مجله بهداشت و توسعه

مقاله پژوهشی

سال پنجم /شماره  /4زمستان 5931

تاریخ دریافت1331/3/1 :

تاریخ پذیرش1331/1/33 :

تحلیل کیفیت فرآیند زنجیره تأمین تدارکات با استفاده از مقیاس شش سیگما :مطالعه
موردی در یک بیمارستان آموزشی در شهر کرمان

چکیده
مقدمه :در عصر رقابتی حاضر ،سازمان ها به منظور کسب جایگاهی مناسب و حفظ آن در عرصه ملی و در راستتای تحقت م یتت
رقابتی ،نیازمند بهرهگیری از الگوی مناسب همچون مدیریت زنجیره تأمین هستند .این پژوهش با هتد تحلیتل کیفیتت فرآینتد
زنجیره تأمین تدارکات در یکی از بی مارستانهای آموزشی کرمان انجام گردید.
روش ها :این پژوهش به روش کیفی با رویکرد پد یدارشناسی انجام شد .داده ها از طری مصتاحهه نیمته ستارتار یافتته بتا پرستنل
واحد تدارکات که به صورت هدفمند انتخاب شدند و بررسی تصادفی  32نمونه از فرم های ررید کاال گتردآوری شتد .بترای تحلیتل
داده ها از روش تحلیل چارچوبی و برای تحلیل کیفیت فرآیند ،از مقیاس شش سیگما استفاده شد.
نتا یج :رطاهای موجود در زنجیره تأمین در قالب  3موضوع اصلی و  32موضوع فرعی شناستایی گردیتد کته نظتارت ناکتافی بتر
صحت فرم دررواست ررید ،بیتوجهی نسهت به نقطه سفارش ررید ،ررید کاال بدون توجه به کیفیتت ،نتامطلوب بتودن بایگتانی،
انتخاب نامناسب تأمین کننده و عدم رعایت زمان استاندارد ررید و تحویل کاال از مهت تترین رطاهتای شتنارته شتده متیباشتند.
کیفیت فرآیند براساس شارص شش سیگما در حد متوسط برآورد شد.
بحث و نتیجهگیری :ضعف در سیست اطالعات واحد تدارکات و نهتود ارتهتام مناستب بتین ایتن واحتد بتا ستایر بختش هتای
بیمارستان منج ر به بروز رطاهایی در فرآیند زنجیره تتأمین متی گتردد کته بتا پیتاده ستازی سیستت اتوماستیون اداری و تتدارکات
الکترونیک تا حد زیادی میتوان این رطاها را کاهش داد.
واژگان کلیدی :فرآیند زنجیره تأمین ،تدارکات ،شش سیگما ،می ان رطا
مقدمه

مخت فی است که در اعتدای آن عرررضه کننردگان و در

توانایی سازمان در مدیریت و کنترل سه عنصرر الر ی

انتهای آن مشتریان قررار دارنرد ( .)3تردارکات ،کنتررل

یزیکری ،اطالعرراتی و مرا ی ع ره عنروان ازررزای

موزودی ،خرید مناع  ،عرنامهریزی تو ید ،رواعط درون

زنجی رره ت ر مین ( )1از زم رره عوامررث م ر ار عررر ارا رره

سازمانی و عرون سرازمانی و انردازه گیرری عم کررد از

خدمات زام و مناسب در یک طیف گسرترده ممرراه

زم ه عا یتمای تشکیث دمنده این رآینرد مریعاشرند

عا نتایج مط وعی چرون کرامه مزینره ،عهبرود کیفیرت،

( .)4مدیریت زنجیرره تر مین ،عا یرتمرای مرذکور را

انعطافپذیری و نوآوری مریعاشرد ( .)2عره طرور ک ری

طوری ممامنگ می کند که محصروتت و خردمات عرا

یرک زنجی رره ت ر مین متشرکث از ل هررهمررای عم ی راتی

عهترین کیفیت و لداقث مزینه تو یرد گردنرد ( .)1ععرد

منراع

 - 1استادیار ،مرکز تحقیقات مدیریت سالمت ،پژوهشکده آینده پژوهی در سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
 - 2استادیار ،مرکز تحقیقات مهندسی بهداشت محیط ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
 - 3کارشناس ارشد ،گروه مدیریت ،سیاستگذاری و اقتصاد سالمت ،دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،ایران
نویسندهی مسئول :آذر ایزدی

Em ail: azar.izadi@gmail.com

آدرس :کرمان ،بزرگراه ه فت باغ ،پردیس علوم پزشکی کرمان ،دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی
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محمدحسین مهرالحسنی ،1لیــال والــی ،2آذر

ایزدی3

تحلیل فرآ یند زنجیره تأمین تدارکات

محمدحسین مهرالحسنی و همکاران

از مدیریت رواعط عا مشتریان ،مدیریت مناسب زنجیره

تشرخیص دمررد .مرل رره دوم  -زسررتجوی اطالعررات:

ت مین و تدارکات در زمره عزرگترین مشکالت سرازمان

مسر ول تردارکات در راسرتای ر ر نیراز والردما ،عرره

مای تو یدی و خدماتی قرار دارد (.)5

زستجوی اطالعات در مورد انواع شرکتمرای تر مین

از روش مررا عرررای ممررامن ی و یکپررارچ ی مرر ار و

ارزیاعی گزینه ما :کارپرداز عر اساس معیارمای مخت رف

کارایی ت مینکنندگان ،تو ید کنندگان و ارا ه کنندگان عا

از زم ه مزینه ،کیفیت و  ...ت مین کننردگان مخت رف را

مدف عهبرود چرخره تو یرد و توزیر کرات و خردمات

مورد عررسی و ارزیاعی قرار میدمرد .مرل ره چهرارم -

مخت ف در راستای لداقث کرردن مزینرهمرای سیسرت

تصمی عه خرید :مس ول خریرد عرا مرازعره عره تر مین

( ،)6عهبررود پاسررخ ویی در مهاعررث مشررتریان ،ا ررزایه

کننرده مناسررب ،عررا توزرره عرره سررفارش خری رد والررد

رضایت مشرتریان ( )5و ا رزایه اارعخشری و کرارآیی

درخواست کننرده و در نظرر گرر تن ک یره مشخصرات

سازمان ( .)7این رآیند در تصمیمات مردیریتی ،نهشری

مطرح شده توسط مس ول والد سفارش دمنرده ،اقردام

ک یدی ایفا میکند و عه عنوان اعزاری قوی در راسرتای

عه خرید مینماید .مرل ه پنج  -ر ترار ععرد از خریرد:

ایجاد مزیت رقاعتی در نظرر گر تره مریشرود ( .)8طری

رد درخواست دمنده کات ممکن است از خریردی کره

چنررد سررال اخی رر و عرره دنبررال ا ررزایه ضرررورت عرره

توسررط مس ر ول خری رد انجررام شررده اسررت ،السرراس

کارگیری مدیریت زنجیره ت مین ،مدلمای رآینردی و

رضایت کامث یا نارضرایتی داشرته عاشرد و عره تبر آن

مفهومی مخت فی در زمینه زنجیره تر مین تردوین شرده

مجموعه ر تارمایی را از خود عروز دمد (.)8

که از حاظ ظامر عا مر متفراوت مسرتند ،امرا تمرامی

در زنجیره ت مین ،موضروع ممرامن ی در عا یرتمرا

آن ما از حاظ مفهوم و اززای زنجیرره تر مین ،معررف

عس ریار اممی رت دارد .مرردیریت اطالعررات ممامنررگ و

سه رآیند ک ری تردارکات یرا تر مین ،تو یرد و توزیر

مناسب ،منجر عه اارات زآیندهای در تصمی گیرریمرا

مسرتند ( )9کره رآینررد تردارکات ع ره عنروان یک ری از

از نظر سرعت ،دقت و کیفیت خوامد شد و عا کرامه

لیاتیترین رآیندمای زنجیره ت مین عه شرمار مریرود

عروز خطا در رآیند ممراه خوامد عرود ( .)13از زم ره

( .)11مدیریت مرواد عره لرورت ااررعخه منجرر عره

خطامرا و نرواقص ایرن رآینررد مریتروان عره انتخررا

خرید کاتما ،خدمات و تجهیزات عا قیمتمرای پرایین

نامناسب ت مین کننده و لرف مزینهمای غیر ضروری

تر میشود و این اطمینان را ایجاد می کند که موزودی

اشرراره کرررد ( .)14گررردش مناسررب و انتهررال لررحیح

کاتمررا مررورد پررایه و کنترررل قرررار م ریگیرنررد (.)11

اطالعات عاعث میشود تا رآینردما مر ارتر و کراراتر

سازمانمای مخت ف لداقث یک سروم عودزره خرود را

گشته و مدیریت آن آسان تر گردد ( .)6طی دمه اخیرر،

روی این رآیند لرف میکنند (.)12

تغییر مهمی در راعطه عا عهبود عم کررد خریرد سرازمان

رآیند خریرد و تردارکات از  5مرل ره الر ی عردین

مای تو یردی و خردماتی لرورت گر تره اسرت (.)13

شرح تشکیث شده است :مرل ره اول  -تشرخیص نیراز:

یکی از این زمینهمای نوظهرور ،تردارکات ا کترونیکری

رآیند خرید من امی آغراز مریشرود کره مسر ول مرر

است کره عرا اسرتفاده از تکنو رويی اینترنرت ،عا یرت

والد ،وزود نیاز یا مشک ی را در عخه یا والد خرود

خرید و ت مین را در سازمانما تسهیث میکند ( .)15عره
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مدیریت زنجیره ت مین یعنری اسرتفاده از مجموعرهای

کننده مواد و اقالم مورد نیاز میپردازد .مرل ره سروم -

محمدحسین مهرالحسنی و همکاران

تحلیل فرآ یند زنجیره تأمین تدارکات

لث ناورانه زهت تسهیث رآیندمای خرید سازمان عرا

سی ما را در م سسرات مراقبرت عهداشرتی ازررا کررده

اسررتفاده از اینترنررت اسررت ( .)16عررالوه عررر خریررد

انرد ،تر ایر ایرن رویکررد را لرداقث در مرواردی نظیرر

اینترنت ری ،پیررادهسررازی و ازرررای سیسررت اتوماسرریون

عهبود چرخه زمانی و چرخره گرردش عیمرار در عخره

عمومی و عرقراری ارتباط عرین عخره مرا و والردمای

اوريانرررا ،اترررا عمرررث ،خررردمات رادی و رررويی،

مخت ف عا والرد تردارکات و کرارپردازی عره لرورت

آزمایش امی ،مدیریت ت مین ،مردیریت درمران ،عهبرود

آنالین از زم ه تغییراتی است که عاعث عهبود کیفیرت،

عرنامره زمرانعنردی عا یرت کرادر عیمارسرتانی ،کرامه

کامه تشرریفات عمرومی و چرخره زمرانی و کرامه

خطای پزشکی و لر هزرویی در مزینرهمرا مریداننرد

مزینهمای ستادی و عم یاتی در رآیند زنجیرره تر مین

( .)21مه ترین نتایج و عازخوردمرای شره سری ما در

و تدارکات می گردد ( .)17در این زمینره مطا عرهای در

عخه درمان عبارت عودند از :ا زایه رضرایت عیمرار،

سن اپور انجام شده که نویسنده آن ضمن عیان اممیرت

تشررخیص عهتررر عیمرراری ،کررامه خطامررای پزشررکی،

والد تدارکات عیمارستان در تر مین رضرایت عیمراران،

کامه اتالف وقت ،کرامه شرکایات عیمرار ،عهبرود و

عا اشاره عه مشرکالت ناشری از مردیریت غیرر لرحیح

تسرری تسررویه لسررا  ،ا رزایه رضررایت پزش رکان،

تدارکات ،عه منظور لفظ ذخیره مناسربی از تجهیرزات

کامه شکایت پزشکان ،عهبرود موقعیرت کراری کرادر

و تردارکات مرورد نی راز ،اسرتفاده از سیسرت ترردارکات

درمانی ،کامه مزینه ما و ا زایه ذخرایر مرا ی ،عهینره

ا کترونیک را پیشنهاد نموده است (.)18

سازی زنجیره مدیریتی ،کامه دوعاره کراری و اترالف

عا توزه عه این که عهبود کیفیت و استفاده لرداکرر از

وقت و نهایتاً پیشر ت عهتر امور (.)23

مناع و امکانات ممواره مورد توزه میعاشرد ( ،)19در

از مه ترین والدمای اداری عیمارستان ،والد

دمرره اخیررر شرره سرری ما عرره عنرروان یررک رویکرررد

تدارکات است که در الث یکی از والدمای پشتیبانی

سیستماتیک و قدرتمند در دسرتیاعی عره عهبرود کیفیرت

عیمارستان می عاشد که در ارتباط مستهی عا والدمای

خدمات عهداشتی  -درمرانی و کنتررل مزینرهمرا مطررح

لساعداری ،انبارداری ،عای انی و تجهیزات پزشکی

شده است ( .)21شه سری ما رویکرردی اسرت شرامث

میعاشد و مس و یت تهیه و ت مین کاتما و تجهیزات

مجموعهای از اعزارمای عهبود مستمر عرای تمرکرز عرر

مورد نیاز عخهمای مخت ف درمانی و غیر درمانی را

رآیندما ،تح یث و مهایسه آن ما و تخصیص منراع عره

عه عهده دارد .این والد عه عنوان مه ترین ززء

رآیندمایی که نیازمند توزه عیشتر است ( .)21رآینرد

زنجیره ت مین ،عه طور زآیندهای در ا زایه کارآیی و

تعریف تا لث مشرکالت در پررويهمرای  6سری ما در

اارعخشی عیمارستان نهه دارد .از آنجا که یکی از

چرخه  DMAICشکث مریگیررد .از حراظ مفهرومی

عوامث م ار عر رضایت عیمار ،دسترسی مناسب و عه

می توان این چرخه را عا چرخهمای عهبود  PDCAمر

موق

زهت دانست امرا در  DMAICیرک چرخره کرامه

درمانی میعاشد ،ذا عم کرد این والد نهه مهمی در

خطای عسیار عم یاتی و مبتنی عرر پرایه دقیرق رآینرد

زر ب رضرایت عریمار دارد ( .)11از این رو عرررسی

ازرا می گردد.)22( .

رآیند خرید و تدارکات عه منظور شناسایی خطاما و
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عه ک یه امکانات و تجهیزات درمانی و غیر
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عبارتی می توان گفرت تردارکات ا کترونیکری یرک راه

نتایج تجرعی در کشورمای مخت فی که رویکرد شره

محمدحسین مهرالحسنی و همکاران

تحلیل فرآ یند زنجیره تأمین تدارکات

رخ دمد ،گامی مه در راستای عهبود کیفیت مدیریت

مورد پرسه قرار دمد .عرای تهیره رامنمرای مصرالبه،

زنجیره ت مین ت هی میشود .در این مطا عه که در

پژومش ر عا لضور در والرد تردارکات و کرارپردازی

شه مامه دوم سال  1392در یک عیمارستان آموزشی

ضمن آشنایی عرا نحروه عا یرتمرا در رآینرد زنجیرره

در شهر کرمان انجام شده ،عا عررسی رآیند

ت مین ،اطالعات ک ی در مورد رآیند کار این والرد را

خرید و تدارکات ،خطامای التما ی مر مرل ه

از ا ررراد مط ر در محرریط نظی رر کررارپرداز ،انبرراردار و

شناسایی گردید و سپا عا استفاده از مهیاس شه

مس ول خرید گردآوری نمود.

واق

سی ما سطح کیفیت ک ی زنجیره ت مین مورد ارزیاعی
قرار گر ت.

متوسط زمان مصرالبهمرا  21- 25دقیهره عرود .عررای
انجام مصالبه ،پژومش ر عه محث کرار ا رراد مصرالبه
شررونده مرازعرره نمررود .زهررت لفررظ محرمرران ی و

مواد و روشها

رعای رت اخررال پژومش ری ،کرردمای مرعرروط عرره رررد

این پژومه کرارعردی عره روش کیفری و عرا رویکررد

مصالبه شونده عه لورت (م شماره مصرالبه شرونده)

پدیدارشناسی عا مدف عهبرود رآینرد زنجیرره تر مین و

عیان شده است .تمامی مصالبه ما ضبط شرده و سرپا

تدارکات در قا ب مدل شه سی ما در یرک عیمارسرتان

پیررادهسررازی و کدگررذاری شررد .عرره منظررور رعایررت

آموزشی در شهر کرمران انجرام شرد .اعرزار زمر آوری

ماللظات اخالقری ،قبرث از شرروع مصرالبه ،شررکت

داده ما مرور متون ،عررسی اسناد و رممرای موزرود و

کنندگان از امداف و اممیت تحهیرق آگراه شردند و عرا

مصالبه نیمره سراختاریا ته عرود .عره منظرور شناسرایی

رضایت آگامانره در تحهیرق شررکت نمودنرد .از آنمرا

خطامای مر مرل ه از رآیند زنجیرره تر مین و سرپا

عررای شررکت در تحهیرق ،اسرتفاده از ضربط لروت و

تخمین میزان خطا و اندازهگیرری سرطح کیفیرت ،عرا 5

عرای ضبط مصالبه مرا ازرازه گر تره شرد و عره آنمرا

نفر از مط عین و کارشناسان رآیند مزعور ،مصالبه عراز

اطمینان داده شد که اطالعات عه دست آمرده لرر اً در

و نیمه ساختار یا ته انجرام شرد .عرا توزره عره محردود

زهت امداف تحهیق مورد استفاده قرار مری گیررد و در

عودن تعداد لالبنظران در این موضوع ،ک یه پرسرنث

اختیار ا ررادی غیرر از تری پرژومه قررار نمری گیررد.

درگیر در امر خرید و تدارکات عرای انجام مصالبه عره

ممچنین عه شرکت کنندگان ت کیرد گردیرد کره در مرر

شردند .از زم ره معیارمرای

مرل ه ای از پرژومه مری تواننرد انصرراف خرود را از

نمونره مطا عره مری تروان عره داشرتن دانره و

شرکت در پژومه اعالم نمایند و مشخصرات آنران در

تخصص در زمینه زنجیره تر مین و تردارکات ،داشرتن

طول تحهیق و ععد از آن عره لرورت مررحرمانه لفرظ

ساعهه کار در والرد تردارکات یرا والردمای مررتبط و

می گردد.

لورت مد منرد انتخرا
انتخرا

عالقهمندی عه شرکت در پژومه اشاره کرد .سر اتت

در ادامه کار زهت ت ییرد اعتمراد و اعتبرار دادهمرا از

مصالبه عرر اسراس مرالرث مخت رف رآینرد خریرد و

معیرار گوعررا و یرنک ن اسررتفاده شررد کره شررامث چهررار

تدارکات عه گونهای طرالی شرد کره عتوانرد خطامرای

شرراخص مهبو ی رت ،ممسررانی ،ت یی ردپررذیری و انتهررال

التما ی در این رآیند را از مرل ه اول یعنری سرفارش

پررذیری مرری عاشررد .در ایررن پررژومه ،عرررای ا ررزایه
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نواقصی که ممکن است در مرالث مخت ف این رآیند

کات تا مرل ه تحویث کات عه والد درخواسرت دمنرده

محمدحسین مهرالحسنی و همکاران

تحلیل فرآ یند زنجیره تأمین تدارکات

مهبو یت و اعتبار داده ما ،زمان کا ی عررای زمر آوری

مشارکت نداشتند در مورد نتایج و یا تره مرای مطا عره،

و تفسیر داده ما که موزب ه عیشتر رمنرگ ،زعران و

امکان انتهالپذیری یا تره مرا عره موقعیرت مرا و شررایط

دیدگاه مای مشارکت کنندگان خ وامد شد ،لررف شرد

دی ر را ممکن تر ساخت.

مخت ف درگیر عا موضوع (کارکنان والدمای عای رانی،

مشتمث عر پنج مرل ه آشناسرازی ،شرناخت چرارچو

انبار و لساعداری) عرای تعمق در داده ما اسرتفاده شرد.

مفهومی کدگذاری ،ترسی زداول و ن اشرت و تفسریر

روش معمول عررای عررسری ممسرانی ،کنتررل طررح و

اسررت ،اسررتفاده شرررد .در ایررن روش طرری مرل ررره

مستند کرردن آن توسرط محهرق دوم در نهره داور ،از

آشناسازی ،رمی لاوی اطالعرات مرعروط عره ا رراد و

خارج طرح است .در ایرن مطا عره نیرز ،پرا از ایجراد

خاللهای از محتروای مرر مصرالبه تردوین گردیرد،

کدمای او یه از متن مصالبهما ،عرخی از کدمای او یره

سپا عا عررسی مکررر مرر کردام از مصرالبهمرا ،ایرن

عه یک محهق دی ر ارا ه شد و سپا درزره توا رق دو

چارچو

مفهومی مورد شناسایی قرار گر رت .عره مرر

محهق تعیین شد .عره دسرت آوردن  81درلرد توا رق،

کدام از مصالبه شوندگان عه لورت زداگانه کد داده

نشان دمنده مناسب عودن کدعندی دادهما عرود .در ایرن

شد و هرستی از این کدما عه ممرراه ارتبراط آنمرا عرا

مطا عره کردمای اسرتخراج شرده توسرط دو محهررق در

چارچو

مفهومی از این مصالبه ما استخراج گردیرد.

عیه از  91درلد موارد یکسران عرود .شراخص ت ییرد

در ایررن مرل رره عرره مررر کرردام از عخررهمررای دارای

پذیری در ارتباط نزدیک عا ممسانی عوده و عره معنرای

اطالعررات مرررتبط در مصررالبهمررا یررک یررا دو کررد

مم ونی دو محهق در رسیدن عره نترایج مشراعه اسرت.

اختصاص داده شرد .سرپا ایرن کردما مرورد عررسری

عه این منظور در پژومه لاضرر ،ک یره مرالرث انجرام

مجدد قررار گر رت و در لرورت رزوم تغییررات تزم

کار از زم ه زم آوری ،تجزیه و تح یرث ،کدگرذاری،

اعمال شد .این رآیند عررای مرر کردام از مصرالبهمرا

طبهه عندی کدما ،اعزار ارتهاء اطالعرات نظیرر مطا عرات

چند عار تکرار شد و سپا عرای مهایسه نظرر مصرالبه

پایه و تو یدات مرعوط عه انتشار نتایج ،مسرتند شرد ترا

شوندگان در مورد مر کدام از اززای مردل مفهرومی و

امکان عررسی آن ما توسرط محهرق دی رر ررام شرود.

تعیین ارتبراط عرین مرر کردام از ازرزای مردل عرا زیرر

دسرتیاعی عره نتررایج مشراعه لالررث از کرار دو محهررق،

مجموعه آن زدول ترسری گردیرد .عررای تفسریر مرر

نشان ر ت ییدپرذیری تحهیرق عرود .در مطا عره لاضرر،

کدام از اززای مدل مفهومی نیز در رآیندی مشاعه کرد

نتایج عه دست آمده توسط محهرق اول عره طرور کامرث

گذاری انجام شد .عرای انجام این مرالرث از نررما رزار

توسط محهق دوم مورد ت یید قررار گر رت .عره منظرور

خالی استفاده نشد و ک یه مرالث عره لرورت دسرتی

ا زایه قاع یت استفاده نتایج در شرایط یرا گرروهمرای

انجام گر ت.

دی ر عرخی اقدامات مد نظر تی تحهیرق ایرن پرژومه

عرای تکمیث و ت یید نتایج عه دست آمده ،عه لرورت

عرود .تررالش عرررای انجررام مصرالبه مررای عیشررتر و عررا

نمونرهگیرری تصرراد ی سراده ررممررای خریرد کررات و

مرشارکت کنندگان گسترده تر در مرحیطمرای مخت ف،

تجهیزات پرزشکی از  21عخه درمانی و غیردرمرانی

نرظرخوامی از ا رراد لرالب نرظری که در مرطا رعه

عیمرارستران (زررالی عرمومی ،ریبر ،آنردوسرکوپی،
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و عرالوه عررر آن از مشررارکت کننرردگان در لرروزهمررای

عرای تح یث داده مرا از روش تح یرث چرارچوعی کره

محمدحسین مهرالحسنی و همکاران

تحلیل فرآ یند زنجیره تأمین تدارکات

آزمایش اه ،مراقبت ویژه کودکان ،داروخانه مرکرزی و
اوريانا ،پوست ،گوارش ،رادی وتراپی ،اطفال ،عفونی،
چشررر  ،داخ ررری ،آنکو رررويی ،مررردارز پزشرررکی،
در مهط زمانی سه مامه آخر سال  1392مرورد عررسری
قرار گر ت .عا عررسی ررممرای انتخرا شرده نروع و
میزان خطای مرر مرل ره از زنجیرره تر مین تردارکات
شناسایی گردید .در ررم درخواسرت کرات کره توسرط
منشی مر عخه نوشته میشود ،نام کراتی مرورد نیراز،

مهادیر لالرث از مطا عره عرا زردول اسرتاندارد مهردار
شه سی ما مهایسه و سطح کیفیت مورد ارزیاعی قررار
گر ت .عاتترین سطح کیفیت متع ق عه سی مای سرطح
 6میعاشد (.)21
جدول  :1جدول استاندارد قابلیت فرآیند و تبدیل سیگما
سطوح عملکرد سیگمایی

تعداد خطا در یک میلیون فرصت

والررد آن ،تعررداد مررورد درخواسررت و نررام والررد

9

619466

درخواست کننده ابت مریشرود .ایرن ررم لتمراً عایرد

6

333533

توسط مدیر عخره مرعوطره ت ییرد گرردد .در لرورت

3

66333

4

6693

تحویث کاتی درخواستی ،انباردار عایرد در ممرین ررم

5

633

6

3/4

قید کند که کاتی مورد نیاز عه چه تعرداد تحویرث داده
شد و در لورت عدم تحویث عاید ع ت آن ذکر شود.

نتایج

ععد از مشخص کردن خطامرای مرر مرل ره از رآینرد

مرالث ال ی رآیند زنجیره تر مین و تردارکات شرامث

تدارکات ،عرای اندازهگیری خطاما و مهایسره عرا معیرار
اسررتاندارد از تکنیررک شرره سرری ما اسررتفاده شررد .عررا
استفاده از نظاممای اندازهگیری نرواقص در مرر والرد
( DPU)Defects Per Unitو نررواقص در می یررون
رلرت ()Defects Per Million Opportunities

 5مرل ه تشخیص نیاز ،زستجوی اطالعرات ،ارزیراعی
گزینره مررا ،تصرمی عرره خریررد و ر ترار ععررد از خریررد
می عاشد که خطامای مرعوط عه مر مرل ه از رآینرد در
مجمرروع در قا ررب  9موضرروع الرر ی و  26موضرروع

 DPMOو سطح سری ما ( ،)Sigmaاعتردا میرزان خطرا

رعری شناسرایی و طبهره عنردی گردیرد .موضروعمررای

در مر مرل ه از رآیند از طریق تهسری تعرداد خطامرا

الر ی شناسرایی شرده شرامث  9مرل ره رعری رآینرد

عر تعرداد کرث مروارد درخواسرتی مشرخص گردیرد و

زنجیرره ت ر مین و موضرروع مرای رعرری شررامث مرروارد

سپا عرای محاسبه میزان خطا در مر می یون رلرت،

خطای مر مرل ره مریعاشرد .موضروع مرای الر ی عرر

عرردد لالررث از میررزان خطررا در مررر مرل رره را در

اساس عررسی رآیند زنجیره ت مین توسط تری تحهیرق

نموده و سپا عر تعرداد رلرتمرای

و موضوع مای رعی عرر اسراس مصرالبه مرای انجرام

عرآورد شرده تهسری گردیرد .در نهایرت عرا اسرتناد عره

شررده شناسررایی گردیررد .غیررر منطهرری عررودن مرروارد

زدول  1میزان سی مای مر مرل ه از رآیند مشرخص

درخواسرتی مخصولراً در مرورد کاتمرای تخصصرری،

 1111111ضر

شد (.)21

ضرعف در سیسرت عای رانی و عردم مهایسره ررممرای
خرید متوا ی ،ناقص عودن رم مای درخواسرت خریرد،

مجله بهداشت و توسعه – سال  / 5شماره  / 4زمستان 9315

369

Downloaded from jhad.kmu.ac.ir at 23:39 +0430 on Monday June 18th 2018

کارپردازی ،کارگزینی ،کامپی وتر ،درآمد ،رختشرویخانه)

عرای قضاوت در مورد کیفیرت رآینرد مرورد مطا عره،

محمدحسین مهرالحسنی و همکاران

تحلیل فرآ یند زنجیره تأمین تدارکات

تر مین کننرده

خاطر عدم تخصص مس ول تدارکات در ایرن زمینره از

عراساس رواعط ،تعیین کاتی مورد نیاز عراساس قیمرت

مه ترین خطامای شناسایی شرده مریعاشرد .خطامرای

عدون توزره عره کیفیرت ،تبعیرت از اسرتراتژی خریرد

رآیند مورد عررسی عا توزه عه مروارد عیران شرده طری

ا زنراس و کاتمرای ایرانری ،هردان تخصرص مس ر ول

مصالبه ما و موارد کشف شده لین عررسری ررممرای

خرید عرای خرید کاتی تخصصری و پیشرر ته و عردم

خرید کات ،در زدول  2عیان شده است.

ارزاع رم مای درخو است کات ،انتخرا

جدول  :2مراحل زنجیره تأمین واحد خرید و تدارکات و خطاهای مربوط به هر مرحله
مراحل اصلی زنجیره تأمین

مرحله تشخیص نیاز

مرحله جستجوی اطالعات

خطاها

مراحل فرعی زنجیره تأمین

منبع شناسایی خطا

 )9تکمیل فرم درخواست کاال توسط بخشها و واحدهای

 -سفارش کاال بدون در نظر گرفتن موجودی کاال در بخش/واحد (م )9

 -مصاحبه

مختلف بیمارستان

 -سفارش کاال بدون در نظر گرفتن نیاز واقعی (م )3

 -بررسی فرم خرید کاال

 )6بررسی فرم درخواست کاال توسط مسئول انبار و تحویل

 -تأیید فرم درخواست بدون توجه به زمان و تعداد سفارشات دفعات قبلی بخش/واحد

 -بررسی فرم خرید کاال

کا الی مورد نیاز به بخش/واحد درخواست دهنده

(م )5
 -تحویل کاال به بخش/واحد بدون در نظر گرفتن موجودی انبار (م )4

 -مصاحبه

 -تحویل کاال بدون در نظر گرفتن تاریخ انقضای کاال(م )9

 -مصاحبه

 )3تکمیل و ارجاع فرم درخواست کاال از انبار به واحد امور

 -بی توجهی نسبت به نقطه سفارش(م )9

 -مصاحبه

عمومی در صورت موجود نبودن کاالی درخواستی

 -برآورد غیر استاندارد از نیاز به کاالی مورد درخواست(م )3

 -بررسی فرم خرید کاال

 -ضعف در رعایت فرجه زمانی تهیه کاالی مورد نیاز بخش/واحد(م)6

 -بررسی فرم خرید کاال

 )4بررسی فرم درخواست خرید توسط مسئول امور عمومی و

 -بررسی و نظارت ناکافی بر موجودی انبار(م )9

 -مصاحبه

تدارکات و سپس ارجاع آن به کارپرداز

 -تأیید خرید کاالهای غیرضروری (م )4

 -مصاحبه

 -بی توجهی نسبت به هزینه تنخواه و هزینه مورد نیاز برای خرید کاال(م)6

-مصاحبه

 )5بررسی و مطرح نمودن درخواست خرید کاالی مورد نظر

 -تأخیر در تشکیل کمیته خرید(م )4

 -مصاحبه

توسط کارپرداز در کمیته خرید

 -تأیید خرید کاال بدون در نظر گرفتن نیازهای واقعی(م )9

 -مصاحبه

 )6ارجاع فرم خرید کاال به مسئول خرید جهت تهیه کاالی مورد

 -ضعف در تأمین هزینه مورد نیاز (م )6

 -مصاحبه

 -در نظر نگرفتن ویژگی های کاالی درخواستی از جمله هزینه،کیفیت ،برند و (...م )4

 -مصاحبه

و مرحله ارزیابی گزینهها

نیاز

 -بی توجهی نسبت به مدت زمان استاندارد برای تهیه کاالی مورد نیاز (پرت زمان) (م )9

-مصاحبه

مرحله تصمیم به خرید

 )3انتخاب تأمین کننده مناسب جهت تهیه کاال توسط مسئول

 -انتخاب تأمین کننده بدون بررسی همه تأمینکنندگان (م )4

 -مصاحبه

خرید

مرحله رفتار بعد از خرید

 )3تحویل کاالی خریداری شده به مسئول انبار

 )1تحویل کاالی سفارشی از انبار به بخشها و واحدهای مختلف

 -انتخاب تأمین کننده صرف اً بر اساس مقرون به صرفه بودن قیمت (م )9

 -مصاحبه

 -انتخاب تأمین کننده بدون توجه به کیفیت (م )9

 -مصاحبه

 -انتخاب تأمین کننده بر اساس تبلیغات کاذب (م )6

 -مصاحبه

 -انتخاب تأمین کننده بر اساس روابط (م )4

 -مصاحبه

 -وجود تناقض بین فرم درخواست و کاالی خریداری شده (م )5

 -مصاحبه

-کم توجهی نسبت به کلیه مشخصات کاالی سفارش داده شده (م )9

 -مصاحبه

 -دریافت فاکتور خرید از مسئول خرید بدون بررسی کامل و دقیق (م )6

 -مصاحبه

 -تحویل کاال بدون ثبت آن در فرم مربوطه (م )5

 -مصاحبه

 -تأخیر در تحویل کاالی درخواستی به بخش/واحد (م )3

 -مصاحبه

یا تهمای زدول  2لالث مصالبهمرای انجرام شرده و

مرورد عرین تعرداد درخواسرتی و تعرداد تحروی ی کررات

عررسی  21رم سفارش کات عرود کره در مجمروع 211

مغایرت وزود داشت .ایرن مغرایرت هرط مرعروط عره

کاتی درخواستی از والدما و عخرهمرای مخترف را

کاتمای عمومی و روتین از زم ه وازما تحریرر ،مرواد

درعر مری گر ت .از کث موارد سرفرارش داده شده49 ،

شوینده و عهداشتی و نمونه ررممای عمرومی عود .از
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عدم تبعیت عخه ما از عرنامه زمان عندی مامیانره عررای

نظارت عر رم مای خرید لاوی کاتمای تخصصری عره

محمدحسین مهرالحسنی و همکاران

تحلیل فرآ یند زنجیره تأمین تدارکات

واقعرری (مرل ررره اول رآینرررد یعنر ری تکمیر رث ررررم

تدارکات عود .تعداد رلت خطا عیران ر تعرداد مروارد

درخواست خریرد) 5 ،مرورد ناشری از عردم موزرودی

خطایی است که در مر مرل ه ممکن اسرت رخ عدمرد.

کات در انبار (مرل ره سروم رآینرد یعنری عررسری ررم

ایررن مرروارد در زرردول  2ذکررر شررده اسررت .پررا از

درخواست توسط مس ول امور عمرومی) و یرک مرورد

محاسبه میزان خطا در مر مرل ره و سرپا عررآورد آن

م ناشی از تکرراری عرودن درخواسرت کرات (مرل ره

در یک می یون رلت ،مهدار شره سری ما از زردول

دوم رآینررد یعنرری عررسرری رررم درخواسررت توسررط

استاندارد «قاع یت رآینرد و تبردیث سری ما» اسرتخراج

مس ول انبار) عود.

شد .مدف شه سی ما ایرن اسرت کره میرزان خطرا در

از آنجررا کرره مسررتندات موزررود در عیمارسررتان زهررت

یک می یون رلت عره  3/4عرسرد کره سرطح عم کررد

عررسی ممه مرالرث رآینرد موزرود نبرود ،هرط سره

سی ما در این لا ت  6میعاشد .این عردین معنرا اسرت

مرل ه اول رآیند عررسی گردید کره نترایج لالرث از

که مرچه میزان خطای رآیند کمتر عاشد سطح سری ما

آن در زردول  3عی ران شررده اسرت .خطامررای مشررامده

عه مهدار عهینه آن یعنی شه نزدیک تر خوامد عود.

جدول  :3یافتههای ح اصل از تحلیل سه مرحله اول از فرآیند خرید و تدارکات در بیمارستان آموزشی مورد بررسی در شهر کرمان
مراحل فرآیند خرید و تدارکات

تعداد کاالی

تعداد خطای رخ داده

فرصت خطا

درخواستی

خطا

در

یک

میزان خطا در هر مرحله

میزان

از فرآیند ( ) DPU

میلیون فرصت () DPMO

Sigma

 )9ت کمیل فرم درخواست خرید

633

43

6

3 /695

933533

6 /3

 )6بررسی فرم درخواست توسط مسئول انبار

633

9

3

3 /335

9666

4 /4

 )3بررسی فرم درخواست خرید توسط مسئول امور عمومی

633

5

3

3 /365

3333

3 /1

جمع کل

633

41

3

3 /645

33665

3 /3

کمترین و عیشترین مهدار سی ما عه ترتیب مرعوط عه

زمانی و مزینه ای عه لر ه نیست ،ع که عا ا زایه

مرل ه اول و دوم رآیند مذکور عود .مهدار سی مای

عروز خطا در رآیند تدارکات و کامه سطح کیفیت

ک ی سه مرل ه او یه رآیند  3/3محاسبه گردید که عا

ممراه می عاشد .در این مطا عه رآیند زنجیره ت مین در

توزه عه مهدار عهینه سی ما که عراعر عا  6است ،عیان ر

یک پروسه  5مرل ه ای (تشخیص نیاز ،زستجوی

متوسط عودن سطح کیفیت رآیند خرید و تدارکات

اطالعات ،ارزیاعی گزینه ما ،تصمی عه خرید و ر تار

در این عیمارستان عود.

ععد از خرید) مورد عررسی قرار گر ت .این  5مرل ه

بحث

در عیرمارسرتان آموزشی مورد عرررسی ،تمام مررالث
زنجیره ت مین و تدارکات تا چند ماه اخیر عه لورت
دستی انجام میشد .اتوماسیون اداری و سیست
لساعداری تعهدی در عیمارستان عه تازگی ازرا شده
است .شیوه سنتی سفارش و خرید کات نه تنها از نظر
مجله بهداشت و توسعه – سال  / 5شماره  / 4زمستان 9315

در عرگیرنده  9گام از زمان سفارش کات تا دریا ت
کاتی سفارشی می عاشد .عه منظور ارزیاعی کیفیت
زنجیره ت مین تدارکات ،خطامای مر مرل ه عا توزه
عه اظهارات مصالبهشوندگان و مشامده و عررسی
تعدادی رم درخواست کات مشخص گردید .در ادامه
عرای قضاوت در مورد سطح کیفیت ،از شاخص شه
سی ما استفاده شد .عر اساس مهیاس شه سی مای
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ایرن تعررداد 43 ،مرورد ناش ری از در نظرر ن ررر تن نی راز

شررده محرردود عرره سرره مرل رره اول رآینررد خریررد و

محمدحسین مهرالحسنی و همکاران

تحلیل فرآ یند زنجیره تأمین تدارکات

عرآورد شده در سه مرل ه اول رآیند مذکور ،این

رآیند خرید و تدارکات محسو

میشود که عرای

شده عه ترتیب مرعوط عه مرالث تکمیث رم

لورت گرومی انجام شود تا از نظر اقتصادی مهرون

درخواست خرید ،عررسی رم درخواست توسط

عه لر ه عاشد (.)25

مس ول امور عمومی و عررسی رم درخواست توسط

لرف مزینه زیاد و غیرضروری در رآیند خرید و

مس ول انبار میعاشد .سفارش کات عدون در نظر

تدارکات از زم ه مشکالتی است که در مطا عهای در

گر تن موزودی کات در عخه و در نظر گر تن نیاز

سن اپور توسط  Kumarو ممکاران انجام شده عدان

واقعی ،عی توزهی نسبت عه نهطه سفارش ،عرآورد غیر

اشاره شده و مهندسی مجدد رآیند خرید عه عنوان

استاندارد از نیاز عه کاتی مورد درخواست ،ضعف در

رامکار غ به عر این مشکث عدون این که کیفیت کاتی

رعایت رزه زمانی تهیه کاتی مورد نیاز عخه ،ت یید

خریداری شده کامه یاعد ،تولیه شده است (.)26

رم درخواست عدون توزه عه زمان و تعداد

یا ته مای مطا عه لازی لیدری و اسحاقی  ،نشان داد

سفارشات د عات قب ی عخه ،تحویث کات عه عخه

که تدارکات ا کترونیکی نهه عه سزایی در کامه

عدون در نظر گر تن موزودی انبار و تحویث کات

مرزینه ،کرارایی مردیرریتی ،کرارا یی داخر ی ،عرهبرود

عدون در نظر گر تن تاریخ انهضای کات از مه ترین

ممامن ی و عهبود عم کرد سازمان خوامد داشت و

خطامای شناخته شده در سه مرل ه اول از رآیند 9

سازمان مای مو ق متمایث عه ارتباطات ا کترونیکی،

مرل ه ای زنجیره ت مین تدارکات این عیمارستان

التمال عیش تری در توانایی کامه مزینه مای تدارکاتی

می عاشد .عدم دسترسی سری عه اطالعات مورد نیاز،

و دستیاعی عه سود اقتصادی دارند ( .)27استفاده از

ضعف نظارت و کنترل و عی تجرعه عودن پرسنث

سیست تدارکات ا کترونیک عرای غ به عر عسیاری از

والدمای تدارکات ،کارپردازی و انبار از ع ث ال ی

مشکالت تدارکات سنتی در مطا عات متعددی از

عروز خطامای مذکور میعاشد.

زم ه در مطا عه پورکیانی و ممکاران ( ،)13همانی و

در مطا عه انجام شده در آ مریکا ،انتخا

ت مین کننده

مناسب و اعتماد نسبت عه واگذاری خرید تدارکات
عه وی از زرم ه مشکالتی عود که در مر ورد ارزیراعی

ممکاران ( )28و  Teoو ممکاران ( )29تولیه شده
است.
در مرطا رعه لاضر ،عه د یرث نرهرص در مرسرتندات

رآیند خرید عه عنوان مشکالت رآیند خرید

موزود ،هط سه مرل ه از نه مرل ه رآیند تدارکات

عیمارستانی مطرح شده است ( .)14عر اساس مطا عه

مورد عررسی قرار گر ت .عا توزه عه عدم ازرای

انجام شده در سال  2118در یکی از عیمارستانمای

سیست

تدارکات ا کترونیک در عیمارستان آموزشی

آ ریها ،ضعف در ت مین ما ی و تخصیص عودزه تزم

مورد عررسی ،امکان مهایسه نتایج لالث از ازرا و

عرای خرید و تدارز ک یه تجهیزات پزشکی مورد نیاز

پیادهسازی این سیست

در عمث ممکن نبود .ذا

عیمارستان از زم ه مشکالت دی ر مطرح شده در

پیشنهاد می گردد زهت تکمیث و ت یید نتایج عه دست

مورد ت مین تجهیزات و تدارکات عیمارستان میعاشد

آمده از این پژومه ،مطا عهای در یکی از

( .)24مذاکره در مورد قیمت خرید یکی از مشکالت

عیمارستان مایی که سیست تدارکات ا کترونیک را ازرا
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نتیجه لالث شد که عیشترین میزان خطای مشامده

غ به عر چنین مشک ی تولیه میشود خرید عه
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محمدحسین مهرالحسنی و همکاران

تحلیل فرآ یند زنجیره تأمین تدارکات

نسبت عه رزه زمانی تهیه کاتی مورد درخواست و

نموده اند زهت عررسی وضعیت تدارکات و شناسایی

عرآورد غیر استاندارد از نیاز عه کاتی درخواستی می

 از.نهاط ضعف و قوت ازرای این سیست انجام گیرد

 از ع ث عمده عروز خطا در رآیند زنجیره،عاشند

زم ه محدودیت مای این مطا عه می توان عه ناقص

ت مین تدارکات مستند که منجر عه ا ت کیفیت رآیند

عودن مستندات والد تدارکات و کارپردازی و کمبود

 عهبود ارتباط سازمانی و عهرهعرداری.مذکور میشوند

مطا عات مشاعه در زمینه عررسی خطامای رآیند

از اتوماسیون اداری در کنار تدارکات ا کترونیک از

.زنجیره ت مین تدارکات در عیمارستان اشاره کرد

زم ه رامکارمای کنترل کیفیت ت مین تدارکات از
 کامه کاغذ،طریق کامه خطامای مشامده شده

نتیجهگیری

.عازی مای اداری و لر هزویی در مزینهما میعاشد

یا ته مای مطا عه لاضر نشان داد که تکمیث غیر
واقعی رم درخواست کات و عدم عررسی دقیق رم

تشکر و قدردانی

مای درخواست خرید ارزاع شده از عخهما و

از ممکاری مس و ین عیمارستان آموزشی شهر کرمان

والدمای مخت ف که مر دو ناشی از عدم توزه عه

که در انجام این پژومه ممکاری لمیمانهای

 در نظر ن ر تن نیاز واقعی،موزودی کات در عخه

. قدردانی میشود،داشتند

 عی توزهی، عی توزهی نسبت عه نهطه سفارش،عخه
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Abstract
Background: In the present competitive era, organizations need to use a suitable model such
as supply chain management in order to earn and keep a suitable place in the national arena
and gain competitive advantage. The aim of this study was to analyze the quality of logistics
supply chain process in a teaching hospital of Kerman.
Methods: This is a qualitative research, in which the
Data were collected through semi-structured interviews
Unit who were selected purposively and a random
Finally, data were analyzed using framework analysis,
using the six sigma scale.

phenomenological approach was used.
with the personnel of the Procurement
review of 20 product request forms.
and the process quality was analyzed

Results: Errors identified in the supply chain included 9 main themes and 29 subthemes
among which, inadequate monitoring of the accuracy of the product request forms, inattention
to the point of ordering, purchase regardless of the quality, inappropriate archive,
inappropriate selection of supplier, and non-compliance with standard time of purchase and
delivery of goods were the main errors identified. The quality of supply chain process
according to Six Sigma scale was moderate.
Conclusion: Weakness in the information system of the procurement unit and lack of suitable
relationship between this unit and other units of the hospital lead to incidence of errors in the
supply chain process that can be significantly reduced through implementing an office
automation system and electronic procurement system.
Keywords: Supply Chain Process, Procurement, Six Sigma, Error Rate
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