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چکیده
هتلها ،به عنوان یکی از ارائه دهندگان اصلی خدمات به گردشگران ناچارند به منظور بقاء در محیط بشدت
رقابتی امروز محصولی با کیفیت بالا ارائه دهند تا بتوانند مزیت رقابتی خود را نسبت بهه رقبها ظفهن کننهد در
نتیجه با توجه به اهمیت این موضوع ،این مقاله با ههد برریهی کیفیهت در زنجیهر تهممین هتلهها در شهرر
اصفران انجام شد بدین منظور در ابتدا با برریی ادبیات کیفیهت در زنجیهر تهممین ،هفهت عامهل تهمییر گهاار
کیفیت در زنجیر تممین شنایایی شدند و فرضیات تحقیق بر مبنای این هفت عامل طرح ریهزی شهد در ایهن
رایتا پریشنامهای بین هتلهای شرر اصفران به تعداد  65هتل توزیه گهردد همینهین بهه منظهور تجزیهه و
تحلیل داد ها از معادلات یاختاری مبتنی بر ظداقل مربعات جزئی ،ایتفاد گردید که نتهای ظهاکی از ن بهود
که وجود تمرکز بر مشتریان ،رهبری کیفیت در زنجیر تممین ،وجود ایتراتژیهای کیفیت در زنجیهر تهممین،
ییستم اطلاعات کیفیت در زنجیر تممین و رویکرد فر یندی موجب افزایش کیفیت زنجیهر تهممین میشهود و
فرضیات در مورد دو عامل مدیریت تممین کنندگان و تویعه نیروی انسانی در زنجیر تممین رد شد
واژهای کلیدی :مدیریت زنجیر تممین گردشگری ،کیفیت ،هتلها ،معادلات یاختاری ،اصفران
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مقدمه
گردشگری در طول  5دهه گاشهته شهاهد رشهد و تویهعه مهداوم بهود و بهه یکهی از بزرگتهرین و
پیشروترین بخشهای اقتصادی دنیا تبدیل شد ایهت تعهداد گردشهگران از  26میلیهون نفهر در یهال
 1561به  272میلیون در یال  622 ،1521میلیون در یهال  1556و  1133میلیهون در یهال 2112
ریید ایهت) (UNWTO, 2014طبهق مارههای یهازمان جرهانی گردشهگری ،در مهد ظاصهله از
گردشگری  %5از تولید ناخالص داخلی دنیا را شامل میشود همینین برایاس مار شورای جرانی یفر
و گردشگری در یال  2112میزان تولید ناخالص داخلی گردشگری  3.6درصد به نسبت یال گاشته
رشد داشته ایت ) (WTTC, 2014درنتیجه با توجه به اینکه بخش اعظمی از فعالیت گردشگری در
شررها اتفاق می افتد گردشگری میتواند نقش مرمهی در اقتصهاد شهررها داشهته باشهد( Rabbiosi,
 )2015چراکه با افزایش روز افزون مقاصد و یرمایهگااری در گردشگری این امکان بوجود امد ایهت
تا صنعت گردشگری از طریق اشتغالزایی و ایجاد بنگا های اقتصادی ،تویعه زیریاختها و در مد ههای
ظاصل از صادرات ،به عنوان یک عامل اقتصادی-اجتماعی نقش کلیدی در فر یند تویعه و رفا جوامه
ایفا کند( )Mitchell, 2012از نجایی که با رشد فناوری های جدیهد ،تویهعه ظمهل و نقهل ،بربهود
خدمات عرضه شد در مقاصد و افزایش اوقات فراغت شررها با رشد قابل توجهه تعهداد بازدیدکننهدگان
روبرو شد اند و گردشگری توانسته یرم قابل توجری از تویعه اقتصادی شررها را بهه خهود اختصها
دهد( )Oh, Assaf, & Baloglu, 2016درنتیجه مطالعهه در خصهو

عرضهه کننهدگان خهدمات

گردشگری به امری ضروری مبدل شد ایت که میتوان با برریی ن ها عملکرد اقتصهادی و عملکهرد
کیفیهت خهدمات ارائهه شهد تویهط ن هها را بربهود بخشهید( Stank, Keller, & Daugherty,
 ،)2001اما امروز کیفیت در زنجیر تممین به عنوان یکهی از ایهتراتژیهای افهزایش مزیهت رقهابتی
مطرح ایت همینین در پارادایم جدید مطرح در کسب و کار صحبت از ن ایت که مزیت رقابتی بها
برخورداری همزمان از یه فاکتور رقابتی کیفیت رقابتی ،قیمت رقابتی و تحویل رقابتی تحقق مییابد و
با توجه به اینکه کیفیت رقابتی در ظوز مدیریت کیفیت و تحویل رقابتی نیز در ظوز مدیریت زنجیر
تممین تبلور مییابد ،یکپارچه یازی مدیریت کیفیت و مهدیریت زنجیهر تهممین کاملها ضهروری بنظهر
میرید( )Vanichchinchai & Igel, 2009مدیریت کیفیت بدنبال انجام مجموعه اقداماتی ایهت
که منجر به رضایت مشتری میشود همینین مفروم زنجیر تممین بها الرهام از ظوز ههای بسهیاری از
جمله؛ انقلاب کیفیت ،مدیریت مواد و مناب و لجستیک پایدار ،علاقه روز افهزون بهه رشهد در بازارههای
صنعتی و شبکههای تولیدکنندگان ،مفرموم افزایش تمرکز و مطالعات مربوط به نفهو در یهک صهنعت
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خا

شکل گرفته ایت و مطالعه ن به طور کلی موجهب افهزایش مزیهت رقهابتی و ارائهه خهدمات و

محصولات در کوتا تهرین زمهان و بها بالهاترین کیفیهت میشهود( N. Li, Toppinen, & Lantta,
 )2016و کیفیت در زنجیر تممین به عنوان یکی از مرمترین راهکارهای بهه منظهور بربهود کیفیهت
خدمات و کاهش هزینههای اقتصادی مطرح ایت(  )Stank et al., 2001مدیریت کیفیهت زنجیهر
تممین به عنوان خرین مرظله در ظرکت به یوی مهدیریت کیفیهت جهام ایهت کهه عبهارت ایهت از
مشارکت کلیه اعضای یک زنجیر در بربهود مسهتمر و همزمهان کلیهه فر ینهدهای مهرتبط بها کیفیهت
محصولات و خدمات خود که به منظور ایجاد برر وری و ارزش افزود در طول زنجیر تممین و نرادینه
نمودن کیفیت در یطح زنجیر تممین و رضایت هرچه بیشتر مشتریان نرایی صهورت میگیهرد( Ross,
 )2013در نتیجه در این پژوهش از نجایی که هتلها اصلی ترین ظلقه تویعه صنعت گردشهگری را
تشکیل میدهند و یکی از مرمترین ارائه دهندگان خدمات گردشگری در یهک مقصهد هسهتند ،نقهش
بسیار مرمی در تویعه اقتصادی یک مقصد و جاب گردشگر دارند و با افهزایش کیفیهت خهدمات ارائهه
شد خود موجب افزایش رضایت گردشگران میشوند( )Solis-Radilla et al, 2006ایهن پهژوهش
بر ن ایت تا با شنایایی ابعاد و شاخصهای کلیدی کیفیت در زنجیر تممین در هتلهها و ارائهه مهدلی
مفرومی ،راهنمایی برای اعضای زنجیر تممین گردشگری شرر اصفران در به کارگیری اقدامات کیفیت
در یطح زنجیر تممینشان بود و از این طریق نها را در دیتیابی به قدرت رقابتی بیشهتر و ارضهای
هرچه بیشتر مشتریان خود یاری نماید.
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مفروم زنجیر تممین با الرام از ظوز های بسیاری از جمله؛ انقلاب کیفیت ،مدیریت مهواد و منهاب و
لجستیک پایدار ،علاقه روز افزون به رشهد در بازارههای صهنعتی و شهبکههای تولیدکننهدگان ،مفرمهوم
افزایش تمرکز و مطالعات مربوط به نفو در یک صنعت خا

شکل گرفته ایت( Chen & Paulraj,

 )2004مطالعه زنجیر تممین به طور کلی بدنبال افزایش مزیت رقابتی و ارائه خدمات و محصولات در
کوتا ترین زمان و با بالاترین کیفیت ایت()N. Li et al., 2016
در این زمان که این اصطلاح در یهال  1522میلهادی تویهط دو مشهاور بهه نهام ههای  Oliverو
 Webberابهداع گردیهد( )Oliver & Webber, 1982زنجیهر تهممین ،شهبکه ای از یهازمانها و
ارتباطات فی مهابین ن هایهت کهه مجموعهه ای از ارتباطهات را در جریهان تولیهد و ارائهه خهدمات و
محصولات به منظور ارائه محصولات و خدمات به مصر کنند نرایی شامل میشهود زنجیهر تهممین
شامل همه اجزای دیت اندرکار در بر ورد کردن تقاضای مشتری نرایی دانسته شد ایت و این بدین
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معنی ایت که زنجیر تممین از تممین کنند _ تممین کنندگان تا مشتری_ مشتریان را شامل میشود
به عبارت دیگر برنامهها و ییایتهای ارائه شد به منظور بربود خدمت ریانی به مشهتریان زنجیهر
تممین هموار لازم ایت که کلیه اجزا زنجیهر را مهدنظر قهرار دههد ( Matei, Gueye, & Baras,
 )2015هد ظاکم در یک زنجیر تممین افزایش رقابت ایت و این موضوع بهه ایهن دلیهل ایهت کهه
هیچ واظد یازمانی در ظال ظاضر نمیتواند مسئول رقابت ،تولید محصول و خدمات و باشد و زنجیهر
تممین به عنوان یک کل میتواند تمام این مسئولیت ها را بر عرد بگیرد
صنعت گردشگری نیز به عنوان یک صهنعت چنهد بعهدی شهناخته میشهود کهه بهر خلها یهایر
بخشهای اقتصادی از مجموعه ای از ارائه کنندگان خدمات تشهکیل شهد ایهت( )Page, 2012کهه
عمد ی این ارائه دهند گان در بخش خصوصی و در یک بازار اقتصادی زاد رقابت میکنند( Zailani,
 )Iranmanesh, Yusof, & Ansari, 2015همینهین در برخهی کشهورها بخشههای خاصهی از
گردشگری بمنظور تممین زیریاختها ،بازاریابی و فعالیتهای تبلیغاتی از دولت کمهک ههایی دریافهت
میکنند ،همینین دولتها تلاش میکنند تا ضمن کاهش تصدی گری ،به امهور برنامههریزی تویهعه و
مدیریت خدمات گردشگری بپردازند تنوع فعالیتهای مربوط به صنعت گردشگری باعث شد ایت تها
رونق این بخش ،ایر اقتصادی بالایی را برای اقتصاد کشور در مقایسه با یایر بخشهای اقتصهادی ایجهاد
کند( )1553Johnson, ( )Page, 2012کیفیت را به عنهوان درجههای از بهر ورد شهدن نیازههای
مشتری به وییله ی مجموعه ای از ویژگیهای اصلی ،تعریف می نماید(کیفیت میتواند با صفت ههایی
نظیر ضعیف ،خوب و عالی به کار رود) ( )Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1985کیفیهت
را یک یاختار ناپایدار برای بیان یک صفت مبرم در غالب لغاتی چون خوب ،لوکس ،بها زرق و بهرق و
تعریف می نماید همینین کیفیت خدمات مفرومی ایت که به دلیهل عهدم وجهود اجمهاع روی نحهو
تعریف و روشهای ارزیابی ان مناقشات فراوانی را بر انگیخته ایت( Zhang( )1996Wisniewski,
 )et al., 2009بیان میکنند که صهنعت گردشهگری صهنعتی هماهنهب و بسهیار فشهرد ایهت کهه
خدمات و محصولات و خدمات ن را نمیتوان برای یند خیر کرد همینین ایهن محصهولات بسهیار
پییید و ناهمگن میباشند و گردشگران برای مصر

نها باید به مقصهد یهفر کننهد علهاو بهر ایهن

صنعت گردشگری بر خلا یایر صنای با عدم اطمینان تقاضای بالهاتری مواجهه ایهت و ایهن موضهوع
بخاطر روابط پییید و رقابت فشرد میان ارائه دهندگان خدمات ایت در چنهین فضهایی برهر وری،
صرفه جویی در هزینه و افزایش کیفیت خدمات ارائهه شهد یهه عامهل بسهیار مرهم بهرای ههر مقصهد
گردشگری میباشند ()Zailani et al., 2015
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کیفیت در زنجیر تممین شامل طیف گسترد ای از فعالیتههای درون یهازمانی ،بهرون یهازمانی و
همکاری با مشتریان ایت که مشترکا به دنبال ایجاد یک الگهوی تقاضها بلنهد مهدت و افهزایش مزیهت
رقهابتی در یرتایهر زنجیهر تهممین ایهت( )Min et al., 2112Meca & Timmer, 2005و بهه
منظور ینجش ،تجزیهه و تحلیهل و بربهود مسهتمر کیفیهت محصهولات ،خهدمات و فر ینهدها موجهب
هماهنگی ریمی و یکپارچگی فر یندهای کسهب و کهار کلیهه یهازمانهای درگیهر در زنجیهر تهممین
میشهود کهه بهه ایجهاد ارزش افهزود و دیهتیابی بهه رضهایت مشهتریان میهانی و نرهایی منترهی
میگردد( )Robinson & Malhotra, 2005کیفیت در زنجیر تممین دارای مناف بسهیاری ایهت
که به وایطه ی ن شرکت ها قادرند با ادغام مؤیر و ایربخش مفاهیم دو فلسفه مدیریت کیفیت جام

1

و مدیریت زنجیر تممین و ایجاد هم افزایی و برخورداری هم زمان از یه فاکتور کیفیت رقابتی ،قیمت
رقابتی و تحویل رقابتی به طور همزمان عملکرد زنجیر تهممین و کیفیهت محصهولات نرهایی خهود بهه
مشتریان را افزایش داد و از این طریق کسب مزیت رقابتی نمایند
فرضیات پژوهش
تمرکز بر مشتریان یک عامل بسیار مرم در موفقیت شهرکتها ایهت مشهتریان بهه علهت باورههای
مختلف نیازهای متفاوتی دارند و یکی از راهکارهای افزایش کیفیت خدمات و افزایش مزیت رقهابتی در
هتلهها شنایهایی نیازههای مشهتریان ایهت( ،)Kandampully & Suhartanto, 2000چهرا کهه
تضمین کیفیت با نیازهای مشتریان شروع شد و با رضایت ایشان پایان می پهایرد ،مطالعهات بسهیاری
ظاکی از ن هستند که ایجاد زیریاختها و ابزار لازم جرت ارتباط با مشتریان موجب شنایایی نیازهها
و انتظارات ایشان میشود و انداز گیری میزان رضایت مشهتریان یکهی از راهکارههای افهزایش کیفیهت
خدمات محسوب میشود بر این ایاس:
 :H1تمرکز بر مشتری تمییر مثبتی بر کیفیت زنجیر تممین در هتلهای شرر اصفران دارد
مدیران اهدا و ممموریتها را به منظور موفقیت یازمان تدوین میکنند تعرد و ظمایت مهدیران
از اقدامات لازم به منظور افزایش کیفیت محصولات یکی از عوامهل مرهم در مهدیریت کیفیهت زنجیهر
تممین میباشد( )Kwon & Suh, 2004مدیران واکنش به موق میتواننهد موجبهات یکپهارچگی و
هماهنگی و همکاری را در زنجیر تممین بوجود ورند همینین هماهنگی مدیران نسبت بهه چگهونگی
پیاد یازی مدیریت کیفیت در زنجیر تممین موجب افزایش کیفیت خدمات و محصولات میشهود در
نتیجه گاهی و توانایی مدیران ارشد نسبت به کیفیت و توانایی مهدیریت کیفیهت در زنجیهر تهممین و
1

). Total quality management(TQM
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تلاش در جرت ایجاد فرهنب و خط مشی کیفیهت در یهطح زنجیهر تهممین موجهب افهزایش کیفیهت
خدمات ارائه شد نرایی به مشتریان میشود بنابراین برایاس یافتهها اینگونه به نظر میرید که:
 :H2رهبری کیفیت زنجیر تممین ،تمییر مثبتی بر کیفیت زنجیر تممین در هتلهای شرر اصفران
دارد
شنایایی مشتریان ،برنامهریزی در رابطه با کیفیت ،کاهش هزینهها و کاهش موجهودی میتوانهد از
مرمترین ایتراتژیها در مدیریت یک زنجیهر تهممین باشهد( Croom, Romano, Arndt, 2004
 )2000 & Giannakis,وجود ایتراتژیهای کیفیت زنجیر تممین به مهدیران کمهک میکنهد کهه
نوعی مزیت رقابتی در یازمان خود ایجاد کنند; Vachon (Simatupang & Sridharan, 2002
 )& Klassen, 2008ایتراتژیهای کیفیت در زنجیر تممین در یهه یهطح یهازمانی ،همکهاری بها
یایر اعضای زنجیر و ایجاد ائتلا با تممین کننهد گهان مطهرح ایهت و همرایهتایی ایهتراتژی ههای
یازمان در زمینه مدیریت کیفیت با ایتراتژی های ن در زمینه مدیریت زنجیر تممین موجب افهزایش
کیفیت خدمات و محصولات ارائه شد به مشتری میشود در نتیجه با توجه به این مطالعهات بهه نظهر
میرید:
 :H3ایتراتژیهای کیفیت زنجیر تممین تمییر مثبتی بر کیفیت زنجیر تهممین در هتلههای شهرر
اصفران دارد
رویکرد فر یندی زنجیر تممین تاییرات مثبتی در کاهش کل هزینه ها ،بربودکیفیت خهدمات ارائهه
شد و کاهش زمان تحویل محصول و یا خهدمت دارد(Matthews, L. Li, Su, & Chen, 2011
 )2006و همینین ایرات نامحسویی ن مانند تمایل به گسترش موقعیهت بهازار و افهزایش رقابهت
پایری و ایجاد مزیت رقابتی را میتوان به عنوان نیروی محرکهه ی افهزایش کیفیهت محصهولات نهام
بهرد( )Naylor, Naim, & Berry, 1999در کهل ،رویکهرد فر ینهدی زنجیهر تهممین بها بربهود
فر یندهای مدیریتی و برنامهریزیهای زنجیر از طریق همکاری و مشهارکت یهایر شهرکترای ینفه
موجبات ایجاد ارزش برای همه اعضای زنجیر تممین و افزایش کیفیت خهدمات و محصهولات را فهراهم
می نماید اگرچه این مزیت ها برایاس درجه اهمیت شهان در میهان اعضهای زنجیهر تغییهر میکنهد
( )Clott & Hartman, 2016اما رویکرد فر یندی ،کل پرویه(شنایهایی نیهاز مشهتری تها بهر ور
کردن) را به صورت یکپارچه ،نه تاب منفرد ،در نظر میگیرد تها موجهب ایجهاد ارزش بهرای مشهتریان
یازمانها شود ( )Matthews, 2006 L. Li et al., 2011درنتیجه مطالعهه و بکهارگیری ن یهک
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راهکار منایب به منظور افزایش کیفیت خدمات و محصهولات ارائهه شهد میباشهد()Power, 2005
پس:
 :H4رویکرد فر یندی تمییر مثبتی بر کیفیت زنجیر تممین در هتلهای شرر اصفران دارد
در اجرای یک زنجیر تممین ،اطلاعات نقشی مرم و ضرور ی دارد زیرا تصمیم گیری ههای مهدیران
زنجیر تممین برایاس این اطلاعات صورت می پایرد ییستم اطلاعات شامل ابزارهایی ایت که بهرای
کسب گاهیها ی لازم از اطلاعهات موجهود و همینهین تجزیه و تحلیل نهها بهرای گهرفتن برتهرین
تصمیم در زنجیر تممین بکار میرود بدون اطلاعات ،یک مدیر نمیداند که مشتر یان چهه میخواهنهد،
چه میزان موجهود ی در انبهار ایت و یا اینکه چه موق محصهولات بایهد بیشهتر تولیهد و ارائهه شهوند
درنتیجه اطلاعات ،به مدیر دیدی کلی از زنجیر تممین ارائه میکنهد کهه تصهمیم گیهری بهرای بربهود
کیفیت زنجیر تممین را تسریل می نماید در یک زنجیر تممین گردشهگری بها توجهه بهه وجهود ارائهه
دهنهدگان متعهدد ،ارتباطهات بسهیارزیادی وجهود دارد ()Cooper, Lambert, & Pagh, 1997
ییستم اطلاعات زنجیر تممین گردشگری موجب ایجاد جریهان پیویهته ای از اطلاعهات از مشهتری تها
تممین کنند میشود و به صورت یک جریان رفت و برگشت در کل زنجیهر عمهل میکنهد( Alford,
 ،) Tapper & Font, 2004; 2005در نتیجه به نظهر میریهد وجهود ارتباطهات میتوانهد موجهب
افزایش کیفیت خدمات گردشگری شود ،بنابراین:
 :H5اطلاعات در زنجیر تممین تمییر مثبتی بر کیفیت زنجیهر تهممین در هتلههای شهرر اصهفران
دارد
تممین کنندگان میتوانند تمییر بسیار زیادی بر عملکرد کیفیت شرکتها داشته باشند( Foster Jr,
 )Robinson & Malhotra, 2005; 2008مدیریت کیفیت تممین کنندگان مناب قابهل اعتمهاد و
با کیفیتی را در اختیار شرکتها قرار میدههد( )Kannan & Tan, 2005مهدیریت کیفیهت تهممین
کنندگان در زنجیر تممین به صورت یک رشهته از فر ینهدها و جریهان ههایی ایهت کهه درون و بهین
مراظل مختلف تولید تا ارائه ن به شرکتها قرار میگیرد تها نیهاز یهک شهرکت را بها برتهرین کیفیهت
بر ورد یازد در نتیجه به نظر میرید که:
 :H6مدیریت کیفیت تممین کنندگان تمییر مثبتی بهر کیفیهت زنجیهر تهممین در هتلههای شهرر
اصفران دارد
نیروی انسانی یکی از مرمترین عوامل در بربود کیفیت خدمات محسهوب میشهود( & Ketchen
 )Giunipero, 2004و در پژوهشههای بسهیاری مهوزش و توانمندیهازی کارکنهان در زمینهه ظهل
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مسائل مرتبط با کیفیت و تشکیل گرو هایی به منظور ظل مسائل کیفیهت زنجیهر تهممین بها ظضهور
نمایندگان شرکت های ینف در زنجیر تممین به عنوان یک عامل کلیدی در مدیریت کیفیت زنجیهر
تممین مورد برریی قرار گرفته ایت از یوی دیگر اشتراک گااری دانش و اطلاعات مرتبط بها کیفیهت
محصول در میان مناب انسانی و وجود فرهنب کیفیت منسجم و یکپارچگی کارکنهان موجهب افهزایش
کیفیت خدمات و محصولات ارائه شد تویط شرکتها میشود در نتیجه بنظر میرید که:
 :H7تویعه و موزش نیروی انسانی تهمییر مثبتهی بهر کیفیهت زنجیهر تهممین در هتلههای شهرر
اصفران دارد
با درنظر گرفتن این نکته که ادبیات از فرضیه ها پشتیبانی میکند ،میتوان مدل این پژوهش را بهه
شکل زیر ارائه کرد نمودار()1
تمرکز بر مشتری
رهبری کیفیت

مدیریت کیفیت
زنجیر تامین

)H4(+

تویعه نیروی
انسانی

ایتراتژی های
کیفیت

رویکرد فر یندی

مدیریت کیفیت
تامین کنندگان

اط عات

نمودار :1مدل پژوهش
روش شناسی تحقیق
از ن جایی که هتلها بخش مرمی را در صنعت گردشگری تشکیل میدهند و یاختار قابل برریی
تری نسبت به یایر کسب و کارهای گردشگری دارند ،همینین با توجه به اهمیت کیفیهت در زنجیهر
تممین ،این پژوهش به دنبال ارائه یک مدل مفرومی به منظور شنایایی عوامهل تمییرگهاار بهر کیفیهت
زنجیر تممین در یطح هتلهای شرر اصفران میباشد بدین منظهور بها برریهی ادبیهات هفهت متغیهر
تمییرگاار بر کیفیت زنجیر تممین شامل وجود تمرکز بر مشتریان ،رهبری کیفیهت در زنجیهر تهممین،
وجود ایتراتژیهای کیفیت در زنجیر تممین ،ییسهتم اطلاعهات کیفیهت در زنجیهر تهممین ،رویکهرد
فر یندی موجب افزایش کیفیت زنجیر تممین ،مدیریت تهممین کننهدگان و تویهعه نیهروی انسهانی در
زنجیر تممین شد و با ایتفاد از معادلات یاختاری مبتنی بر ظداقل مربعات جزئهی تحلیهل میشهوند
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 PLSیک مدل یاختاری مبتنی بر واریانس برای تحلیل داد ها میباشد توانایی ایهن مهدل در کهار بها
داد های اندک ،عدم ظساییت به نرمهال بهودن داد هها و پهیش بینهی میباشهد( Esposito Vinzi,
)Chin, Henseler, & Wang, 2010
گردآوری دادهها
این پژوهش در شرر اصفران ،یال  1356انجام شد ایت این شرر با دارا بودن جا بههای فهراوان
به عنوان یکی از مقاصد اصلی گردشگری در ایران شناخته میشود که با توجه به مارههای ارائهه شهد
تویط اتحادیه هتلداران ،دارای  67هتل میباشد به دلیهل کهم بهودن ظجهم جامعهه مهورد برریهی از
تکنیک کل شماری ایتفاد شد ایت ،و همانگونه که پیشتر کهر شهد PLS ،ظتهی بهرای داد ههای
اندک دقیق میباشد برای جم وری داد ها از یک پریشنامه  33گویه ای با  7فاکتور اصلی جدول()1
در طیف لیکرت  6گزینه ای ایتفاد شد ایت این پریشنامهها در مرر ما بین کارشنایان یا مدیران
هتل توزی شد که نتای

مار توصیفی پژوهش نشهان داد کهه  %22.7پریهش شهوندگان زن و %71.3

پایخ گویان مرد بودند از میان و  %12.6دارای مدرک دیپلم %22 ،دارای مهدرک لیسهانس %37 ،دارای
مدرک فوق لیسانس و  %5.6دارای مدرک دکتری بودند
ارزیابی مدل اندازه گیری
برای برازش زمون مدل یازی معادلات یاختاری واریانس محور یک چهارچوب واظهد وجهود دارد:
ارزیابی مدل انداز گیری ،1زمون مدل یاختاری 2و زمون مدل کلی PLS
ارزیابی مدل مسیر  PLSشامل دو مرظله میشود :در مرظله اول ارزیابی مدل انداز گیهری مطهرح
میشود که در این مرظله پایایی و روایی این مدل بر ظسب نوع مدل تعیهین میشهود در مرظلهه دوم
زمون مدل یاختاری(درونی) و در خر معیار ارزیابی کلهی مهدل مسهیر  PLSمحایهبه خواهنهد شهد
( .)Abdi, Chin, Vinzi, Russolillo, & Trinchera, 2013زمون مهدل ههای انهداز گیهری
انعکایههی شههامل تجزیههه و تحلیههل پایههایی ،پایههایی مرکههب ،روایههی همگههرا و روایههی تشخیصههی
میباشد()Campón-Cerro, Hernández-Mogollón, & Alves, 2016
یافتهها
یافتههههای پههژوهش نشههان میدهههد کههه ضههریب پایههایی تمههام متغیرههها بههین  1.511تهها 1.252
میباشد ( ،)Chin, Barclay, Higgins, 1998 & Thompson, 1995عنوان داشتند درصورتی
1

. Outter Model
. Inner Model

2
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که میزان ضریب پایهایی بالهای  1.51باشهد متغیرهها از پایهایی مطلهوبی برخوردارنهد بنهابراین تمهامی
متغیرهای این پژوهش از پایایی منایبی برخوردارند همینین ،تجزیه و تحلیل روایی واگهرا بهرای ههر
فاکتور نشان میدهد که میزان پایایی مرکب فاکتورها بالاتر از  1.71هستند که در نتیجه بها توجهه بهه
نظر ( )Khoshkam, Marzuki, & Al-Mulali, 2016پایایی داد ها در یطح مطلوبی قهرار دارد
و به منظور محایبه روایی همگرا از مقادیر  AVEایتفاد شد ایت که
( )Campón-Cerro et al., 2016عنوان داشتند که  AVEبالاتر از  1.61بیانگر وجود روایهی
همگرا میباشد مطابق جدول شهمار ( ،)1میهزان  AVEتمهام فاکتورهها بالهاتر از  1.723میباشهد در
نتیجه روایی همگرا تمامی فاکتورها تمیید میگردد
جدول  :1آزمون مدل اندازه گیری انعکاسی
عامل

گو

بارعاملی AVE

لفاکرونباخ پایایی مرکب

یه
تمرکز بر مشتری

رهبری کیفیت زنجیر تامبن

-

-

1

1.222

2

1.22

3

1.255

2

1.222

6

1.556

-

-

5

1.557

7

1.515

2

1.511

5

1.515

11

572.1

11

1.715

ایتراتژیهای کیفیت زنجیر تممین -

-

12

1.715

13

1.277

1.253 1.212

1.516 1.723

1.222 1.223

1.27

1.51

1.22
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رویکرد فر یندی

اطلاعات

مدیریت کیفیت تممین کنندگان

تویعه نیروی انسانی

12

1.26

16

1.735

-

-

15

1.757

17

1.77

12

1.211

15

1.221

-

-

21

1.272

21

1.721

22

1.225

23

1.753

22

1.712

-

-

26

1.552

25

1.556

27

1.571

22

1.712

25

1.752

-

-

31

1.215

31

1.737

32

1.273

33

1.252

1.275 1.757

1.722 1.225

1.235 1.752

1.265 1.725

1.27

1.73

1.22

1.52

روایی واگرا یا تشخیصی توانهایی یهک مهدل انهداز گیهری انعکایهی را در میهزان افتهراق مشهاهد
پایرهای متغیرهای پنران ن مدل با یایر مشاهد پایرهای موجود در مدل می ینجد روایی واگرا در
واق مکمل روایی همگرا بود که نشان دهند تمایز نشانگرهای یک متغیر پنرهان از یهایر نشهانگرهای
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دیگر در همان مدل یاختاری ایهت( )Esposito Vinzi et al., 2010یهک معیهار بهرای یهنجش
روایی واگرا ایتفاد از زمون مطرح شد ( )Fornell & Larcker, 1981میباشد که طبق ن یک
متغیر پنران در مقایسه با یایر متغیرهای پنران ،باید پراکندگی بیشتری را در بین مشهاهد پهایرهای
خود داشته باشد ،تا بتوان گفت متغیر پنران مورد نظر روایی واگرای بالایی دارد در اصهطلاظات مهاری
جار  AVEهر متغیر پنران باید بیشتر از ظداکثر همبستگی ن متغیهر پنرهان بها متغیرههای پنرهان
دیگر باشد()Henseler, Ringle, & Sinkovics, 2009
درجدول شمار ( ،)2میزان جار  AVEبه صورت  BOLDدر قطر جدول نمایش داد شد ایهت
با توجه به اینکه جار AVEهر فاکتور از همبستگی بین فاکتور  BOLDشد و یایر فاکتورها بیشهتر
میباشد ،در نتیجه روایی واگرا تمیید میگردد پس از تجزیه و تحلیل و برریهی روایهی وپایهایی مهدل،
ارزیابی مدل یاختاری ممکن میباشد
جدول :2ارزیابی روایی واگرا
تمرکز
بر
مشتری
تمرکز بر

رهبری
کیفیت
زنجیر
تامبن

ایتراتژیهای
کیفیت زنجیر
تممین

مدیریت
رویکرد
فر یندی

اطلاعات

کیفیت
تممین
کنندگان

1.212

مشتری
رهبری کیفیت

1.762

1.723

زنجیر تامبن
ایتراتژیهای

1.561

1.552

1.232

کیفیت زنجیر
تممین
رویکرد

1.722

1.557

1.532

1.752

فر یندی
اطلاعات

1.567

1.55

1.722

1.222

1.225

مدیریت

1.226

1.7

1.755

1.2

1.722

کیفیت تممین

1.752

تویعه
نیروی
انسانی
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کنندگان
تویعه نیروی

1.55

1.62

1.662

1.625

1.2

1.76

1.725

انسانی
ارزیابی مدل ساختاری
زمون مدل یاختاری با برریهی  )R2(1ههر فهاکتور مسهتقل و ضهریب مسهیر 2تویهط را انهدازی
خودکار 3انجام میشود( ،)Hair, Ringle, & Sarstedt, 2011جدول شمار ( ،)3مقدار( ،)R2مهار
 Tو  βمتغیرهای مدل و دیته بندی ن ها را نشان میدههد .طبهق پهژوهش ()Hair et al., 2011
 R2بالاتر از  1/26ضعیف ،2بالاتر از  1/6متویط 6و بالاتراز  1/76قهوی 5میباشهد و بهه ایهن دلیهل کهه
میزان  R2نزدیک به  1/76میباشد ن را متویط-قوی 7در نظر میگیریم( Campón-Cerro et al.,
.)2115
جدول  :3ضریب مسیر و آزمون فرضیه
R2

فرضیه

)(βتمییر
مستقیم

- 1.712
تمرکزبرمشتری()+

کیفیت

زنجیر

-

1.135

TValue

PValue

-

-

-

2.212

1.111

تمیید

زمون

تممین
رهبری کیفیت زنجیر تممین()+کیفیت -

1.311

3.257

1.111

تمیید

زنجیر تممین
ایتراتژیهای

کیفیت

زنجیر

-

1.223

6.175

1.111

تمیید

تممین()+کیفیت زنجیر تممین
رویکرد

فر یندی()+کیفیت

زنجیر

-

1.315

2.253

1.111

تمیید

تممین
1

. Coefficient of determination
. Significant of the paths
3
. Bootstrapping
2
. Weak
6
. Moderate
5
. Substantial
7
. Moderate- Substantial
2
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اطلاعات

زنجیر

کیفیت

-

1.323

2.162

1.111

تمیید

تممین()+کیفیت زنجیر تممین
مدیریت

تممین -

کیفیت

1.363

1.722

1.12

رد

کنندگان()+کیفیت زنجیر تممین
تویعه

مناب

انسانی

در

زنجیر

-

1.171

1.5521

1.173

رد

تممین()+کیفیت زنجیر تممین
آزمون فرضیات
با توجه به نتای به دیت مد از جدول( ،)3به ارائه یافتههای بدیت مهد مهی پهردازیم همینین
نتای در شکل شمار ( ،)3مد ایت
 H1تمرکز بر مشتری بر کیفیت در زنجیر تممین تمییر مثبتی خواهد گااشت
فرضیه  1بر این بود که تمرکز بر مشتری بر کیفیت در زنجیر تممین تمییر مثبتهی دارد کهه یافتهه
ظاکی از ن بود که این فرضیه با ضریب  1/135و در یطح  1.111مهورد قبهول میباشهد ،یافتهههای
(  ،) Birkholz, 2006Freng,نیز تمییر مثبت تمرکز بر مشتری را تمیید میکند تمرکز بهر مشهتری
میتواند باعث مزایایی همیون شنایایی ویژگیههای مشهتریان ،درک برتهر نیازههای ن هها ،دریافهت
بازخورد نسبت به عملکرد کسب و کار میشود این موارد یهبب بخهش بنهدی دقیهق تهر بهازار و ارائهه
خدمات شخصی تر و درنتیجه افزایش کیفیت محصول نرایی میگردد همینین تمرکهز بهر مشهتری و
دریافت بازخورد از مشتری به شرکت کمک میکند که معایب خود را شنایایی و رف نماید همینهین
تمرکز بر مشتری در زنجیر تممین باعث افزایش کارایی ،کاهش زمان تولید تا مصر و افزایش کیفیت
خدمات و محصولات ارائه شد میگردد( )Chang, 2009از یهوی دیگهر بهه دلیهل اینکهه رقابهت در
صنعت گردشگری به شدت افزایش یافته ایت و محصولات و خهدمات نهها تفهاوت کمهی بها یکهدیگر
دارند ،هتلها به دنبال کسب مزیت رقابتی میباشند()Kandampully & Suhartanto, 2000
 H2رهبری کیفیت زنجیر تممین بر کیفیت در زنجیر تممین تمییر مثبتی خواهد گااشت
فرضیه  2براین بود که بربود رهبری کیفیت زنجیر تهممین بهر کیفیهت در زنجیهر تهممین تهمییر
مثبتی دارد این فرضیه با ضریب  1.311و در یطح معنا داری  1.111تمیید میگردد در پژوهشههای
(; Tan, Handfield, & Ghosh, ; Matthews, 2006Bienstock, Stafford, 2015
 )1999بر نقش مؤیر رهبری در بربود کیفیت زنجیر تممین تمکید شد بود که رهبری در یازمان نهه
تنرا بر برنامهریزی و تعیین ایتراتژیها ،بلکه بر اجرا و نظارت بر ان نیز تهمییر بسهزایی دارد همینهین

22

مطالعات هتلداری و میزبانی

توانایی رهبری در هماهنگی ،همکاری و یکپهارچگی اجهزای زنجیهر تهممین موجهب افهزایش کیفیهت
محصول نرایی میگردد()Mentzer et al., 2001
 H3ایتراتژیهای کیفیت زنجیر تممین بر کیفیت در زنجیر تممین تمییر مثبتی خواهد گااشت
فرضیه  3براین بود که ایتراتژیهای کیفیت زنجیر تممین باعث بر کیفیت در زنجیر تممین تمییر
مثبتی دارد این فرضیه با ضریب  1.223و در یطح معنا داری  1.111تمییهد گردیهد ( & Romano
 )Vinelli, 2001عنوان داشتند که ایتراتژیهای ارزیهابی و انتخهاب تهممین کننهدگان ،مهواد اولیهه،
کانالهای توزی  ،نواوری در تولید محصولات جدید و در کیفیت محصول نرایی مؤیر میباشد( Kanji
)Kaynak & Hartley, 2008 & Wong, 1999
 H4رویکرد فر یندی بر کیفیت در زنجیر تممین تمییر مثبتی خواهد گااشت
فرضیه  2براین بود که رویکرد فر یندی باعث افزایش کیفیت در زنجیر تممین شود که این فرضیه
با ضریب  1.315و در یطح معنا داری  1.111تمیید میگردد این یافته بها یافتهههای ( L. Li et al.,
 ،)2115; Matthews, 2111همخوانی دارد از یویی ( )Trkman, Indihar, 2007عنوان داشتند
که رویکرد فر یندی موجب بربود در زنجیر و افزایش به اشتراک گااری مناب میشود
 H5اطلاعات در زنجیر تممین بر کیفیت در زنجیر تممین تمییر مثبتی خواهد گااشت
فرضیه  6پیش بینی میکرد که اطلاعات در زنجیر تممین باعث افزایش کیفیهت در زنجیهر تهممین
شود که این فرضیه با ضریب  1.323و در یهطح معنها داری  1.111تمییهد میگهردد ایهن یافتههها بها
یافتههای ( )Lee, So, & Tang, 2000 Lee, & Whang, 2004هم رایتا ایهت ( Zhang et
 )al., 2009عنوان داشتند که صنعت گردشگری به عنوان یک صنعت چند بعدی شناخته میشود که
بر خلا یایر بخشهای اقتصهادی از مجموعهه ای از ارائهه کننهدگان خهدمات شهامل دفهاتر خهدمات
مسافرتی و تور گردانی ،عاملان ظمل و نقل هوایی ،ریلی ،جاد ای و دریهایی ،هتلهها ،مرمهان یهراها و
مرمان پایرها ،متصدیان جا به گردشگری ،ریتورانها ،فروشگا های محصهولات صهنای دیهتی ،اقلهام
یوغاتی ،پوشاک ،کفش ،اشیاء چرمی و یایر اقلام مورد علاقه گردشگران تشکیل شد ایت و اطلاعهات
نقش ایایی در افزایش کیفیت محصولات و خدمات ارائه شد در این صنعت را دارد
 H6مدیریت کیفیت تممین کنندگان بر کیفیت در زنجیر تممین تمییر مثبتی نخواهد گااشت
فرضیه  5پیش بینی میکرد که مدیریت کیفیت تممین کنندگان باعهث افهزایش کیفیهت در زنجیهر
تممین در بین هتلهای شرر اصفران میشود ،اما این فرضیه از لحها

مهاری معنها دار نمیباشهد ،در

ظالی که در تحقیقات بسیاری مدیریت کیفیت تهممین کننهدگان یکهی از عوامهل کلیهدی در افهزایش
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کیفیت در زنجیهر تهممین ایهت()Saraph, Benson, 1989 & Schroeder, Forker, 1997
این فرضیه رد میشود که به نظر میرید که دلیل رد شهدن ایهن فرضهیه عهدم وجهود همکهاری هها و
یکپارچگی تممین کنندگان در میان هتلهای شرر اصفران میباشد که این موضوع نیازمند یک تحقیق
جداگانه برای چرایی این مشکل ایت،
 H7تویعه و موزش نیروی انسانی بر کیفیت در زنجیر تممین تمییر مثبتی نخواهد گااشت
فرضیه  7پیش بینی میکرد که تویعه و موزش نیروی انسانی باعهث افهزایش کیفیهت در زنجیهر
تممین میشود اما این فرضیه از لحا

ماری معنها دار نمیباشهد در نتیجهه ایهن فرضهیه رد میشهود،

هرچند که در پژوهشهای بسیاری موزش و توانمندیازی کارکنان بهه عنهوان یهک عامهل کلیهدی در
مدیریت کیفیت زنجیر تممین تمیید گردیهد ایهت (; McCarter, Fawcett, & Chang, 2009
 ،)Magnan, 2005این فرضیه رد میشود به نظر میرید که دلیل رد شدن این فرضیه عهدم وجهود
موزش کافی در میان نیروی انسانی هتلها و یا عدم توجه کافی شهرکتها بهه مباظهث منهاب انسهانی
باشد ،که این موضوع نیازمند یک تحقیق جداگانه برای چرایی این مشکل ایت

شکل :1مدل یاختاری پژوهش
بحث و نتیجهگیری
کیفیت در زنجیر تممین با تلفیق دو دیدگا کیفیت جام و مدیریت زنجیر تممین امروز یکهی از
مرمترین رویکردها به منظور برریی و شنایایی نقاط قوت و ضعف کیفیت در زنجیر تهممین میباشهد
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این دیدگا بدنبال کسب یه فاکتور اصلی ،کیفیت رقابتی ،قیمهت رقهابتی و تحویهل رقهابتی از طریهق
افزایش همکاری ،افزایش یکپارچگی و افزایش هماهنگی ایت این رویکرد همینین میتواند منجهر بهه
ایجاد مزیت رقابتی برای کسب و کارهای فعال در صنعت گردشگری از جمله هتلها میشود کهه ایهن
پژوهش با هد برریی کیفیت در زنجیر تممین هتلهای شرر اصفران انجام شهد کهه بهدین منظهور
7فاکتور مرم در مدیریت کیفیت در زنجیر تممین هتلها شامل وجهود تمرکهز بهر مشهتریان ،رهبهری
کیفیت در زنجیر تممین ،وجود ایتراتژیهای کیفیت در زنجیر تممین ،ییسهتم اطلاعهات کیفیهت در
زنجیر تممین ،رویکرد فر یندی موجب افزایش کیفیهت زنجیهر تهممین ،مهدیریت تهممین کننهدگان و
تویعه نیروی انسانی در زنجیر تممین با برریی ادبیات این ظوز شنایایی شدند ،ایهن  7عامهل خهود
شامل  33گویه میشدند که با ایتفاد از مدل معادلات یاختاری تحلیل شدند
نتای نشان داد که از بین فاکتورهای در نظر گرفته شد ایتراتژیهای کیفیهت در زنجیهر تهممین،
بیشترین تمییر را بر کیفیت زنجیر تممین هتلها دارد ایتراتژیها به عنوان نقشه را مدیریت زنجیهر
تممین شناخته میشود و هد از ن همرایتایی نیازهای مشتری نرایی با جریان های اطلاعات و مهواد
در طول زنجیر تممین به منظور دیتیابی به تعادلی بین کیفیت خدمات و هزینه بالا ایت با توجهه بهه
نتای  ،ایتراتژیهای کیفیت در زنجیر تممین در افزایش کیفیت هتلهای اصهفران نیهز بسهیار ظیهاتی
میباشند یکی از پیشنیازهای ایتراتژیهای کیفیت در زنجیر تممین اطلاعهات میباشهد اطلاعهات بهه
عنوان جریانی دوطرفه در زنجیر تممین میتواند به عنوان یکی از مرمتهرین عوامهل در بربهود کیفیهت
هتلها نقشی ایایی ایفا کند مدیریت این جریان میتواند باعث افزایش ایربخشی و کارایی فر یندها و
در نتیجه افزایش کیفیت خدمات ارائه شد به گردشگران میگردد
نگرش و رویکرد فر یندی یبب میشود تا کل زنجیر تممین از ابتدا تا انترها بهه صهورت یهک کهل
انگاشته شود در این ظالت تمام زوایای فر یند تولیهد و ارائهه خهدمت در نظهر گرفتهه ،و نرایتها باعهث
تضمین کیفیت خدمات میشود این نگرش در میان هتلهای اصفران باعهث افهزایش کیفیهت زنجیهر
تممین میشود رهبر زنجیر تممین با داشتن دید کل نگر و رویکرد فر ینهدی میتوانهد باعهث مهدیریت
ایربخش اجزای مختلف زنجیر تممین گهردد رهبهری نقهش بسهیار مرمهی در همکهاری ،همهاهنگی و
یکپارچگی زنجیر تممین دارد که به افزایش کیفیت خدمات هتلها و رضایت مشتریان منجهر میشهود
نتای پژوهش بیان میکنند که در هتلهای اصفران نیز رهبری نقش مرمی در کیفیت زنجیهر تهممین
دارد رضایت مشتریان از کیفیت خدمات یکی از مرمترین عوامل کسهب مزیهت رقهابتی بهرای هتلهها
میباشد امروز مشتریان به دنبال خدمات متفاوت و با کیفیت میباشند در نتیجهه تمرکهز هتلهها بهر
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مشتریان باعث میگردد تا خدمات ارائه شد از کیفیت مطلوبی برخورار باشند هتلهای اصفران نیز بها
توجه به این موضوع به مشتریان و نیازهای نان توجه میکنند اما فاکتورهای مدیریت کیفیهت تهممین
کنندگان و تویعه مناب انسانی در زنجیر تممین نتایجی بر خلا مفاهیم کیفیت زنجیر تممین نشهان
میدهند به نظر میرید به دلیل یکپارچه نبودن اجزای زنجیهر تهممین هتلرهای اصهفران و همینهین
ضعف یاختاری در مدیریت زنجیر تممین ،هتلها کنترلی بر روی کیفیت عرضه کنندگان خود ندارنهد
این امر یبب میشود ظتی با وجود فعالیت منایب هتلرا ،اما بدلیل پایین بودن کیفیت مواد و خدمات
اولیه ،محصول نرایی از کیفیت پایینی برخوردار شوند همینین نیروی انسانی به دلیل نقش مرمی کهه
در ارائه خدمات و تعامل با مشتریان دارند از عوامل بسیار تمییر گاار در کیفیت خهدمات میباشهند بهه
نظر میرید عدم تمییر این عامل در کیفیت زنجیر تممین هتلهای اصفران به دلیل ضعف در مهوزش
و تربیت نیروی انسانی زبد و ضعف مدیریت مناب انسانی در هتلهای شرر اصفران میباشد همیهین
با توجه به یافتهها ،به نظر میرید که مدیریت کلان گردشگری و همینین مدیریت هتلها بهه منظهور
افزایش کیفیت خدمات ارائه شد خود باید به این رویکرد توجه بیشهتری نماینهد همینهین پیشهنراد
میگردد که در مطالعات تی بر برریی نقش مدیریت کیفیت تممین کنندگان و تویعه مناب انسانی در
زنجیر تممین و دلایل عدم ایرگااری این عوامل و ابعاد جدید کیفیت در زنجیر تممین تمرکهز شهود از
یویی در زمینه پیشنرادات کاربردب موارد زیر پیشنراد میگردد:
 تمرکز بر مدیریت کیفیت تممین کنندگان در میان هتلهای شرر اصفران
 تویعه مناب انسانی در زنجیر تممین تممین هتلهای شهرر اصهفران بهه منظهور افهزایش کیفیهت
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