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سًجیزُ تاهیي پیؼ ًیااس هَققیات تغایاری اس    کارآهدی  چکیدٌ:

اطویٌااى اس عولکازد درعات سًجیازُ     تٌگاُ ّای اقتقادی اعت. 

ِ عیغتن اعت. در ایاي   هٌظن ایي ارسیاتیتاهیي هغتلشم  تاا   هقالا

 یارّاا یهع ،"يیتااه  زُیا سًج تیا فیک تیزیهاد "اعتفادُ اس هدل 

 یٍاگااي عاااسیااش ؽاازکت در  يیتاااه زُیااسًج یاتیااارس یدیااکل

هؾاصـ   گزیکاد یتا  ارّایهع يیٍ ًحَُ تعاهل ٍ ارتثاط ا ییؽٌاعا

 زُیا عولکزد سًج تا اعتفادُ اس هدل ارائِ ؽدُ،در اداهِ  ؽدُ اعت.

تزرعی ٍ پظ اس اًجام هحاعاثات زسم   ت هَرد هطالعِؽزک يیتاه

 لیا . پظ اس تحلتعییي ؽدُ اعت% 48هعادل  عولکزد ایي ؽزکت

 لیا تحل یاهصتلا،، تاا اعاتفادُ اس رٍػ ّا     یعولکزد عاال ّاا  

کِ تاا   يیعالٍُ تز ا گزدیدهؾصـ  َى،یرگزع لیٍ تحل یکیٌاهید

تاِ   يیتااه  زُیا سًجکال  هقدار عولکازد   ار،یعولکزد ّز هع تْثَد

 گزیکاد یتاا   شیا ً ارّاا یاس هع یتعض اتد،ی یه تْثَدهقدار هؾصـ 

تیؾاتز  ٍ هیتَاًٌد تَاهاا هٌجاز تاِ تْثاَد      دارًد ّن اقشاییراتطِ 

جْات تْثاَد    یاقاداهات پایااى  در عولکزد سًجیزُ تااهیي ؽاًَد.   

عولکزد  ؼیدر اقشا زیاثت يیؾتزیتز اعاط ت يیتاه زُیعولکزد سًج

 .ُ اعتارائِ ؽد اؽارُؽزکت هَرد  يیتاه زُیسًج

عولکزد  یاتیارس ي،یتاه زُیسًج تیفیک تیزیکلیدی: هد ّای ٍاصُ

رٍػ عطح ففز ٍ عطح  ،یفٌعت ٍاگي عاس ي،یتاه زُیسًج

.َىیرگزع لیتحل ،هَرد اًتظار

 

 مقدمه.1
 ت سیاادی تاا هؾاکال   یدیا تَل عیفٌا تغیاری اس زیدر عالْای اخ

ت فٌایع را هیتاَاى در  راُ حل تغیاری اس هؾکال. اًدهَاجِ ؽدُ 

جغتجَ کازد. تحقاب تْازُ ٍری هاَرد اًتظاار       یتْزُ ٍر ؼیاقشا

هغتلشم ارسیاتی هٌظن عولکزد عاسهاى ّا در حَسُ ّای هصتل، ٍ 

تزاعااط   ایي هقالِاس جولِ حَسُ تغیار هْن سًجیزُ تاهیي اعت. 

تازای   یهادل  ،هدل ّای هَجَد هدیزیت کیفیات سًجیازُ تااهیي   

ارائاِ های    در فٌعت ٍاگاي عااسی   ًجیزُ تاهیيس ارسیاتی عولکزد

هدیزیت کیفیت سًجیزُ تامهیي تاا ّوااٌّگی ٍ یکچاار گی      دّد.

قزآیٌدّای کغة ٍ کار کلیِ عاسهاًْای درگیز در سًجیزُ تامهیي،  

تِ هٌظاَر عاٌجؼ، تجشیاِ ٍ تحلیال ٍ تْثاَد هغاتوز کیفیات        

هحقااَزت، خاادهات ٍ قزآیٌاادّا،  تاعااا ایجاااد ارسػ اقااشٍدُ ٍ 

هادل   يیا ا  .یت هؾتزیاى هیاًی ٍ ًْایی هی ؽَداتی تِ رضادعتی

 یتز دیهدل جد؛  يیتاه زُیسًج یاتیارس یهدل ّا زیًغثت تِ عا

هَجاة تْثاَد    هی تَاًاد  یطیؽزا يیدر  ٌٍ  ؽَد یهحغَب ه

 یجوعا  یرقااتت  یّاا  تیتِ هش یاتیٍ دعت يیتاه زُیعولکزد سًج

 .هی دّد را ًؾاى هزاحل اجزای ایي پضٍّؼ سیز ؽکل ؽَد. 

 
 مدل   .2

در ارتثااط تاا   ادتیات هَضاَ   ًتایج تدعت آهدُ اس هزٍر  تزاعاط

SCQMهدل 
تیي خثزگاى در پزعؾٌاهِ تَسیع  اعتفادُ اسٍ تا   *

                                                 
* Supply Chain Quality Management 
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 يیتاااه تیاافیک تیزیهااد" اریاادُ هع؛   فااٌعت ٍاگااي عاااسی 

، "يیتااه  زُیا در سًج یغتویع کزدیٍ رٍ یکچار گی"، "کٌٌدگاى

ارتثاطاات تاا هؾاتزیاى ٍ تامهیي     "، "ارٍ تااس  اىیتوزکش تز هؾتز"

 تیا فیاطالعاات ک  یّاا  غاتن یع"، "تیزیتعْد هاد "، "کٌٌدگاى

هادیزیت  "، "يیتااه  زُیا سًج تیا فیک یرّثاز "، "يیتااه  زُیسًج

 زُیااسًج تیاافیک یْایاعااتزاتض"، "سًجیاازُقزآیٌاادّا درعااطح 

تاِ   "يیتااه  زُیا درسًج یهٌاتع اًغااً  تیزیتَععِ ٍ هد"ٍ"يیتاه

فاٌعت   يیتااه  زُیا عولکازد سًج  یاتیا ارس فلیا یارّایعٌَاى هع

 ،یعلغلِ هزاتث لیٍ تا اعتفادُ اس رٍػ تحل ییؽٌاعا یٍاگي عاس

 ٍسى ّز کدام هؾصـ ؽد.  

تاا   اریا هع زیا س یتعاداد  اریا ّاز هع  یهحاعثِ عولکازد، تازا   یتزا

. ٍسى دیا گزد يیهَضَ  ٍ ًظزات خثزگااى، هعا   اتیاعتفادُ اس ادت

پزعؾٌاهِ هحاعثِ ؽد. اطالعاات   عیتا اعتفادُ اس تَس ارّایهع زیس

ؽد ٍ عاچظ تاا    یجوع آٍر ارّایهع زیجْت هحاعثِ س اسیهَرد ً

اعتفادُ اس رٍػ عطح ففز ٍ عطح هَرد اًتظار درفاد عولکازد   

 .گزدید هحاعثِ اریّز هع

ؽازکت   ًظاز  هَرد هعیار حداقل سیز هعیار، ّز تزای رٍػ ایي در

 عاطح عٌاَاى   ِتا  ؽازکت  هطلَب عطح ٍ ؛  پایِ عطحعٌَاى  تِ

 ّاز سیزهعیاار   عولکازد  هحاعثِ هثٌای؛  هعیار آى در اًتظار هَرد

کاِ ااتاا هتثات     ییارّاا یتزای هحاعثِ عولکزد هع .گیزد هی قزار

کِ عطح هَرد اًتظاار در آًْاا ًغاثت تاِ      یهعٌ يیتاؽٌد تد یه

 گزدد: یعول ه لیتِ ؽزح ا اتدی یه ؼیعطح ففز اقشا

 

 
 Z ،هاد ًظاز   اریا هع اسیا هقدار اهتA ، اریعولکزد هع n  کِ در آى

 .تاؽد یهَرد اًتظار ه عطح E ٍ عطح ففز

 یهعٌ يیتاؽٌد تد یه یکِ هٌف ییارّایتزای هحاعثِ عولکزد هع

 دیتا یعطح ففز کاّؼ ه تِ کِ عطح هَرد اًتظار در آًْا ًغثت

 گزدد : یعول ه لیتِ ؽزح ا

 

 هَرد ؽزکت يیتاه زُیدرفد عولکزد سًج ،زسم پظ اس هحاعثات

 زُیا تداى هعٌاعات کاِ سًج   يی% تدعت آهد. ا48تزاتز تا  هطالعِ،

% اس عطح هَرد اًتظار خَد 52تزاتز تا  ی، اًحزاقؽزکت ایي يیتاه

 دارد. 

تاثیز عولکزد ّز هعیار تزرٍی عولکازد سًجیازُ تااهیي ٍ     در هَرد

در  تْثَدهی تَاى گفت کِ تا ّز یش درفد  آى تحلیل حغاعیت

خَاّاد   تْثاَد ( ار، عولکزد ًْایی تِ اًاداسُ   عولکزد ایي هعی

 يیتااه  تیا فیک تیزیهاد  اریا تِ طاَر هتاال در هاَرد هع   داؽت، 

عولکازد، عولکازد کال تاِ اًاداسُ       ؼیدرفد اقشا شیکٌٌدگاى تا 

 خَاّد داؽت. ؼی% اقشا7.137

عولکازد سًجیازُ   تاز   ارّاا یاس هع شیّز  زیتاث شاىیه :( 1  جدٍل

 تاهیي

 يزن  وام معیار ردیف 

 0.137 هدیزیت کیفیت تاهیي کٌٌدگاى  1

یکچار گی ٍ رٍیکزد عیغتوی در سًجیزُ  2

 تاهیي

0.136 

 0.121 توزکش تز هؾتزیاى ٍ تاسار 3

 0.114 ارتثاطات تا هؾتزیاى ٍ تمهیي کٌٌدگاى 4

 0.078 تعْد هدیزیت 5

عیغتن ّای اطالعات کیفیت سًجیزُ  6

 تاهیي 

0.09 

 0.072 کیفیت سًجیزُ تاهیي رّثزی 7

 0.091 هدیزیت قزآیٌدّا درعطح سًجیزُ 8

 0.076 اعتزاتضیْای کیفیت سًجیزُ تاهیي 9

تَععِ ٍ هدیزیت هٌاتع اًغاًی درسًجیزُ  17

 تاهیي

0.085 

 یهصتل،، تا اعتفادُ اس رٍػ ّا یعولکزد عال ّا لیپظ اس تحل

 يیا ٍُ تاز ا هؾصـ ؽد عال َى،یرگزع لیٍ تحل یکیٌاهید لیتحل

تاِ   يیتااه  زُیا هقدار عولکازد سًج  ار،یعولکزد ّز هع تْثَدکِ تا 

 گزیکاد یتاا   شیا ً ارّاا یاس هع یعضت اتد،ی یه تْثَدهقدار هؾصـ 

 گاز ید اریا تاز هع  اریا ّاز هع  زیتاث شاىیه کِ دارًد. یؾیراتطِ اقشا

هیشاى تاثیز ّز هعیار تز هعیار دیگز در جدٍل سیز تاا   هحاعثِ ؽد.

 ةیضاز  Bکِ ًؾاى دادُ ؽدُ اعت. B  ٍsigدٍ هتغیز اعتفادُ اس 

هطااتب   .هعٌی داری اعت عطح sigٍ اعتاًدارد ًؾدُ  یًَیرگزع
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 هغتقل، تِ احتوال  اریعولکزد هع ؼیدرفد اقشا شیتا جدٍل سیز 

 1-sigشاىی( تِ ه B  ٍاتغاتِ اقاشٍدُ    اریا % تِ درفد عولکازد هع

 ؼیفاد اقاشا  در شیا تاا   زیا خَاّد ؽد. تِ طَر هتال در جدٍل س

تاِ احتواال    "يیتااه  زُیسًج تیفیک یْایاعتزاتض" اریعولکزد هع

 ؼی% اقاشا 1.149 شاىیا ٍ تاسار تِ ه اىیتوزکش تز هؾتز اری% هع95

هادیزیت کیفیات    اریا % هع97تِ احتوال ّوچٌیي  .اقتیخَاّد 

ٍ تاِ   .اقات یخَاّاد   ؼی% اقاشا 7.273 شاىیا تِ ه تاهیي کٌٌدگاى

 تز هعیار دیگز  درفاَرت ٍجاَد(   ّویي فَرت تاثیزات ّز هعیار

 در ایي جدٍل هؾصـ ؽدُ اعت.

 گزیکدیتز  ارّایاس هع شیّز  زیتاث شاىی(  ه2  جدٍل

معیار)َای(  معیار يابستٍ

 مستقل

B sig 

هدیزیت کیفیت تاهیي 

 کٌٌدگاى

ارتثاطات تا 

هؾتزیاى ٍ تمهیي 

 کٌٌدگاى

0.382 0.002 

اعتزاتضیْای 

کیفیت سًجیزُ 

 تاهیي

0.273 0.025 

یکچار گی ٍ رٍیکزد 

عیغتوی در سًجیزُ 

 تاهیي

عیغتن ّای 

اطالعات کیفیت 

 سًجیزُ تاهیي

0.924 0.0001 

توزکش تز هؾتزیاى ٍ 

 تاسار

اعتزاتضیْای 

کیفیت سًجیزُ 

 تاهیي

1.149 0.048 

هدیزیت قزآیٌدّا 

 درعطح سًجیزُ

یکچار گی ٍ 

رٍیکزد عیغتوی 

 در سًجیزُ تاهیي

0.711 0.0001 

تضیْای کیفیت اعتزا

 سًجیزُ تاهیي

رّثزی کیفیت 

 سًجیزُ تاهیي

0.891 0.0001 

تَععِ ٍ هدیزیت 

هٌاتع اًغاًی درسًجیزُ 

 تاهیي

 0.0001 0.912 تعْد هدیزیت

 

تٌاتزایي اقشایؼ درفد عولکزد ّزهعیار عالٍُ تز ایي کِ یش تاثیز 

هغتقین تز اقشایؼ درفد عولکزد سًجیزُ تاهیي خَاّاد داؽات،   

تاِ طاَر ریاز    ًیاش  عت اس طزیب اقشایؼ هعیارّای دیگاز  هوکي ا

هغتقین تاعا اقشایؼ درفد عولکزد سًجیزُ تاهیي ؽَد. پاظ تاا   

یش هعیار تاید تاثیز هغتقین ٍ ریزهغتقین آى تز عولکزد اقشایؼ 

کِ هی  ٍ هجوَ  آى هد ًظز قزار گیزد. عولکزد کل هحاعثِ ؽَد

یؼ یش هعیار تاز رٍی  تَاى قزهَل سیز را جْت هحاعثِ تاثیز اقشا

 عولکزد سًجیزُ تاهیي اعتفادُ کزد:

 
تز عولکزد سًجیازُ   iدرفد تاثیز اقشایؼ هعیار  در ایي قزهَل 

 ةیضااز ،   iهقاادار اقااشایؼ عولکاازد هعیااار    ، تاااهیي

تز هعیار  iیا ّواى تاثیز هعیار هغتقل  اعتاًدارد ًؾدُ یًَیرگزع

 هی تاؽد. iتعداد هعیار ّای ٍاتغتِ تِ هعیار  kاعت ٍ  jٍاتغتِ 

تْثَد تعزی، کٌین کِ تاعا تا ّدف  یکِ تطَر هتال اگز ها اقداه

ارتثاطااات تااا هؾااتزیاى ٍ تاااهیي  "درفاادی هعیااار 16اقااشایؼ 

 کال  درفادی در اقاشایؼ عولکازد    2.66ؽاَد، تااثیز   "کٌٌدگاى

 سًجیزُ تاهیي خَاّد داؽت.

س ایي رٍػ هی تاَاى اقاداهاتی تازای تْثاَد عولکازد      تا اعتفادُ ا

هعیارّایی کِ ضعی، تز ّغتٌد تعزی، ًوَد ٍ تا هحاعثِ هجوَ  

 ؛ تاااثیز هغااتقین ٍ ریزهغااتقین آى تااز عولکاازد سًجیاازُ تاااهیي

 اٍلَیت تٌدی کزد.؛ را جْت اجزا  زسم اقداهات
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فٌعت  يیتاه زُیجاهع سًج تیفیک تیزیهدل هد یطزاح [3]

دکتزی،  ًاهِ اىیخَدرٍ( ؛ پا زاىیخَدرٍ  هَرد هطالعِ: ؽزکت ا

 یداًؾکدُ علَم اًغاًی ، رضا احود -هدرط  تیداًؾگاُ تزت

 .1387،  یکٌْعل

 ٌگیدر َّلد اهدگزایّدف گذاری ٍ تزًاهِ ّای راّثزدی پ [4]

 ٌد ّدقِ تزای ّدف گذاری  زییگ نیّا   قضای تقو

 يیکٌفزاًظ ت يیتْزٍس. تْزاى : ًْو ،ی(. ًقزآساداً ْایدرؽْزدار

 1397 ت،یزیهد یالولل

 تاهیي سًجیزُ کیفیت هدیزیت هفَْهی هدل ارائِ [5]

 SCQM )ٍ ایزاى خَدرٍی فٌعت در آى ٍضعیت تزرعی 

 حغیي خَدرٍ؛ ایزاى ؽزکت 97تٌدر ُپزٍص: هَردی ی هطالعِ 

 عال ،"فٌعتی هدیزیت ًؾزیِ" ؛ هٌؼ هحثی اهید ، ففزی

  77 ؿ  1397 سهغتاى ٍ پاییش ،7 ؽوارُ عَم،
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