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 دارو و توزیع نقش مدیریت دانش بر مدیریت کیفیت زنجیره تأمین

  شرکت پخش رازی(مورد مطالعه: ) 
 

  میالد نیازی
 کرمانشاه ،واحدیآزاد اسالم ،دانشگاهیبازرگان تیریارشد مد یدانش آموخته کارشناس

 

 

 چکیده 
 

ک عامل ان یواند به عنومدیریت دانش و بکارگیری آن در مدیریت کیفیت زنجیره تأمین و توزیع می ت

ه با هم تند کدر واقع این سازمان ها نیس اثربخش جهت دستیابی به مزیت رقابتی پایدار محسوب شود.

 ت هستند. رقاب رقابت می کنن، بلکه زنجیره های تأمین آنها جهت کسب سهم بازار بیشتر با یکدیگر در

 نی. استا دارو توزیع و تأمین زنجیره کیفیت مدیریت بر دانش مدیریت هدف این مطالعه بررسی نقش

ش پژوه یاراست. جامعه آم یشیمایپ -یفیروش انجام توص ثیو از ح یپژوهش به لحاظ هدف کاربرد

فر به عنوان ن 118نفر بودند که  170به تعداد  یو کارشناسان شرکت پخش راز رانیمد ن،یمعاون هیکل

اس بر اس پرسشنامه ای استانداردداده ها  یانتخاب شدند. ابزار جمع آور ینمونه به روش تصادف

ن توسط محتوای آ ییبود که روا (1398) همکاران و و استادی( 1390) همکاران و ناظمی تحقیقات

 همچنین ضریب تأیید شد. یعامل لیآزمون تحل با استفاده ازسازه  مدیران و کارشناسان شرکت و روایی

ه نشان از کبود  0.870کیفیت زنجیره تأمین و توزیع و مدیریت  0.957متغیر دانش کرونباخ  یآلفا

. دش تفادهاس یمعادالت ساختار یداده ها از روش مدل ساز لیو تحل هیجهت تجزتأیید پایایی است. 

 مل؛ خلقتمامی مؤلفه های مدیریت دانش شانشان داد  جینتاتمامی فرضیه های پژوهش تأیید شد. 

یع دارو و توز بکارگیری دانش بر مدیریت کیفیت زنجیره تأمیندانش، کد گذاری دانش، انتقال دانش و 

کدگذاری دانش با  کم اثرترین و مؤلفه 0.199مؤلفه ایجاد دانش با ضریب تأثیر مثبت و معناداری دارد. 

رازی  مؤثرترین عامل در مدیریت کیفیت زنجیره تأمین و توزیع دارو در شرکت پخش0.499ضریب 

 است. 
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 مقدمه  -1

 و جهانی عرصه در رقابت اطالعاتی، های سیستم و ارتباطات در فناوری اخیر های پیشرفت مشتریان، تقاضای در تنوع افزایش

می توان (.  ,2011Kilincci & Onal)است  کرده 1تأمین زنجیره بر به تمرکز ملزم را ها سازمان دولتی، مقررات و قوانین افزایش

گفت این سازمان ها نیستند که با یکدیگر رقابت می کنند، بلکه زنجیره های تأمین جهت کسب بیشتر بازار با یکدیگر در 

ت رقابتی برای به همین دلیل حرکت به سوی زنجیره تأمین به عنوان یک مزی (.1397رقابت هستند )اعتمادی و کسرایی، 

که توسعه و پیاده سازی آن می تواند موجب به حداکثر رساندن سود، (. Zu & Kaynak, 2012)سازمان ها محسوب می شود 

قابتی در بازار و پاسخ گویی سریع به نیازهای مشتری به هزینه رتوسعه ارتباط بین بازار، شبکه توزیع، به دست آوردن مزیت 

  (.Quang et al, 2016) کم باشد

 آنها، تأمین سطح زنجیره به شرکت ها سطح از رقابت شدن کشیده با که باورند این بر صاحبنظران از بسیاری راستا این در

 که همانطور زیرا شود؛ گسترش داده آنها تأمین زنجیره سطح به ها شرکت سطح از باید نیز محصول کیفیت مدیریت و 2کیفیت

 در که شرکت هایی سایر توسط می تواند نیز آن کیفیت است جریان در آن دیگر عضو به تأمین زنجیره عضو یک از کاال یک

 (.1399)علوی نیا،  شود تقویت یا و تضعیف و گرفته قرار تأثیر تحت نیستند ما تملک

 به شده ائهار خدمات و محصوالت کیفیت سطح بهبود و دارد محصول بازار فروش تسخیر در محوری نقشکیفیت  ،بنابراین

آذر و همکاران، ) باشد می بازار عمده سهم به دستیابی و رقبا از گرفتن پیشی عامل ترین اصلی و ها اولین سازمان وسیله

 تحویل محصول و دتولی و افزوده ارزش ایجاد فرایند در مهم مفهومی عنوان به نیز تأمین زنجیره (. کیفیت در گستره1396

ب بهبود در واقع ایجاد زنجیره تأمین مبتنی بر کیفیت می تواند موج .(Robinson & Malhotra, 2005) شود می محسوب

ی ای دستیابژیک برعملکرد عملیاتی، رضایت مشتریان، عملکرد مالی و غیره در طول زنجیره تأمین شود که یک ضرورت استرات

فزایش می ن را ال زنجیره تأمیبه رضایت مشتری و پایداری است و فقدان آن در شبکه زنجیره تمین خطرات ناشی از اختال

 (.1397پاشایی هوالسو و راد، دهد و ممکن است موجب آسیب های جدی در عملکرد سازمان و وجهه عمومی آن شود )

 شرکت دیگر با تنگاتنگی مدیریت و گسترده های خود، همکاری محصول کیفیت ارتقای هستند برای مجبور ها شرکت امروزه

 اثر بخش های همکاری برای الزم بستر 3تأمین زنجیره کیفیت مدیریت در و باشند داشته ن محصولتأمی زنجیره در درگیر های

(. لذا اولین گام در پیاده سازی مدیریت 1390شود )صفری و محبی منش،  می فراهم زمینه این در تأمین زنجیره اعضای

 کیفیت زنجیره تأمین شناسایی عوامل مؤثر بر آن است. 

 یک سو از که گرفته قرار در محیطی دارو، تأمین یزنجیره بخش های مهمترین از یکی عنوان به دارو شپخ و توزیع صنعت

متعددی قرار داده  خطرات و ریسک ها معرض در را آن ملیتی، چند بزرگ هایبا شرکت رقابت دیگر سوی از و داخلی عوامل

 کمک سازمانی، برون متغیرهای کنار سازمانی در درون لفمخت متغیرهای تأثیرگذاری (. بررسی2015عزیزی یوسف وند، است )

 مزیت کسب به بتوانند موفق و یافته افزایش رقابتی بازار در صنعت، این در فعال هایرقابتی شرکت توان و کارایی تا کندمی

 که کنندمی فعالیت ایران در دارو یتوزیع کننده هشتاد شرکت از بیش حاضر، حال در (.Rothaermel, 2008)گردند  رقابتی

 بازار در پیوسته و سریع تغییرات آنچنان با هاشرکت این. دارند عهده بر را کشور دارویی بازار در دارو و پخش توزیع یوظیفه

                                                           
1 Supply Chain 
2 Quality 
3 Supply Chain Quality Management (SCQM) 
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 خود محیط پیرامون در جدید هایحل راه اجرای و خود مشکالت بررسی و مطالعه هر لحظه به اگر که هستند مواجه فروش

  (.1398عابدینی و همکاران، بود ) خواهد خطر معرض در نانآ بقای نپردازند

 تمدیری رار گیرد،ق کاربرد مورد و شود شناخته درستی اگر به، رقابتی مزیتبه عنوان  بنابراین باید توجه داشت که دانش

 طمحی در را الزم مکاریه تأمین، زنجیره با دانش مدیریت کند. انطباق می تبدیل سازمان در قدرتمند ابزار به را تأمین زنجیره

 مدیریت دیگر، عبارت هب. شود تبدیل بازار در راهبردی رقابتی جایگاه یک به اثربخش و کارا به شکلی زنجیره تا کند می فراهم

 از طرفی (.1397ی، اعتمادی و کسراینماید ) کمک منابع از مؤثر استفاده در ها سازمان به تأمین زنجیره درون دانش کردن

 شمار به ها ازمانس برای مهم نگرانی یک دانش مدیریت نحوه نتیجه، در. است بغرنج و لمس قابل غیر ای انش، مقولهموضوع د

  (. Chen et al, 2009) است امروزی رقابتی دنیای در ها سازمان برای موفقیت حل راه دانش مدیریت و آید می

 کز،مرا تعدد کار، نیروی ادزی تعداد زیاد، های هزینه عدم کارایی، ظیرن عالیمی با ایران در دارو و کاال توزیع نظام بودن سنتی

دارو از  عتوزی های سود شرکت حاشیه بودن ثابت همچنین است شده ظاهر غیره و کاال گردش جریان بودن مسیر طوالنی

 سودآوری یشافزا یبرا ها شرکت که است شده باعث شود( می تعیین دارو و غذا سازمان توسط جمله شرکت پخش رازی )که

  .(1398عابدینی و همکارن، باشند ) ها هزینه کاهش و کیفیت، کارایی افزایش فکر به خود

 عمومی ضعف محصوالت، دولتی قیمت گذاری ارز، نرخ شدید نوسانات به می توان حوزه این در موجود ضعف از جمله نقاط

 مواد بخش در صوصپایین علی الخ بهره وری بین المللی، امعمج با ارتباط عدم صنعت، این شرکت های اکثر در تکنولوژیکی

 یتاهم و جایگاه به توجه شرکت ها اشاره کرد. با به دولتی درمانی مراکز بدهی دایمی آن، توزیع غیرکارامد مدیریت اولیه،

 زمینه، این ور درکش کالن برنامه های در تعیین شده کالن اهداف و داخلی ناخالص تولید در توزیع و تأمین زنجیره ی بخش

 الکا توزیع و تأمین ی زنجیره مجدد سازماندهی برای مهم نکات کاال، از توزیع و تأمین زیرساخت های و شبکه ها کارایی بهبود

عات اطال جستجوی نههزی و کاال نهایی قیمت مدیریت کیفیت زنجیره تأمین و توزیع، نظام بنابراین بهینگی در در کشور است.

آورد )عابدینی و  می فراهم مناسب مکان و زمان در مورد نیاز را محصوالت و داروها به همگان دسترسی امکان و دهدا کاهش را

 (. 1398همکارن، 

 باعث کیفیت مدیریت در دانش از مؤثر استفاده که شود عنوان باید کیفیت مدیریت بر دانش مدیریت تاثیرگذاری ینیتب در

 بدست آمده دانش کیفیت کار، و کسب در نقص رفع عدم صورت در. شود می کیفیت تقاءار برای تالش در موفقیت افزایش

بنابراین این امر نیازمند تغییر روش های سنتی عملیات در . (1399بود )محمدی و همکاران،  نخواهد استفاده قابل و مفید

بسیار پر اهمیتی را برای سازمان هایی  زنجیره تأمین می باشد. در یک اقتصاد صنعتی دانش محور، لجستیک نقش استراتژیک

 (.1392طاالری و علی محمدی، که می کوشند با تغییرات بازار همگام باشند و زنجیره تأمین یکپارچه ای داشته باشند، دارد )

-می یشافزا مشتریان متغیر تقاضای به پاسخ در را زنجیره انعطاف دانش، مدیریت )سیستم( نظام اندازی راهبه عبارتی دیگر، 

 فراهم تأمین، زنجیره اجزای کلیه بین نظام مند صورت به را نهایی مشتری از شده دانش کسب تسهیم امکان عالوه، به. دهد

 باشد فرهنگی باید اعضای زنجیره بین همکاری امروز، مشارکتی فضای در که نمود توجه باید (.Maria et al, 2017) آورد می

 استدالل (2008) 1در همین راستا استوارت و وادل(.  ,2019Maravilhas & Martins) شود اعضا میان دانش انتقال سبب که

 مدیریت رابطه یعنی مشتری، نیازهای به سریع پاسخ تا خدمات /محصول مشخصات از کیفیت، مفهوم گسترش که کنند می

 از استفاده به منجر که کند می راهمف را کیفیتی فرهنگ آن، انتشار و دانش کسب. باشد می فراگیر کیفیت مدیریت و دانش

 شود. می مؤثر کیفی مدیریت

                                                           
1 Stewart and Waddell 
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 خود به را رف کنندهمص برای نهایی ی کاالیتمام شده یدرصد هزینه 30 توزیع، ی، هزینه(1398عابدینی و همکاران ) بنابر

. می رسد صددر 50 به خرده فروشی و نرخ عمده فروشی تفاوت کاالها برخی در هم اکنون به طوری که است داده اختصاص

 ندومی در دارو الها،کا توزیع و نوین تهیه شبکه فعالیت کاری زمینه های اولویت بندی در انجام شده اساس تحقیق بر همچنین

 دارد. قرار کاری مهم اولویت

-دارد. تصمیم صنایع از ای گسترده طیف و در مختلف بنگاه های در حیاتی نقش توزیع، و تامین یزنجیره بنابراین، مدیریت

 دارد شده دسته بندی و اطالعات داده ها پردازش به نیاز شرکت ها توزیع و تامین یزنجیره مدیریت مناسب در و سریع گیری

 & Konovalenko) می سازد ضروری داده ها دسته بندی و سازی بهینه منظور به حوزه را این در آکادمیک تحقیقات انجام که

Ludwig, 2019 .)و پیچیدگی های آن اما است، داشته وجود گذشته طول سال در توزیع و تأمین یزنجیره دیریتم اگر چه 

 توزیع و تأمین یزنجیره مدیریت پیاده سازی درک و که است شده باعث عمل، به آن تئوری مفهوم تبدیل در مشکالت موجود

 سؤال شده اینره تأمین و توزیع و مدیریت دانش، حال بنابراین با توجه به اهمیت کیفیت در مدیریت زنجیباشد.  چالش برانگیز

 مطرح می شود که مدیریت دانش چگونه می تواند بر بهبود کیفیت مدیریت زنجیره تأمین و توزیع دارو تأثیر داشته باشد؟

 

 مبانی نظری -2
 مدیریت کیفیت زنجیره تأمین -2-1

ود عملکرد است که شرکای زنجیره تأمین را ادغام کرده و از مدیریت زنجیره تأمین، یک رویکرد مبتنی بر سیستم های بهب

میانی و فرصت های ایجاد شده از طریق ارتباط باالدست و پایین دست با تمرکز بر ارزش افزایی و دستیابی به رضایت مشتریان 

کنند معادله ساده تعریف می ن را با سهمدیریت کیفیت زنجیره تأمی( 2001) 1کوئی و مادو (. ,2011Foster) نهایی بهره می برد

 بوده و به این شرح است: SCQMکه در آن هر معادله نشانگر حروف سازنده 

SCتوزیع،  -: یک شبکه تولیدQای بازار و دستیابی به رضایت مشتریان به سرعت و همراه با سود و : تأمین صحیح تقاضM :

 (.1396)ناظری و همکاران، فعال کردن شرایط و تقویت اعتماد برای کیفیت زنجیره تأمین 

 یکپارچگی و رسمی هماهنگی: می کنند تعریف این گونه را تامین زنجیره کیفیت نیز مدیریت (2005) 2رابینسون و مالهوترا

 کیفیت مستمر بهبود و تحلیل تجزیه و سنجش، منظور به تامین زنجیره در درگیر سازمان های کلیه کار و کسب فرآیندهای

در  منجر می شود. نهایی و میانی مشتریان رضایت به دستیابی و افزوده ارزش به ایجاد که فرآیندها، و خدمات محصوالت،

 پژوهش های در یا خصوص ابعاد و شاخص های مدیریت کیفیت زنجیره تأمین پژوهش های مختلفی صورت گرفته است که

ادبیات  در آنها اهمیت بر یا بود شده اشاره ستقیمم طور به تامین کیفیت زنجیره مدیریت ادبیات در آنها اهمیت به گذشته

تاکید شده بود. بر اساس مطالعات استادی و همکاران  مشترک طور به تامین زنجیره مدیریت نیز و جامع کیفیت مدیریت

 فیتکی مدیریت پیاده سازی برای باید محصول، یک تامین زنجیره شرکت های درگیر در (2008) 3کایناک و هارتلی( و 1398)

 حوزه را هفت این باید یکدیگر، با ها حوزه آن همبستگی به توجه با و متمرکز شوند حوزه هفت بر محصول، تامین زنجیره در

 تامین کیفیت مدیریت مشتریان، بر بخشند. این هفت حوزه عبارتند  از: تمرکز ارتقا و توسعه یکدیگر، مشارکت با و همزمان

 کیفیت اطالعات سیستم فرآیندی، تامین، رویکرد زنجیره کیفیت استراتژی های مین،تا زنجیره کیفیت کنندگان، رهبری

                                                           
1 Kuei and Madu 
2 Robinson & Malhotra 
3 Kaynak & Hartley 
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این هفت حوزه اساس مدیریت کیفیت  (.1398تامین )استادی و همکاران،  زنجیره در منابع انسانی توسعه و تامین زنجیره

 تامین را نشان می دهد.  زنجیره رد کیفیت ( تعاریف حوزه های مدیریت1جدول ) زنجیره تأمین در این پژوهش می باشند.

 

 

 

 

 

 

 
 (1398 همکاران، و استادی)تأمین  زنجیره کیفیت (: حوزه های مدیریت1جدول )

 تعریف حوزه

 مشتریان بر تمرکز

 به القوه مشتریانبو انتظارات  نیازها شناسایییافته،  نظام جهت مدیریت الزم های و ابزار ها ساخت زیر ایجاد

 مدیران ج، آگاهینتای اساس بر اقدامات الزم انجام و صورت مستمر به رضایت مشتریان گیری هموثر، انداز صورت

طرح ریزی  های سایر برنامه و محصول در طراحی مشتریان های، مشارکت بررسی از نتایج سازمان و کارکنان

  ازمان.س طرح ریزی کیفیت های سایر برنامه و محصول در طراحی مشتریان مشارکت سازمان، کیفیت

 کنندگان تامین کیفیت مدیریت

و  ها ساخت زیر جادمهم، ای اقدامات و به نیازها پاسخگویی در راستای و ظرفیت مبنای کنندگان بر تامین انتخاب

 ندیب و اولویت نتخابا در معیار کیفیت به بیشتر تامین، توجه با یافته ارتباط نظام جهت مدیریت الزم های ابزار

 رد امین کنندگانت آنان، مشارکت کیفیت و بهبود توسعه در تامین کنندگان با کنار، همکاری در تامین کنندگان

 ن.تامین کنندگا با مدت بلند برقراری روابط و اعتماد کیفی، میزان توسعه و فرآیندهای طراحی

 تامین زنجیره کیفیت رهبری

 مدیران ارشد یتحما و تامین، تعهد ر زنجیرهد کیفیت مدیریت کیفیت و به نسبت مدیران ارشد توانایی و آگاهی

 خط مشی و یتکیف ایجاد فرهنگ در ارشد زنجیره مدیران زنجیره،  تالش کیفیت با اقدامات رابطه در زنجیره

 دیریتمپیاده سازی  به چگونگی نسبت زنجیره ارشد مدیران میان نبود اختالف و واحد، هماهنگی کیفیت

 مدیریت کنترل کیفیت. بکارگیری توسط الزم ایطکردن شر مدیریت و کیفیت، مهیا

 زنجیره کیفیت های استراتژی

 تامین

زنجیره،  ریتمدی در زمینه آن های با استراتژی کیفیت زمینه مدیریت در سازمان هم راستایی استراتژی های

 مشتریان، و نتامین کنندگا با اتالف استراتژیک ایجاد و زنجیره تامین سازی استراتژی های یکپارچه تدوین

 سازی دهاعضای زنجیره، پیا سایر با همکاری تامین کیفیت زنجیره سازی های یکپارچه استراتژی تدوین

 سایر اعضا. همکاری با زنجیره تامین کیفیت استراتژی های

 فرآیندی رویکرد

 با ههای زنجیر یزیر و برنامه مدیریتی سطح زنجیره، آیندهای در انواع فرآیندها میان و سازگاری سازی یکپارچه

 گان، بهبودتامین کنند با مشارکت منبع یابی کیفیت فرآیندهای مستمر بهبودسایر اعضای زنجیره،  همکاری

 با حصولپشتیبانی م مستمر فرآیندهای تامین، بهبود با مشارکت محصول و ساخت طراحی مستمر فرآیندهای

 .ریسازگا و جهت اعتمادسازی در فرآیند دهای بهبو روش ذی نفع، بکارگیری های شرکت همکاری سایر

 زنجیره کیفیت اطالعات سیستم

 تامین

 یک جادمحصول و ای با تحقق مرتبط تمامی فرآیندهای قابلیت مستندسازی با سیستم اطالعاتی یک ایجاد

 جهت زمالهای  زیرساخت ایجاد، هزینه مانند زنجیره اطالعات در دهی قابلیت گزارش با سیستم اطالعاتی

 بودن منابع دسترس تبادل، در و کیفی محصول سوابق و اطالعات کیفیت های به پایگاه زنجیره دسترسی اعضای

 و ارزیابی معجا سیستم یک از دیگر، برخورداری مشخصات کیفیت و هزینه گزارش های الزم، بکارگیری اطالعات

 .بندی رتبه

 زنجیره در انسانی منابع توسعه

 تامین

 کیفیت مسایل حل های تیم ، تشکیلکیفیت با مرتبط مسایل حل زمینه در کارکنان ازیتوانمندس و آموزش

 میان منابع در محصول کیفیت با مرتبط و اطالعات دانش مختلف، تسهیم حضور نمایندگان با زنجیره تامین
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ه، های عضو زنجیر شرکت منابع انسانی میان و یکپارچه منسجم فرهنگ کیفیت یک زنجیره، وجود انسانی

 .کلیه اعضای زنجیره تالش و به آگاهی اعتماد و به کارکنان اختیارات واگذاری

 
 واملعمهمترین  وانعن به کنندگان تامین کیفیت مدیریت از بین عوامل فوق، دو عامل تمرکز بر مشتریان والزم به ذکر است 

 تامین زنجیره عضایا میان در یکپارچگی که انیزم تا واقع در. می شوند محسوب تامین زنجیره کیفیت مدیریت سازی پیاده در

 (.Kaynak & Hartley, 2008داشت ) نخواهد وجود دو این پیاده سازی امکان باشد، وجود نداشته

  

 مدیریت دانش -2-2

 هریک که اردد وجود دانش از مدیریت تعریف 70 از بیش حداقل و ندارد وجود عام توافق دانش، مدیریت تعریف زمینۀ در

 ماهیت از گرفته نشأت که است فرایندی و جریان دهنده نشان مدیریت دانش، تعاریف اغلب. دهد می نمایش را آن از ادیابع

 درون و میان در جربهت و دیدگاه ها نیز و ارزشمند اطالعات گذاری اشتراک به و سازی ذخیره فرایند تولید،. است دانش سیال

 به ی،دیدگاه راهبرد . ازگویند )اعتمادی و همکاران، ( دانش مدیریت را مشابه های رتضرو و عالیق با سازمانی و انسانی جوامع

 تصمیمات با آن ارتباط و دانش نقش راهبردی که دارد نیاز مند نظام دیدگاه به سازمان سراسر در دانش مدیریت کارگیری

 رآیندف برای(. Ogiela, 2015)کمک کند  دانش زا استفاده و تسهیم ارتقای تولید، به و درک درستی به را فرایندها و کلیدی

و  دانش زیعتو دانش، رمزگذاری دانش، خلق و دانش می توان چهار مرحله کلیدی در نظر گرفت که شامل؛ ایجاد مدیریت

 دهد.ا را نشان میت دانش و تعاریف آنه( فرایندهای مدیری2جدول )این پژوهش هستند. ی اکاربرد دانش. این مؤلفه ها مبن

 
 (1390 همکاران، و ناظمی)دانش  مدیریت (: فرآیند2جدول )

 تعریف فرایند

 .کنند می ایفا را مهمی نقش افراد بالفعل و بالقوه های قابلیت تجربه، انگیزش، آن در که است فرآیندی دانش خلق و ایجاد

 دانش رمزگذاری

 عوامل رفتنگ نظر در با را خود اثربخشی است ادرق سازمان مقدار چه شده خلق دانش توسط یعنی دانش به بخشی اعتبار

 بیارزیا بتواند سازمان تا است الزم افراد و ها مهارت فنون، ها، تکنولوژی بین مستمر تعامالت بنابراین. کند ارزیابی محیطی

 .خیر یا است برخوردار معتبری دانش از آیا که کند

 دانش توزیع
 بین تعامل. شود هگذاشت اشتراک به و توزیع سازمان درون در برداری بهره از قبل باید شود می ایجاد درسازمان که دانشی

 .دارد دانش توزیع بر مستقیم اثر افراد و فنون ها، تکنولوژی

 دانش کاربرد

 مختلف سطوح رد و گردیده ارائه مناسب افراد به و گشته معتبر مختلف های روش با سپس و شده خلق سازمان در که دانشی

 های تالش صورت ینا غیر در شود گرفته بکار فرآیندها ایجاد و خدمات محصوالت، در باید نهایت در .است شده توزیع نسازما

 مد.آ نخواهد بدست رقابتی مزیت هیچ و رسد نمی ثمر به دانش مدیریت فرآیند قبلی مرحله سه در گرفته صورت

 

تعداد  اشد،ب بحث موضوع سازمان در ها مولفه ترکیب و اثر وقتی مدیریت دانش به صورت یک فرایند در نظر گرفته شود

 به ای کمتره ورودی با یعنی .یابد کاهش است ممکن هستند دانش مدیریت مولفه های کننده بیان که مشهودی متغیرهای

 مدیریت ارایهای کالگو از منظور واقع در. شدند می گرفته نظر در منفرد صورت به مولفه ها که یابیم دست ای نتیجه همان

 را نتیجه شترینبی اختیار دارد در را دانش مولفه تک که وقتی به نسبت های کمتری دارایی با سازمان که است این دانش

و  بررسی وردم محیط دیگر عبارت به را نشان می دهد. مدیریت دانش در بستر زنجیره تأمینالگوی ( 1شکل ) .آورد بدست

 .است شده آوری جمع تامین زنجیره یک در فعال های شرکت از نیاز مورد داده های
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 (1390دانش در بستر زنجیره تأمین )ناظمی و همکاران،  مدیریت فرآیند های (: مولفه1شکل )

 

 

 چارچوب نظری پژوهش -3

( 2011همکاران ) ساموئل واند.  کرده بحث تأمین زنجیرهمدیریت کیفیت  زمینه در دانش مدیریت سهم درباره قبلی مطالعات

 و اندرکاران ستد توسط هم هنوز و است یافته گذشته توسعه سال چند طی در سرعت به مطالعه جریان این که داده اند نشان

 . است بررسی دست در دانشگاهیان

. رددا تمرکز نیز دانش همچون نامشهود، منابع بر بلکه مشهود منابع بر نه تنها تأمین زنجیره (، مدیریت2014) 1کالسون از نظر

 و کارکنان یافتن توسعه دانش، خلق مشهود نتایج. آید می شمار به تأمین های زنجیره اول اولویت دانش، مؤثر خلق در نتیجه،

 یک ایجاد بستر اجرایی، امور انجام چگونگی تشریح و شده های آموخته درس و تجربیات بهترین ثبت. است مشتریان رضایت

( وضعیت تحقیقات 2017و همکاران ) 2ساالزار -پرز (.1395کند )نوع دوست و معتمدفر،  می فراهم را یادگیرنده تأمین زنجیره

مدیریت دانش در مدیریت زنجیره تأمین را از سه نقطه رویکرد روش شناختی، حوزه مدیریت زنجیره تأمین و فرایندهای 

( 2( ادغام زنجیره تأمین، )1انیسم اهرم برای )مدیریت تحلیل کردند. آنها نشان دادند که مدیریت دانش می تواند به عنوان مک

نی توسعه بکار رود.  ( تقویت انتقال دانش در4( تراز راهبرد زنجیره تأمین و )3تقویت روابط درون و روابط بین زنجیره تأمین، )

سازمان یادگیرنده، به اشتراک گذاری اطالعات )دانش(، ایجاد دانش مشترک، فناوری در که  نیز اذعان داشتند( 2019) 3و سان

ره سازی دانش جزء باالترین قدرت های وابستگی هستند. بنابراین این ویژگی ها بیش ترین تأثیر را در بهبود یاطالعات و ذخ

تکامل زنجیره تأمین شرکت مؤثر دانسته  ( نقش مدیریت دانش را در1392طاالری و علی محمدی ) عملکرد شرکت ها دارند.

از  آن ویژه های نقش و مدیریت دانش مزایای از بهره گیری با به این نتیجه رسیدند کهنیز ( 1397) واحدی و حجازیاند. 

 به دانش مدیریت همچنین. گردد می منجر تامین سازی زنجیره چابک به دانش کارگیری به و دانش خلق دانش، تسهیم جمله

 می شود، تامین زنجیره ارتقای موجب خود که تامین زنجیره فرآیند در نوآوری از ایجاد استفاده با تامین زنجیره مهندسی باز

در خصوص تأثیر  .نماید باز می سازمان بر را جدید های فرصت پنجره و داده کاهش را تامین زنجیره ریسک و کند کمک می

                                                           
1 Kalson 
2 Pérez-Salazar 
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مطالعات اندکی وجود دارد. لذا با توجه به پیشینه مطالعات و مبانی  و توزیع نمدیریت دانش بر مدیریت کیفیت زنجیره تأمی

( می توان نمایش داد که در آن ابعاد مدیریت کیفیت زنجیره 2نظری مطرح شده مدل مفهومی پژوهش را به صورت شکل )

 های استراتژی تامین، جیرهزن کیفیت رهبری کنندگان، تامین کیفیت مدیریت مشتریان، بر تمرکز شامل؛ و توزیع تأمین

بر تامین  زنجیره در انسانی منابع توسعه و تامین زنجیره کیفیت اطالعات سیستم فرآیندی، رویکرد تامین، زنجیره کیفیت

 رمزگذاری دانش، خلق و ایجاد شامل؛( و ابعاد مدیریت دانش در بستر زنجیره تأمین 1398اساس مطالعات استادی و همکاران )

 ( گرفته شده است.1390از مطالعات اعتمادی و همکاران )ناظمی و همکاران، دانش  کاربرد و دانش توزیع دانش،

 

 
 (: مدل مفهومی پژوهش2شکل )

 

 فرضیه های پژوهش -4

 تأثیر دارد.خلق دانش بر مدیریت کیفیت زنجیره تأمین و توزیع  -1

 کدگذاری دانش بر مدیریت کیفیت زنجیره تأمین و توزیع تأثیر دارد. -2

 .دارد تأثیر توزیع و تأمین زنجیره کیفیت مدیریت انتقال دانش بر -3

 .دارد تأثیر توزیع و تأمین زنجیره کیفیت مدیریت بکارگیری دانش بر -4

 

 روش تحقیق -5

 ها داده گردآوری ابزار .است نوع پیمایشی از توصیفی ها، داده آوری جمع نحوه از نظر و کاربردی هدف، لحاظ از حاضر پژوهش

 تعداد به رازی پخش شرکت کارشناسان و مدیران معاونین، کلیه را پژوهش آماری جامعه. است میدانی آن، روش و نامهپرسش

 نفر 118 کوکران محدود جامعه فرمول از استفاده با و درصد 95 اطمینان سطح در نمونه تعداد. دهند می تشکیل نفر 170

 پرسشنامه برگرفته از دانش مدیریت سؤاالت. شد استفاده تصادفی یگیر نمونه روش از گیری نمونه جهت. گردید برآورد
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ه فسئوال، مؤل 5سئوال، مؤلفه کدگذاری دانش با  5سئوال که در آن مؤلفه خلق دانش با  14( شامل 1390ناظمی و همکاران )

فیت زنجیره تأمین و توزیع نیز سئوال اندازه گیری می شود و مدیریت کی 2سئوال و مؤلفه بکارگیری دانش با  2انتقال دانش با 

 مدیریت سئوال، 6مشتریان با  بر سئوال که در آن مؤلفه تمرکز 40( شامل 1398تحقیقات استادی و همکاران )بر اساس 

 سئوال، 4 با تامین زنجیره کیفیت های استراتژی سئوال، 5 با تامین زنجیره کیفیت رهبری سئوال، 6کنندگان با  تامین کیفیت

 5 با تامین زنجیره در انسانی منابع توسعه و سئوال 8 با تامین زنجیره کیفیت اطالعات سیستم سئوال، 6 با آیندیفر رویکرد

 کارشناسان و مدیران توسط آن محتوای روایی .است لیکرت پنجگانه طیف استفاده، مورد طیف سئوال اندازه گیری می شود.

. استفاده شدپایایی از ضریب آلفای کرونباخ  . همچنین برای سنجشبه روش تحلیل عاملی تأیید شدروایی سازه و  شرکت

  ( نتایج پایایی پرسشنامه را نشان می دهد.3جدول )

 
 (: سنجش پایایی پرسشنامه3جدول )

 ضریب آلفا سئواالت مؤلفه ها عامل

 مدیریت دانش

 دانش خلق

14 

5-1 

0.957 

0.908 

 0.857 6-10 دانش کدگذاری

 0.942 11-12 دانش انتقال

 0.913 13-14 دانش بکارگیری

مدیریت کیفیت زنجیره 

 تأمین و توزیع

 مشتریان بر تمرکز

40 

20-15 

0.870 

0.959 

 0.760 21-26 کنندگان تامین کیفیت مدیریت

 0.770 27-31 تامین زنجیره کیفیت رهبری

 0.879 32-35 تامین زنجیره کیفیت های استراتژی

 0.768 36-41 فرآیندی رویکرد

 0.839 42-49 تامین زنجیره کیفیت اطالعات سیستم

 0.722 50-54 تامین زنجیره در انسانی منابع توسعه

 

ی نکه سطوح معنی داراستفاده شد. با توجه به ای اسمیرنوف -کولموگروف آزموناز داده  تحلیل و تجزیه روش تعیین منظور به

 معادالت مدلسازی رد و نشده پذیرفته بررسی مورد متغیرهای بودن نرمال فرض لذابود،  0.05کمتر از برای تمامی مؤلفه ها 

شد.  هاستفاد Smart PLS3 افزار نرم کمک به جزئی مربعات حداقل روش از فرضیه های پژوهش بررسی جهت، ساختاری

 انجام شد. 20 نسخه SPSS افزار نرمهمچنین داده ها در بخش توصیفی با استفاده از 

 

 یافته ها -6

. از نظر هستندن درصد آنها ز 15.3درصد پاسخ دهندگان مرد و  84.7نشان داد نتایج آماری جمعیت شناختی پاسخ دهندگان 

 شتریسال و ب 41درصد سنشان  26.3سال و  31-40 نیدرصد ب 68.8سال و کمتر،  30درصد پاسخ دهندگان  5.1 ،یسن

دکتری  یلیحصمدرک تدارای درصد  26.3 کارشناسی ارشد ودرصد  44.9 ،کارشناسیدرصد  28.8 الت،یتحص در زمینه .بودند

 11درصد سابقه کارشان  32.2سال و  5-10درصد بین  51.7سال،  5درصد تجربه کاری شان کمتر از  16.1بودند. همچنین 

 سال و  بیشتر بود.
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)مقدار واگرا  ییو روا (0.5)مقادیر باالی  همگرا یی، روا(0.7باالی  )مقادیر شاخص ییایپا اریسه مع ی باریبرازش مدل اندازه گ

 تأیید شد. شد( ترشیعامل ها ب ریآنها با سا انیم یدرجه اول از مقدار همبستگی قطر اصلی متغیرهای پنهان ذر اعداد روج

دیریت کیفیت م ریمتغ یبرا 2Rمقدار (، 1.96)تمامی مسیرها بیشتر از  tبرازش مدل ساختاری بر اساس ضرایب معناداری 

( تأیید گرید یسازه  سازه بر کی یقومتوسط و  رینشان دهنده اندازه تأث)  2fمقدار  و همچنین 0.771زنجیره تأمین و توزیع 

 برازش کلی مدل پژوهش را تأیید نمود.  0.432برابر  GOFشد. همچنین مقدار شاخص 

است. با توجه به  شده ( نشان داده4( و شکل )3د و اعداد معناداری در شکل )روابط میان متغیرها در دو حالت تخمین استاندار

انگر معنادار بودن آن عامل بر دیگری است. همچنین تخمین ( است لذا بی-1.96+ و 1.96اینکه اعداد معناداری خارج از بازه )

-معنی هابطه بین متغیر( نمایان است، را3) استاندارد رابطه علت و معلولی بین متغیرها را نشان می دهد همانطور که در شکل

 دار و مستقیم است.

 

 
 استاندارد از مدلتخمین (: برآورد 3شکل )
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 از مدل ی(: برآورد معنادار4شکل )

 (: نتایج تحلیل روش حداقل مربعات جزئی در خصوص آزمون فرضیه ها4جدول )

 مسیر
سطح معنی 

 داری
t-value 

ضریب مسیر 

 استاندارد
 موننتیجه آز

 تأثیر مثبت و معنادار 0.199 2.215 0.004 توزیع و ینتأم زنجیره کیفیت مدیریت  <------دانش      خلق

 تأثیر مثبت و معنادار 0.499 5.571 0.000 توزیع و تأمین زنجیره تکیفی مدیریت  <----------دانش      گذاریکد

 تأثیر مثبت و معنادار 0.312 3.904 0.005 توزیع و أمینت زنجیره فیتکی مدیریت  <-------------دانش     توزیع

 تأثیر مثبت و معنادار 0.266 3.090 0.000 وزیعت و تأمین زنجیره کیفیت مدیریت  <-------------دانش      کاربرد

 
 نتیجه گیریبحث و  -7

 استفاده راهبردی سازی تصمیمات ادهپی و اتخاذ برای دانش، از می توانند ها سازمان که است دانشی جامعه امروز، جامعه

 از یکی تأمین زنجیره المللی، بین و ای منطقه ملی، های از محیط اعم امروزی پر چالش های محیط در دیگر، از سوی. نمایند

 مدیریت های مؤلفه تحقیق، ادبیات بر اساس مطالعه، این در. می شود ها سازمان در رقابتی مزیت ایجاد سبب که است عواملی

دانش و مدیریت کیفیت زنجیره تأمین و توزیع و مؤلفه های  کاربرد و دانش توزیع دانش، رمزگذاری دانش، خلق و دانش؛ ایجاد

 تامین، زنجیره کیفیت رهبری کنندگان، تامین کیفیت مدیریت مشتریان، بر مدیریت کیفیت زنجیره تأمین و توزیع؛ تمرکز

 زنجیره در انسانی منابع توسعه و تامین زنجیره کیفیت اطالعات سیستم فرآیندی، ردرویک تامین، زنجیره کیفیت های استراتژی

مدیریت وجود رابطه مثبت و معنادار بین مؤلفه های مدیریت دانش و  نتایج به دست آمده تامین مورد بررسی قرار گرفت.
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، طاالری (2014) کالسون( 2017) همکاران و زارساال -و همراستا با نتایج پرز نمودکیفیت زنجیره تأمین و توزیع دارو رو تأیید 

می باشد که نشان دادند بین مؤلفه های مدیریت دانش و زنجیره تأمین  (1397) واحدی و حجازی ( و1392و علی محمدی )

 رابطه مثبت و معنادار است.

 این میزان و دارد معناداری و تمثب تأثیر توزیع و تأمین زنجیره کیفیت مدیریت بر دانش بر اساس نتیجه فرضیه اول، خلق 

 از درصد 20 یممستق صورت به خلق دانش که معنی بدین. است 0.199 برابر شده، استاندارد مسیر ضریب به توجه با تأثیر

پایین است لذا  ثیرتأ میزان شود می مشاهده که همانطور و کند می تبیین را توزیع و تأمین زنجیره کیفیت مدیریت تغییرات

در  را دانش و کرد ستفادها ها پروژه در شده آموخته تجارب از استفاده نظیر می توان از سازوکارهایی پیشنهاد نمود کهمی توان 

 سبتن را سازمان افراد هک است ای انگیزاننده و ساختارمند تشویقی های برنامه برقراری سازوکارها، از یکی. نمود تولید سازمان

 بتتوزیع تأثیر مث و تأمین زنجیره کیفیت مدیریت بر دانش در خصوص فرضیه دوم، کد گذاری .نماید مند عالقه دانش تولید به

 دانش کدگذاری که عنیم بدین. است 0.499 برابر شده، استاندارد مسیر ضریب به توجه با تأثیر این میزان و دارد معناداری و

ت دادن کارکنان لذا مشارک کندمی تبیین را توزیع و تأمین زنجیره کیفیت مدیریت تغییرات از درصد 50 مستقیم صورت به

ات هیه مستندتتی در خبره در امر آموزش کارکنان و برگزاری نشست ها و سمینارها و همچنین استفاده ار فناوری های اطالعا

نین همچ د.و حفظ و نگهداری دانش می تواند در تصمیم گیری های بهتر به مدیران سازمان کمک کن و تحلیل اطالعات

 با رتأثی این میزان و رددا معناداری و مثبت تأثیر توزیع و تأمین زنجیره کیفیت مدیریت بر نشان داد انتقال دانش سوم، فرضیه

 تغییرات از رصدد 31 مستقیم صورت به دانش انتقال که معنی بدین. است 0.312 برابر شده، استاندارد مسیر ضریب به توجه

 وای زنجیره تأمین بانک اطالعاتی جامع و منسجم از اعضلذا وجود  کند می تبیین را توزیع و تأمین زنجیره کیفیت مدیریت

نتقال زنجیره ا نان دراستفاده از دانش کارشناسان سازمان از طریق برگزاری دوره های تخصصی می توان دانش را به سایر کارک

ا تستند شود مت آنها یان است مصاحبه انجام شده و تجربیاکه خدمت آنها رو به پاداد و همچنین پیشنهاد می شود با افرادی 

 های تیم تشکیل همچنینبتوان از این دانش ضمنی که مهم ترین سرمایه در طول زنجیره تأمین و توزیع است استفاده کرد. 

فرضیه چهارم . اشدزنجیره می تواند مؤثر ب در ذینفع شرکت های مختلف نمایندگان حضور با تامین زنجیره کیفیت مسایل حل

 توجه با تأثیر این یزانم و دارد معناداری و مثبت تأثیر توزیع و تأمین زنجیره کیفیت مدیریت نیز نشان داد بکارگیری دانش بر

 تغییرات از ددرص 27 مستقیم صورت به دانش بکارگیری که معنی بدین. است 0.266 برابر شده، استاندارد مسیر ضریب به

 ره و استفاده ولذا می توان گفت منطقی تر نمودن مراحل زنجی کند. می تبیین را توزیع و تأمین زنجیره کیفیت مدیریت

 ر کارکنانگیزه دبکارگیری تخصص کارکنان و استقبال از ایده های جدید کارکنان توسط مدیران ارشد و تشویق و ایجاد ان

 رشدا مدیران انمی اختالف نبود و هماهنگی همچنین .زنجیره می تواند در بهبود کیفیت زنجیره تأثیر مثبتی داشته باشد

 اقدامات با ابطهر در زنجیره ارشد مدیران حمایت و زنجیره و تعهد در کیفیت مدیریت پیاده سازی به چگونگی نسبت زنجیره

 معیارهای رکنا رد تامین کنندگان بندی اولویت و انتخاب در کیفیت معیار به بیشتر کیفیت زنجیره تأمین و همچنین توجه

 دیگر مؤثر خواهد بود. 

 از یکی که ودش احتیاط باید دیگر های شرکت به آن نتایج تعمیم در بنابراین شده انجام رازی پخش شرکت در پژوهش این

 هستند مؤثر وبر مدیریت کیفیت زنجیره تأمین و توزیع دار نیز دیگری متغیرهای شک بی. باشد می پژوهش های محدودیت

 سایر به گردد می پیشنهاد محققان به لذا. است پژوهش دیگر محدودیت جز که است نشده پرداخته آن به ژوهشپ این در که

به  با توجه نینهمچ .بپردازند فرهنگ سازمانی و مدیریت منابع انسانی جمله از گر تعدیل و ای واسطه متغیرهای مستقل،

 همشاهده استفاد یا بهمصاح نظیر ها روش سایر از شودا پیشنهاد میلذ دارد، وجود پرسشنامه از استفاده در که هایی محدودیت

 .نمایند مقایسه حاضر، تحقیق با را نتایج و
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Abstract 

Knowledge management and its application in quality management of supply chain and distribution can be 

considered as an effective factor in order to achieve a sustainable competitive advantage. In fact, the supply 

chains of the organizations are competing with each other to gain more market share, not the organizations 

themselves. The purpose of this study is to investigate the role of knowledge management on quality 

management of supply chain and drug distribution. This research is applied in terms of purpose and descriptive-

survey in terms of method. The statistical population of the study is 170 people among managers and experts and 

deputies of Razi Distribution Company in which 118 of them were randomly selected as the research sample. 

The data collection tool was a standard questionnaire based on the research of Nazemi et al. (2011) and Ostadi et 

al. (2017) that the content validity was confirmed by managers and experts of the company and the validity of 

the structure was confirmed using factor analysis test. Moreover, Cronbach`s Alpha coefficient of knowledge 

variable was 0.957 and supply chain quality and distribution management was 0.870, which indicates the 

confirmation of reliability. The structural equation modeling have been used to analyze the data. All research 

hypotheses have been confirmed. The results showed that all components of knowledge management including 

knowledge creation, knowledge coding, and knowledge transfer and knowledge application have a positive and 

significant impact on quality management of supply chain and drug distribution. The component of knowledge 

creation with the coefficient of 0.199 is the least and the component of knowledge coding with the coefficient of 

0.499 is the most effective factor on the quality management of the supply chain and the drug distribution in 

Razi Distribution Company. 

Keywords 
Knowledge Management, Quality Management, Quality of Supply Chain and drug distribution, Razi 

Distribution Company. 
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