی و لوازم پزشکی فراهم    هاآنتداوم ارتباط با  

حاضر برای سنجش عملکرد کسب و کار شرکت از اطالعات پرسشنامه استفاده شد. پژوهش    در

نظر عملکرد شرکت شامل ابعاد مختلفی است که در این پژوهش تنها دو بعد از ابعاد عملکرد در 

همچوون تووان ابعواد دیگوری را سونجش عملکورد شورکت می  گرفته شده است. بنابراین بورای

 مختلفوی را بورای هایاسوتراتژی  هاممکن اسوت شورکتچنین  . همدر نظر گرفتعملکرد مالی  

بورای تحقیقوات موضووع  د. با توجه به ایون  نو مشتریان به کار گیر  کنندگانتأمینیکپارچگی با  

را بوه مودل پوژوهش   و...  از قبیل پیپچیدگی محصول، پویایی بازاریوابی  یرهاییتوان متغمی  تیآ

 اضافه کرد.  
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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 survey-

descriptive. 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. 


