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 :چکیده

چابکی زنجیرة تأمین یکی از مهمترین نیاز شرکتهای امروزه است. شرکتها برای اینکه بتوانند با محیط پیرامون 

شته خود رقابت کنند و پا شند باید زنجیرة تأمین چابکتری دا شکل ممکن با شتریان خود به بهترین  سخگوی م

ست. شده ا سی  ستیک بر چابکی زنحیرة تأمین برر شند. در این پایان نامه تأثیر قابلیتهای لج صلی پ با سش ا ر

صورت  صنعت لوازم خانگی د"تحقیق به  ستیک اثر مثبتی بر چابکی زنجیره تأمین  مطرح  "رد؟اآیا قابلیتهای لج

صلی  ست. هدف ا صنعت لوازم خانگی"شده ا ستیک بر چابکی زنجیره تأمین در  می  "تعیین تاثیر قابلیتهای لج

ستیک اثر مثبت بر  شود که قابلیتهای لج شد و فرض می  دارد. این  صنعت لوازم خانگیچابکی زنجیره تأمین با

شی ماهیت و اهداف کاربردی دارد شد و از نظر نوع کمی می  تحقیق از نظر جهت گیری پژوه صیفی می با و تو

ین د. برای تعینمی باشکک گلسککتان و مازندران، گیالن هایباشککد. جامعه آماری تحقیق صککنعت لوازم خانگی اسککتان

ست. شده ا ستفاده  روش گردآوری اطالعات از طریق میدانی و با مراجعه  حجم نمونه از فرمول جامعه محدود ا

شرکتهای تولیدی می ستقیم به  ستاندارد برگرفته از کار تحقیقاتی  م شنامه ا س شد. ابزار گردآوری اطالعات پر با

 می باشد. 2014گلیکور و هولکومب در سال 

میزان یا مقدار  SPSS20برای تجزیه وتحلیل داده ها به منظور بررسی فرضیه های تحقیق ابتدا در نرم افزار 

خص شد. سپس توصیف اطالعات حاصل شده در قالب هر متغییر بر اساس داده ها و امتیازات پرسشنامه مش

جداول و نمودارهای توصیفی انجام شد. برای تعیین سطح معنی داری متغییرهای تحقیق در نمونه مورد بررسی، 

 2فرضیه می باشد که تأثیر 7متغییر و  4اسمیرنوف استفاده شد. مدل اصلی تحقیق شامل  –از آزمون کولموگروف 

لجستیک و یک  اطالعات –تقاضا لجستیک و قابلیتهای تعامل مدیریت  –تهای تعامل مدیریت متغییر مستقل،قابلی

متغییر واسطه قابلیتهای لجستیک زنجیرة تأمین یکپارچه بر چابکی زنجیرة تأمین بررسی شده است.برای ارزیابی 

متغییر واسطه از آزمون  استفاده شد.برای بررسی تأثیرv.pls1.04b1 مدل تحقیق از مدل ساختاری در نرم افزار

عات لجستیک اطال –قابلیتهای تعامل مدیریت"سوبل استفاده شد. در این پژوهش تمام فرضیه ها بجز فرضیه سوم 

یری پذیرفته شدند. پس از نتیجه گ  "اثر مثبت و مستقیم بر چابکی زنجیرة تأمین صنعت لوازم خانگی دارد

نین پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی مطرح گردید و در انتها پیشنهاداتی کاربردی در راستای تحقیق و همچ

یافته ها نشان می دهد که قابلیتهای لجستیک تأثیر مثبت بر چابکی زنجیره  محدودیت های تحقیق ذکر گردید.

  تأمین دارد.

  تقاضا -مدیریت ،اطالعات -مدیریت ، قابلیتهای لجستیک،تأمینواژه های کلیدی: چابکی، زنجیره 
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 :مقدمه -1-1

شتری  ست م ست و یکم، جهان با تغییرات زیادی در بازار رقابتی، ابداع تکنولوژی و درخوا شروع قرن بی در 

شد. رشد وسیع جهان در آموزش و تکنولوژی منجر به تمرکز و رقابت جهانی فزاینده و افزایش سرعت  روبرو 

منجر به بازبینی عمده تر در الویت های کسب و کار ، دیدگاه تغییرات ابداعی در بازار شد. این موقعیت بحرانی 

شد. برای موفقیت در این تغییر بازار  سوم  صر و مر سبتا معا سی به روش ها و مدل های ن ستر ستراتژیک و د ا

ست که  شتری برای زمان های تحویل کوتاه تر خیلی مهم ا ست م رقابتی همچون توانایی برای مواجه با درخوا

 (Tseng and  Lin,2011)می تواند همزمان با مواجه با اوج درخواست باشد.  تأمینه مطمئن شویم ک

تحقیق در قالب  این بررسی خواهد شد. تأمیندر این تحقیق میزان تأثیر قابلیتهای لجستیک بر چابکی زنجیره 

سال هفت ست.   2014فرضیه در مدل تحقیقی گلیکور و هولوکمب در  شده ا ضر  تحقیقمطرح  چهار  یداراحا

ست  متغییر ستقل که ا ستیک ، -قابلیتهای تعامل مدیریت ابتدا میزان تأثیرمتغییرهای م ضا لج  قابلیتهای تعاملتقا

سپس  و یکپارچه مورد سنجش قرار می گیرد تأمینلجستیک زنجیره قابلیتهای بر  اطالعات لجستیک - مدیریت

  .ررسی قرار خواهد گرفتمورد ب تأمینچابکی زنجیره متغییر وابسته  تأثیر آنها بر

 بیان مساله: -1-2

چابکی کاوش موفق اسککاس رقابتی )سککرعت، انعطاف، ابداع، پیش فعالی، کیفیت، و قابلیت سککودآوری( از 

طریق تلفیق منابع قابل تنظیم مجدد و عملکرد برتر در یک محیط سککرشککار از دانش می باشککد تا محصککوالت و 

شتری مدار در محیط بازار در سریع  خدماتی م سازد.را حال تغییر  صلی  (Putnik et al,2012) فراهم  تمرکز ا

سککت، ا و حجم حداکثر تولید تغییرات در سککریع تر به و پاسکک  راه اندازی کاهش زمان دسککتیابی به چابکی در

  et al,2010  (Scholten) .توسعه یافته است گسترده ترکسب و کار زمینه های به چابکیسپس 

خدمات از  زنجیره تأمین به عنوان تمام فعالیتهای مرتبط با جریان و تبدیل کاالو 1و تیلوربر طبق گفته راسکل 

 Oladokun et) مرحله مواد خام تا مصککرف کنندگان نها ی هم چنین جریان اطالعات تعریف شککده اسککت.

al,2015) 

به تأمین  عهزنجیره  یتعنوان مجمو عال مهای از ف نا با بر ماهنگی های مرتبط  کاالی ریزی، ه و کنترل مواد و 

ع ها شامل سیستم مدیریت، منبشده است. این فعالیتکننده نها ی شناختهشده از مرحله مواد خام تا مصرفتمام

مدیریت موجودی، حمل کات،  تدار یان اسکککت.یابی و  بارداری و خدمات مشکککتر قل، ان  Tseng and) ون

Liao,2015) 

                                                           
1 Russel and Taylor(2009) 
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تمرکز  ی شود.تعریف م پیش بینی نشده پاس  دادن به تغییرات ییبه عنوان توانا معموال تأمینزنجیره  چابکی

( 2001برای اولین بار توسط ون هوک و همکاران ) پدیدار شد و 2001سال  در تأمینزنجیره  از منظر چابکی بر

ساس آغاز گردید. صلی(، 2004لی ) بر ا س  چابک تأمینزنجیره یک  اهداف ا  کوتاه مدت سریع به تغییرات پا

ساس می باشد. 2خارجی اختالالت مدیریت و (عرضه)یا  ضادر تقا (، یک ویژگی 2000کریستوفر و تویلی) بر ا

 تمرکزم قابلیتیک  تأمینزنجیره ، چابکی به عبارت دیگر. اسکککت انعطاف پذیری چابک، یک سکککازمان کلیدی

 (Charles et al ,2010) مشتق شده است تأمینزنجیره  فرایندهای در انعطاف است که از

ضا هم »یکی از تعاریف فراوان این مفهوم  سریع به تغییرات تقا س   سازمان برای پا سطح حرفه یک  توانایی 

شد.« از نظر حجم و هم تنوع تنها تحت تاثیر  تأمینهرچند، اقدامات زنجیره  ((Browaeys et al,2012 می با

ا حجم تقاضا و تغییرات تقاض نیازهای مشتریان نمی باشد. الزم است که بر ویژگی های محصوالت، بخصوص

در تالش برای مطابقت  تأمینی اقدامات بهبود عملکرد زنجیره  .(Godsell et al,2010)نیز تمرکز داشکککت

 ها با بهبود رضککایت مشککتری به صککورت همزمان هسککتند.عرضککه با تقاضککا هسککتند، در نتیجه هدایت هزینه

(Christopher and Towill,2001) 

 چابک باید ویژگی های زیر را داشته باشد: تأمین(، یک زنجیره 2000وفر )براساس تحقیق کریست

 ؛POS 3اول، حساسیت نسبت به بازار با کسب و انتقال داده های 

 مجازی که بر اساس اطالعات هستند تا فهرست کاال؛ تأمیندوم، ایجاد زنجیره های 

 روشندگان و توسعه مشترک محصول؛سوم، یکپارچه سازی فرایند از طریق همکاری میان خریداران و ف

 ((Gligor and Holcomb,2014 چهارم، شبکه ها؛

صیه می کند که یک زنجیره 2001ون هوک ) ستوفر اینطور تو ساس تحقیق کری اید دانش چابک ب تأمین( بر ا

ضای زنجیره  سهم اطالعات در میان تمام اع س تأمینو اطالعات مربوط به بازار و  شد. کلید ر شته با به  یدنرا دا

 یکپارچه ای به دسککت آید. تأمیناین اسککت که همه اعضککا با هم کار کنند تا زنجیره  تأمینچابکی در زنجیره 

Gligor and Holcomb,2014)) 

چابکی در زمینه مدیریت زنجیره تأمین بر پاسککخگویی تمرکز دارد. اسککاس زنجیره تأمین چابک توانایی آن 

شدید است. خصوصیت کلیدی زنجیره تأمین چابک کاهش صرف زمان برای پاس  سریع و موثر در یک بازار 

اسکت. این صکرف زمان به طور چشکمگیری بر خصکوصکیت پاسکخگویی پویا یک زنجیره تأمین اثر می گذارد. 

(Sharma  and  Bhat,2014) 

                                                           
2 external disruptions 
3 Point of sale.در پایگاه داده ها برای محاسبات قیمتها و نیز کنترل اعتبار استفاده می شود  
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شارکت ه ستند. برای مثال، م شتری در کانال بازار ه سته های م ضایت نیازها و خوا ستیک مربوط به ر ی الج

ورودی و خروجی فعالیت های لجسکککتک در کانال بازار در تهیه مواد و اجزای تأمین کننده و توزیع فیزیکی 

ست. مدیریت لجستیک بخشی از  شتریان ضروری ا ست که مدیریت زنجیره تأمین محصول نهایی به م تولید،  ا

بار تولیدات، خدمات، اطالعات اجرا و به طور موثر کنترل می شکککود و جریان معکوس و رو به جلوی موثر و ان

 (Barutcu  and Tunca,2012 )مربوطه بین نقطه منشا و نقطه مصرف برای مواجه با نیازهای مشتریان دارد. 

با هدف کاهش هزینه در حین افزایش سکککطح  تأمینمدیریت لجسکککتیک بخشکککی کامل از مدیریت زنجیره 

سا سعه بهره وری از هماهنگ  شتریان از طریق تو ضای زنجیره خدمات م زی جریان مواد واطالعات در میان اع

شاره دارد. که شامل  تأمین است. بر طراحی ،بهینه سازی و مدیریت اجزای داخلی و خارجی سیستم لجستیک ا

مواد ،تبدیل موادو توزیع محصوالت تمام شده یا خدمات مشتریان که مطابق با اهداف کلی و استراتژی ها  تأمین

ست. س ا ست با هزینه پایین تولید می یک مدیریت لج ست را برای مکان و زمان در صول در سودمند، مح تیک 

 (Celebi et al,2010) کند. مدیریت اثربخش با یک استراتژی مناسب آغاز می گردد.

یک سیستم لجستیک درست مدیریت شده می تواند سازمانی با مزیت رقابتی پایدار پدید آورد، زیرا که یک 

سود ستیک  شتری در عین حفظ کیفیت تحویل و کاهش هزینه ها کمک مدیریت لج ضایت م مند در افزایش ر

 (Celebi et al,2010) کند. می

شان می دهد که این قابلیت ها را میتوان به روشهای متعددی مانند قابلیتهای  مروری بر تحقیقات لجستیکی ن

 Gligor and)ات تقسککیم بندی کرد.و قابلیت های مدیریت اطالع تأمینمدیریت تقاضککا، قابلیتهای مدیریت 

Holcomb,2014) 

دهنده نقش اصکککلی مدیریت راهبردی در انطباق، ادغام و پیکربندی مجدد منابع، نشکککان "هاقابلیت"واژه 

صالحیتمهارت سازمانی و  شد. قابلیتهای محیط خارجی میهای عملکردی برای واکنش به چالشهای  ها، با

شده میکه ارتباطات پیچیده مهارت و  شرکت در بهرهدانش اندوخته  شند، ظرفیت یک  آن  وری کلی و تواناییبا

ها را دهند فعالیتها از طریق فرآیندهای سککازمانی، به شککرکت اجازه میدهد. هنگام اسککتفاده از آنرا نشککان می

صورت کارآمد از دارایی ستفاده نماید.هماهنگ نموده و به  ها به قابلیت (1996موراش و همکاران ) های خود ا

هایی اشککاره داشککته که به شککرکت اجازه ها، فرآیندهای سککازمانی، دانش و مهارتها، تواناییویژگی"به عنوان 

 (Gligor and Holocomb,2012) ."دهند عملکرد برتر و مزیت رقابتی پایدار در مقابل رقبا داشته باشندمی

ست. شده ا تولید محصوالت لوازم خانگی این صنعت در برای پژوهش حاضر صنعت لوازم خانگی انتخاب 

ویی به گخقادر به پاسکک ،ان خودبدلیل عدم تطابق با سککلیقه و ترجیحات مشککتریبه کندی صککورت می گیرد و 

شدآنان نیازهای  سایی  بنابراین نمی با شنا شتریان کلیدینیاز به   .ها داردنآسالیق و تطابق برنامه های خود با  م
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ید  به تول یاز  نابراین ن یازهای مشکککتریان خود هماهنگ کند.ب ند خود را ن تا بتوا  از آنجایی کهچابک تری دارد 

شود  تقابلیتهای لجستیک به عنوان مزی شرکت محسوب می  ضر در  لذارقابتی برای  سی خواهد بررتحقیق حا

 ؟دارد مثبت اثر صنعت لوازم خانگی  قابلیت های لجستیک بر چابکی زنجیره تأمینشد که آیا 

 ورت و اهمیت تحقیق:ضر -1-3

برآورده  که برای چابکی دارد تأمین زنجیره نیاز به محیط کسکککب و کارهای غیر قابل پیش بینی وات تغییر

امنیتی را  هزینه ها را به حداقل می رساند و خطرات تالش می کند در حالی که بازار کردن مطمئن خواسته های

با سککطح باالی عدم قطعیت  سککازمان اجازه می دهد تا اهنگو انعطاف پذیری هم منابع کاهش دهد. دسککتیابی به

ستوفر و تویلی، با توجه به با این حال عملیاتی مقابله کند. محیطی و انعطاف پذیری  فراتر از چابکی(2000) کری

ست،یک قابلیت سب و کاری ا ست ک سازمانی که پذیرای ا ستم های اطالعات، ساختارهای  سی فرآیندهای ، 

 et al,2010  (Scholtenاست. )  کلی ایبینش ه لجستیکی و

وان آنها تاین نیز مشهود است که بازارهای امروز بصورت قابل توجهی بی ثبات هستند و از این رو کمتر می

سریعتری)چابکتری( دارند ای در کسب هچابکی قابلیت گسترد .را پیش بینی کرد و در نتیجه نیاز به پاسخگویی 

سا ساختارهای  ست که  ستمو کار ا سی شامل زمانی،  های اطالعاتی، فرایندهای تدارکاتی و بطور خاص بینش را 

های چابکی های کلیدی یک سککازمان چابک انعطاف پذیری اسککت. در این خصککوص، ریشککهشککوند. ویژگیمی

      Christopher) یابد.های ایجاد انعطاف پذیری ادامه میکار تا حدی در سکککیسکککتم بعنوان مفهوم کسکککب و

and Towill,2001)  

شامل واکنش چابک و موثر به تغییرات  شرکت ها دارد،  ستراتژی های چابکی چندین مزیت برای  پذیرفتن ا

درخواسککت های بازار، قابلیت بهینه سککازی تولیدات و خدمات ارا ه شککده به مشککتری، قابلیت ایجاد و تحویل 

ش رضایت مشتری، حذف فعالیت های محصوالت جدید در روش موثر هزینه، کاهش هزینه های ساخت، افزای

بدون ارزش افزوده و افزایش رقابت است. اما در دستیابی به چابکی مهمترین چیزهایی که باید مورد سوال قرار 

گیرند عبارتند از: چه چیزی برای نیرو دهنده چابکی مناسککب اسککت؟ آیا باید نیرو دهنده چابکی مناسککب مورد 

را مورد سکککنجش قرار داد؟ چگونه شکککرکت ها زمانی را که متحمل این  قبول باشکککد؟ چگونه می توان چابکی

مشارکت هستند را متوجه می شوند از آنجاییکه هیچ مقیاس یا شاخصی در دسترس نیست؟ چگونه و چه درجه 

ای از مشککارکت یک سککرمایه گذاری بر عملکرد کسککب و کار اثر می گذارد؟ چگونه چابکی با سککرمایه گذاری 

سه شخیص  رقابتی مقای صلی را ت سی فاکتورهای نامطلوب ا شرکت، چگونه ک صالح چابکی  شود؟ برای ا می 

سواالتی برای اقدام کنندگان  س  به چنین  شارکت کرد؟ پا ستیابی موثرتر به چابکی م دهد؟ چگونه می توان در د
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ست. هدف از این پژوهش جستجوی راه حل هایی برای بر سرمایه گذاری چابک حیاتی ا خی از و تئوری طرح 

صولی برای  شخیص موانع ا ست که به ت سنجش آن ا سعه چابکی و  سایل با تمرکز ویژه بر برنامه ریزی تو این م

 (Tseng and  Lin,2011)اصالح چابکی می پردازد. 

هدف از برنامه ریزی توسککعه چابکی اتحاد منابع یک سککرمایه گذاری برای خلق ارزش کسککب و کار اسککت. 

سازمانی موفق همچون چابکی سرمایه گذاری خلق یک روش منسجم موثر در کسب و بنابراین برای استراتژی 

شود که  صل  ست تا اطمینان حا ضایت  تأمینکار بحرانی ا کنندگان چابکی می توانند از قابلیت های چابکی ر

ست دداشته و محرک های چابکی را بالفاصله با تغییر همه این مشارکت ها در حاشیه های رقابتی استراتژیک ب

  (Tseng and  Lin,2011) آورند.

قاضا و ات در تأمین و تربه منظور شناسایی فرصت های استراتژیک در صنعت لوازم خانگی و شناسایی تغیی

سخ شیوه ای انعطاف پذیر برای پا شده مگویی ارا ه  شرایط شتریان دبه منظور تطابق با نیازهای برنامه ریزی ن ر 

ت های آن فرصککغیرقابل پیش بینی و که به طور مداوم  ،در محیط رقابتی همچنین کسککب سککودبی ثباتی بازار 

وق که دارای قابلیت های فدر صککنعت لوازم خانگی  تغییر می کند و به منظور ایجاد یک سککیسککتم تولید چابک

 یرکه در واکنش به تقاضای مشتری به سرعت تغیباشد مدیریت تحصیل کرده فناوری داخلی،منابع انسانی،العاده، 

سفارشی و اطمینان از تولیو  نماید ساخت  ستراتژی  چابک و تحویل به موقع و افزایش موجودی و  دبه منظور ا

 تحقیق موجود را الزم و ضروری تشخیص داده است.محقق کاهش هزینه های غیرضروری 

 پرسش اصلی تحقیق: -1-4

 خانگی دارد؟ صنعت لوازم تأمینآیا قابلیت های لجستیک اثر مثبتی بر چابکی زنجیره 

 اهداف تحقیق: -1-5

 هدف اصلی:

 صنعت لوازم خانگیدر  تأمین هچابکی زنجیر بر قابلیت های لجستیک تعیین تاثیر

 اهداف فرعی:

 وازم خانگیصنعت لدر  تأمینچابکی زنجیرة برتقاضا لجستیک  - مدیریت تعاملقابلیتهای  تعیین تاثیر .1

ض -مدیریت تعاملقابلیتهای  تعیین تاثیر .2 ستیکتقا ستیکی یکپارچه زنجیره  بر ا لج  در تأمینقابلیت های لج

 صنعت لوازم خانگی

 لوازم خانگی صنعتدر  تأمینچابکی زنجیرة  براطالعات لجستیک  -مدیریت تعاملقابلیتهای  تعیین تاثیر .3
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 ینتأمره قابلیت های لجسککتیکی یکپارچه زنجی براطالعات لجسککتیک  -مدیریتتعامل  قابلیتهای تعیین تاثیر .4

  صنعت لوازم خانگیدر 

 عت لوازم خانگیصندر  تأمینچابکی زنجیره  بر تأمینقابلیت های لجستیکی یکپارچه زنجیره  تعیین تاثیر .5

تاثیر .6 قابلیت ه برتقاضکککا لجسکککتیک  -مدیریت تعاملقابلیتهای  تعیین  ای چابکی زنجیرة تأمین ازطریق 

 صنعت لوازم خانگیلجستیکی یکپارچه زنجیره تأمین در 

های  چابکی زنجیرة تأمین از طریق قابلیت براطالعات لجسکککتیک  -مدیریت  تعاملقابلیتهای  تعیین تاثیر .7

 صنعت لوازم خانگیلجستیکی یکپارچه زنجیره تأمین در 

 چارچوب نظری تحقیق: -1-6

مدل معادالت سکککاختاری مورد بررسکککی قرار گرفت. گلیگور و هولکومب  از مدل نظری تحقیق با اسکککتفاده

( با توجه به ماهیت گسککتردگی مرز لجسککتیک، نقش قابلیت های لجسککتیکی را بعنوان نقشککی کلیدی در 2010)

. همچنین قابلیت های لجسکککتیکی از نظر عملی منبع مزیت تلقی کرده اند تأمینرسکککیدن به چابکی در زنجیره 

س شرکت و ر سطح  سترش دامنه رقابت از  شده اند. با گ شان داده  شرکت ن جیره یدن آن به بنیان زنرقابتی برای 

، لجسککتیک های یکپارچه مبدل به بخشککی حیاتی از این سککیر تکاملی می شککوند. درحالی که این مفاهیم تأمین

با یکدیگر در رابطه هسکککتند، تفاوتهایی مجزا هم دارند. می توان مدیریت  تأمینلجسکککتیک و مدیریت زنجیره 

ستم های ل تأمینزنجیره  سی شبکه ای از  ضای مختلف زنجیره را بعنوان  ستیکی و فعالیت های مربوط به اع ج

ستیکی بخش مهمی از موفقیت زنجیره  تأمین ستم های مجزای لج سی ستند، ب تأمیندید. قابلیت های  ویژه در ه

شتریان و یا  شش م شرکت به منظور پو ستیکی فراتر از  سعه لج کنندگان  أمینتبخش رقابت زمانی و کیفی. تو

را  أمینتمی توان مدیریت زنجیره است.  تأمینین قابلیت ها در میان همه اعضای زنجیره بیانگر یکپارچه سازی ا

ید. کلید د تأمینبعنوان شکبکه ای از سکیسکتم های لجسکتیکی و فعالیت های مربوط به اعضکای مختلف زنجیره 

ه دست کپارچه ای بی تأمیناین است که همه اعضا با هم کار کنند تا زنجیره  تأمینرسیدن به چابکی در زنجیره 

می بایسکککت نقش های بین واحدهای  تأمینبه منظور یکپارچگی زنجیره ( (Gligor&Holcomb,2014 آید.

 .شککودسککازمانی به وضککوح بخش بندی شککوند تا تخصککصککی سککازی افزایش یابد و از دوباره کاری اجتناب 

(Aronsson et al,2011) 

مستقل این تحقیق  متغییر. چابکی زنجیرة تأمین می پردازداین تحقیق به بررسی تاثیر قابلیتهای لجستیک بر 

 لجستک ابلیتهایق واسطه متغییر. باشد می اطالعات – مدیریت تعامل قابلیتهای و تقاضا –قابلیتهای تعامل مدیریت 
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ر و مدل تحقیق بر گرفته از مدل تحقیقاتی گلیکو. رة تأمین استزنجی چابکی وابسطه متغییر و تأمین زنجیرة

 . می باشد 2014لکومب در سال هو

 فرضیه های تحقیق: -1-7

 رد.داصنعت لوازم خانگی  تأمینچابکی زنجیره بر  اثر مثبتقابلیتهای لجستیک  فرضیه اصلی:

 فرضیه های فرعی:

 تأمینه چابکی زنجیر بر مثبت و مسککتقیم اثرتقاضککا لجسککتیک  -مدیریت تعامل : قابلیت های فرضککیه اول

 دارد. صنعت لوازم خانگی

جسککتیکی قابلیت های ل بر مثبت و مسککتقیم اثرتقاضککا لجسککتیک  - مدیریت تعامل: قابلیت های فرضککیه دوم

 دارد. صنعت لوازم خانگی تأمینیکپارچه زنجیره 

سوم ضیه  ستیک  -مدیریت  تعامل: قابلیت های فر ستقیم ب اثراطالعات لج  تأمینیره چابکی زنج رمثبت و م

 دارد. صنعت لوازم خانگی

لجستیکی  قابلیت های بر مثبت و مستقیم اثراطالعات لجستیک  -مدیریت تعامل : قابلیت های رضیه چهارمف

 دارد. صنعت لوازم خانگی تأمینیکپارچه زنجیره 

صنعت  تأمینیره چابکی زنج برمثبت و مستقیم  اثر تأمینقابلیت های لجستیکی یکپارچه زنجیره :  فرضیه پنجم

 دارد. لوازم خانگی

ض شمفر ش ستیک  -مدیریت  تعامل: قابلیت های یه  ضا لج ستقیم از طریق قابلیت اثرتقا های  مثبت و غیرم

 دارند. صنعت لوازم خانگی لجستیکی یکپارچه زنجیره تأمین در چابکی زنجیره تأمین

ستقیم از طریق  قابلیت اثراطالعات لجستیک  -مدیریت  تعامل: قابلیت های فرضیه هفتم های  مثبت و غیرم

 دارند. صنعت لوازم خانگیلجستیکی یکپارچه زنجیره تأمین در چابکی زنجیره تأمین 
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 مدل مفهومی تحقیق: -1-8

ستیک و چابکی 1-1شکل) شامل روابط میان قابلیتهای لج (چارچوب کلی از متغییرهای این پژوهش را که 

ا تقاضکک –قابلیت های تعامل مدیریت زنجیرة تأمین می باشککد را نشککان می دهد. متغییرهای این پژوهش شککامل 

لجستیک،قابلیت های تعامل مدیریت اطالعات لجستیک،قابلیت های لجستیک زنجیرة تأمین یکپارچه و چابکی 

 زنجیرة تأمین می باشد.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (Gligor and Holcomb,2014)   (رابطه بین قابلیتهای لجستیک و چابکی زنجیره تأمین1-1شکل)

 

 :متغییرها  ریف مفهومیاتع - 1-9

در این تحقیق چابکی زنجیرة تأمین به عنوان متغییر وابسککته، قابلیت های تعامل مدیریت تقاضککا لجسککتیک و 

اطالعات لجسککتیک به عنوان متغییر مسککتقل و متغییر قابلیتهای لجسککتیک زنجیرة  –قابلیت های تعامل مدیریت 

 جی می باشد. تأمین یکپارچه به عنوان متغییر میان

 چابکی -1-9-1

چابکی به معنی اسککتفاده از موقعیت های مفید در یک بازار با اسککتفاده از دانش بازاری و همکاری مجازی.  

ست هم از  سریع به تغییرات مورد درخوا س   سازمان برای پا ست به عنوان توانایی یک  بنابراین چابکی ممکن ا

 تعاملقابلیت های  ِ 

تقاضا  - مدیریت

 لجستیک

قابلیتهای لجستیک 

هتأمین یکپارچزنجیره   

 

 چابکی زنجیره تأمین

 

 ابلیت های تعاملق

 اطالعات - مدیریت

 لجستیک

H1 

H2 H5 

H4 

H3 
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شر شود.  ست های زیاد و غیر قابل نظر حجم و هم از نظر تنوع تعریف  ایط بازار در کشورهای زیادی با درخوا

ست. از این رو، افزایش چابک پژوهش برای چابکی وجود دارد. وجود یک زنجیره  شده ا شخص  پیش بینی م

  (Sharma and Bhat,2014)چابک توانای اش برای پاس  سریع و کارآمد به بازار شدید است تأمین

  4ینتأمچابکی زنجیره  -1-9-2

(، عبارت اسککت از توانایی کل  2005چابکی در یک زنجیره تأمین با توجه به نظریه اسککماعیل و شککریفی ) 

زنجیره تأمین و اعضکککا ی آن برای هماهنگی سکککریع با شکککبکه ها و عملیات مربوط برای انطباق با الزامات و 

شتریان. عمده ترین تمرکز بر اجرای فعا ساختارهای نیازمندی های متالطم و پویای م سب و کار در  لیت های ک

صورت  ست که ب شکلی ا سخگویی به تغییرات به  سطح کافی از چابکی برای پا شبکه ای و با در نظر گرفتن 

کنشککی )پیش دسککتانه ( قادر به پیش بینی تغییرات بوده و فرصککت های نوظهور را جسککتجو کند . در مقایسککه با 

 اید بصورت زیرتعریف شود: تعاریف عمومی چابکی، چابکی زنجیره تأمین ب

از توانایی یک زنجیره تأمین برای پاسخگویی سریع به تغییرات در بازار و خواسته های  ستچابکی عبارت ا

 (1388مشتری.)حسامی و همکاران،

  5تقاضا لجستیک -مدیریت  های تعامل قابلیت -1-9-3

شتریان  - های تعامل مدیریتقابلیت ستیک )مثل خدمات م ضای لج شرکتتقا ستیک( به  ها در و کیفیت لج

افزوده سککفارشککی کمک ها از طریق فراهم آوردن خدمات ارزشگذاری مشککتریان و برآوردن انتظارات آنهدف

ضای لجستیک -های تعامل مدیریت قابلیتکند. می شتری، ارزشچنین به قابلیتهم تقا افزوده های متمرکز بر م

وشککیاری ه عدتقاضککای لجسککتیک به بُ -امل مدیریت های تعقابلیتبه نحوی یکپارچگی مشککتری رجوع کردند. 

عنوان به (2000) 6ها آگاهی از نیازهای مشکککتریان یا آنچه کریسکککتوفرآن کند.کمک می تأمینچابکی زنجیره 

 (Gligor and Holcomb,2014) کنند.کند را فراهم میحساسیت بازار تشریح می

بیق شامل توانایی در تطهای مدیریت تقاضای لجستیک ردند که قابلیت( پیشنهاد ک2004)  7منتزر و همکاران

اسکک  ریزی نشککده مشککتریان )پپذیری ( و تطابق نیازهای اصککلی یا برنامه)انعطافبا شککرایط عملیاتی غیر منتظره 

 مینتأه چابکی زنجیربه بعد دوم  تقاضا لجستیک -مدیریت  های تعامل قابلیتگو ی ( است. این اشاره دارد که 

 ((Gligor and Holcomb,2014پذیری.کند: پاس  به قابلیت انعطافهم کمک می

                                                           
4 Supply Chain Agility(SCA) 
5 Logistics Demand - Management Interface Capabilities (DMIC) 
6 christopher  
7 Mentzer et al 
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 8اطالعات لجستیک - مدیریتهای تعامل قابلیت  -1-9-4

ابلیت مدیریت اطالعات لجستیک بدست آوردن،تجزیه و تحلیل،ذخیره و حتی توزیع اطالعات تاکتیکی و ق 

شرکت و در یک منبع زنج ستراتژیک در داخل  شرایط ا شود وقتی که  ست. این قابلیت حیاتی تلقی می  یره ای ا

 (Gligor and Holcomb,2014) عدم اطمینان و یا نوسان در بازار وجود دارد.

اطالعات لجستیک اطالعات استراتژیک و تاکتیکی هم درون شرکت و هم در زنجیره  -های مدیریت قابلیت

های ها برای تبادل اطالعات دادهآن کند.کند و حتی توزیع میخیره میذ کند،آنالیز می آورد،را به دست می تأمین

گیری بهبودیافته در میان اعضککای زنجیره زمان مشککخص برای هماهنگی و تصککمیممربوط به بازار در یک مدت

ر بازار ثباتی دکه شککرایط عدم قطعیت و ی یا بیشککود وقتیضککروری اسککت. این قابلیت حیاتی فرض می تأمین

 (Gligor and Holcomb,2014) ود است.موج

 :9یکپارچه سازی قابلیتهای لجستیکی -1-9-5

کرد. این  را می توان توانمندی پویایی تلقی تأمینتوانایی یکپارچه سازی قابلیتهای لجستیکی در تمام زنجیره 

ی های ه توانایتوانایی شککرکت در یکپارچه سککازی، سککاخت و پیکربندی دوبار"نوع قابلیت را می توان بعنوان 

 ((Gligor and Holcomb,2014 "داخلی و خارجی در اشاره به محیطهای درحال تغییر سریع تعریف کرد.

ان سر و کنندگان و مشتری تأمینهای وظیفه ای، با فرآیندهای همکاری بین دپارتمان تأمینیکپارچگی زنجیره 

است،  أمینتهمکاری عنصر کلیدی یکپارچگی زنجیره  کار دارد تا بتواند به نتایج قابل قبول دو طرفه دست یابد.

چرا که همکاری الزمه فعال کردن ارتباطات بین وظیفه ای و تشککریک مسککاعی اسککت. عالوه بر آن یک زنجیره 

های اطالعاتی مواد خام گرفته تا اطالعات یکپارچه پیوندهای سکککازمانی بسکککیار دارد و از لحان جریان تأمین

شامل  تأمیندر نتیجه یکپارچگی زنجیره  .تکمیل شده به مشتری، کامال هماهنگ استتحویل به موقع محصول 

شککود تا جریان اطالعاتی و فرآیندها را به نحوی کنندگان و مشککتریان میتأمینهای وظیفه ای، همکاری دپارتمان

که زنجیره  هد  ند د ند و پیو نگ ک ماه هد.  تأمینه یل د به موقع تحو ند محصکککول را   Boon-itt and)بتوا

Wong,2011) 

 

                                                           
8 Logistics Information – Management Interface Capabilities(IMIC) 
9 Integrated SC Logistics Capabilities(ILC) 
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 تعاریف عملیاتی متغییرها: -1-10

 :متغییر مستقل -1-10-1

قل می اطالعات متغییر مسکککت –تقاضکککا ،قابلیتهای تعامل مدیریت  –در این تحقیق قابلیتهای تعامل مدیریت 

طابق سککازه ارتباط با مشککتری،ت 4از لجسککتیک تقاضککا  –باشککند که برای انداز گیری قابلیتهای تعامل مدیریت 

ست سوال  5،انعطاف پذیری،هماهنگی در قالب  شده ا ستفاده   –و برای اندازه گیری قابلیتهای تعامل مدیریت ا

ستیک اطالعات  شتراک اطالعات ، ذخیره و نگهداری اطالعات در قالب  2ازلج ستفاده از سوال  5 سازه ا با ا

 شده است.استفاده طیف پنج گزینه ای لیکرت) از بسیار زیاد تا بسیار کم( 

 متغییر وابسته: -1-10-2

 ،سکککازه 5 متغییر وابسکککته در این تحقیق چابکی زنجیره تأمین می باشکککد. برای اندازه گیری این متغییر از 

سوال  7الب پیکربندی در ق انعطاف پذیری در برابر تقاضا وتأمین کننده،طاف پذیری در برابر عانشناسایی بازار، 

 ه ای لیکرت) از بسیار زیاد تا بسیار کم( استفاده است.با استفاده از طیف پنج گزین

 متغییر واسطه: -1-10-3

لیتهای لجسککتیک زنجیره تأمین یکپارچه متغییر واسککطه می باشککد که برای اندازه گیری این بدر این تحقیق قا

ستفاده از طیف سوال با ا 5 در قالب سازه هماهنگی، اشتراک اطالعات، یکپارچگی، ساختار سازمانی 4 متغییر از

 پنج گزینه ای لیکرت) از بسیار زیاد تا بسیار کم( استفاده است.   

 قلمرو تحقیق: -11-1

 قلمرو موضوعی: -1-11-1

قلمرو موضککوعی این پژوهش علم مدیریت بازرگانی، مدیریت صککنعتی، مدیریت تولید و عملیات ، مدیریت 

شد تأمینحث حوزه لجستیک و زنجیره موضوع تحقیق از مبازنجیره تأمین را در برمی گیرد و  در زمینه  و می با

نعت ژوهش از نوع کاربردی در صکپمی باشکد این  تأمینبررسکی تاثیر قابلیت های لجسکتیک بر چابکی زنجیره 

 لوازم خانگی مورد بررسی قرار می گیرد.

 قلمرو زمانی: -1-11-2

 می باشد. 94 شهریورالی  93 مهرقلمرو زمانی تحقیق از 



   
                

  14 

 

 قلمرو مکانی: -1-11-3

عّال های فی شرکتیهو بر روی کلپژوهش حاضر به منظور بررسی روش پیشنهادی در صنعت لوازم خانگی 

 می باشد. ، گلستان و مازندران گیالن هایدر استان

 روش تحقیق: -1-12

 جامعه آماری: -1-12-1

ستانصنعت لوازم خانگدر شرکت های فعال جامعه آماری مورد بررسی این پژوهش  ستان گیالن هایی ا  ،گل

 می باشد. و مازندران

 جمع آوری داده ها: -1-12-2

از طریق میدانی و پرسشنامه استاندارد برگرفته از کار تحقیقاتی گلیکور و هولکومب گرد آوری داده ها روش 

  می باشد. 2014در سال 
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 ادبیات پیشینه پژوهش
 

 چابکی

 تولید چابک

 زنجیره تأمین

 چابکی زنجیره تأمین

 ناب و چابک

 لجستیک

 مدیریت زنجیرة تقاضا

 فناوری اطالعات  

 یکپارچگی زنجیرة تأمین

 تحقیقات داخلی

 تحقیقات خارجی
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 مقدمه: -2-1

ر بخشککی در نظبه منظور بقا و رونق تأمینزنجیره  برای یک مورد نیاز اسککاسککی هایکی از ویژگیی چابکی

و خدمات  برای محصکککوالت افزایش تقاضکککا،چرخه عمر محصکککول کاهش با توجه به گرفته شکککده اسکککت و

 ه خاطرشود.بمی تبدیل هنجار به آشفته و پر نوسان،محیط بازارهای تغییر ثابت تقاضا،و وضوح،کاهش سفارشی

در ی است.ضرور رقابتشان استقامت و برای چابکی اند کهاذعان کرده به طور فزاینده هاشرکت،آشفته این شرایط

شخاص به عنوان های فردیکسب و کار دیگر همین زمان ستقل رقابت تنهای ا نجیره ز به عنوانکنند،بلکه نمی م

شدهرقابت می تأمینزنجیره  در برابر تأمین شناخته  ستیابی به کنند  ست.به منظور د  در محیط تییک مزیت رقاب ا

سرعت در حال شرکت به  سب و کار، شتریان تأمین باید با هاتغییر ک و با  یاتعمل برای کارا نمودن کنندگان و م

 (Gligor ,2014 ) جهت شوند.فردی هم هایشرکت فراتر از چابکی سطح رسیدن به یک هم

برای سازمان توضیح داده خواهد شد سپس دیدگاه های  آن ده و اهمیتدر این فصل ابتدا چابکی تعریف ش 

شود و صاحب نظران مدیریت بیان می  سپس زنجیره  مختلف  ی و انواع آن و چابک تأمیندر ادامه تولید چابک، 

و تفات چابک و ناب تشکککریح می گردد و در ادامه با توجه به اهمیت رابطه لجسکککتیک و زنجیره  تأمینزنجیره 

 بیان می گردد. أمینتیکپارچگی زنجیره و  تأمینچابکی زنجیره  ، قابلیتهای لجستیک تعریف و تأثیر آنها برتأمین

 چابکی چیست ؟-2-2

ک و های اطالعات، فرآیند لجستیوکار است که پذیرای ساختارهای سازمانی، سیستمکسب یک قابلیت وسیع

های چابکی پذیری اسککت درواقع ریشککهبخصککوص بینش اسککت. یک مشککخصککه کلیدی سککازمان چابک انعطاف

سببه صور میواقع می10انعطافوکار در نظام تولیدی قابلعنوان یک مفهوم ک سیر شود. در ابتدا این ت شد که م

خگویی اندازی( و بنابراین پاسانعطاف از طریق اتوماسیون بوده تا تغییرات سریع )مثل کاهش زمان راهتولید قابل

میخته محصککول یا حجم محصککول قادر به ایجاد تغییرات سککریع اسککت. بعدها ایده تولید بیشککتر به تغییرات درآ

ستردهقابل سبانعطاف به یک زمینه گ شدتر ک سازمانی متولد و مفهوم چابکی به .وکار تبدیل  عنوان یک گرایش 

 (Christopher and Towill,2000) شد.

پککیش فعککالی، کیفیککت، و قابلیککت  چککابکی کککاوش موفککق اسککاس رقککابتی )سککرعت، انعطککاف، ابککداع،

سودآوری( از طریق تلفیق منکابع قابکل تنظکیم مجکدد و عملککرد برتکر در یکک محکیط سرشکار از دانکش مکی 

 باشککد تککا محصککوالت و خککدماتی مشککتری مککدار در محککیط بککازار در حککال تغییککر سککریع فککراهم سککازد.

(Putnik,2012) 

                                                           
10 flexible manufacturing systems(FMS) 
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است  تغییراتی مانند فرصتهای چالشهایی تعریف شده چابکی بعنوان نتیجه یکپارچه سازی هوشیاری نسبت به

که هم داخلی و هم محیطی هسککتند و میتوانند در زمان مقتضککی و به روشککی انعطاف پذیر از منابع در پاسکک  

 ((Gligor and Holcomb,2014 پیشگسترانه یا انفعالی به چنین تغییراتی استفاده کنند.

چابکی ارا ه نموده، که همچنین توسکککط یوسکککف و همکاران تر از ( یک توصکککیف جامع1999، 1994داو )

ذیری، پهای رقابتی )سکککرعت، انعطافآمیز پایگاهبرداری موفقیت( به کار رفته، چابکی را به عنوان بهره1999)

ط ها در یک محیروشنوآوری کنشککگرایی، کیفیت، سککودآوری( از طریق ادغام منابع قابل پیکربندی مجدد و به 

سرعت در حال غنی دانش ب شتری محور در یک محیط بازار به  صوالت و خدمات م ه منظور فراهم نمودن مح

صیف برروی نیاز برای یکپارچهتغییر، مفهوم ستیابی بسازی نمود. این تو شرطی برای د ه سازی منابع به عنوان 

و با شناسایی برخی ( از توصیف چابکی داو استفاده نموده 1999حالت چابکی تاکید دارد. یوسف و همکاران )

های الزم برای چابک شدن به اساس تحقیقاتی کمک نمودند. توضیحات جدیدتر، چابکی را به عنوان شرطپیش

 بخشککد.ها به تقاضککاهای پویای مشککتریان را تسککهیل میسککازی نموده که واکنش سککریع شککرکتطرحی مفهوم

(Gligor and Holocomb,2012) 

ستگی و قابلیتها از ای مجموعه از است عبارت چابکی   محیط در سازمان پیشرفت و بقا باعث که11ها شای

 گری، حس برای سازمانی هر توانایی معنای به چابکی1999 12ژانگ و شریفی زعم به شود. می کار و کسب

شد می کاری محیط در موجود تغییرات بینی پیش و ادراک  را تغییرات محیطی بتواند باید سازمانی چنین .با

 فا ق توانایی را دیگر چابکی جایی در ها آن .بنگرد شکوفایی و رشد عوامل عنوان به ها آن به و هداد تشخیص

سب کاری و محیط سابقه بی تهدیدات با مقابله برای منتظره غیر های چالش بر آمدن  به تغییرات از منفعت ک

 و رونق توانایی را ( چابکی2001)13ماسکککل برایان  .کنند می تعریف پیشککرفت و رشککد های فرصککت عنوان

 ( معتقد1999) 14تعریف می کند. ورنادات بینی پیش قابل غیر و پیوسککته تغییرات دارای محیط در شکککوفایی

ست سویی صورت به توان می را چابکی ا  مزیت کسب جهت در کاری، متغیر با نیازهای سازمان نزدیک هم

 متغیر شرایط به نسبت واکنش برای چابک های ( نیز معتقد است سازمان2001) 15هرمزی .کرد تعریف رقابتی

 (1999) 16همکارانش و نیلور دیدگاه از همچنین .باالیی برخوردارند سکککرعت از و بوده پذیر انعطاف بازار

ستفاده معنای به چابکی صت از برداری بهره برای مجازی سازمان و دانش بازاریابی از ا  در سودآور های فر
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 سازمان کند؛ می ذکر گونه (این2000) 17کاید را سازمانی چابکی تعاریف نتری یکی جامع .باشد می پویا محیط

 و تحوالت به واکنش در سریع سازگاری قابلیت که است آگاهانه و سازگار سرعت، با کار و  کسب یک چابک

دارد.)سککرمد سککعیدی و  را مشککتری های نیازمندی و بازار های فرصککت نشککده، بینی پیش و وقایع غیرمنتظره

 (1393ن،همکارا

در یک شککرکت، چابک بودن برابر توانایی عملکرد سککود آور در محیط رقابتی اسککت که به طور مداوم، غیر 

شخص، چابک بودن به معنی توانایی همیاری  شتری آن تغییر می کند. برای یک  صت های م قابل پیش بینی، فر

بودن  را در پاس  به غیر قابل پیش بینیبا خط پایین شرکت می باشد که به طور مداوم منابع انسانی و فنی خود 

 (Putnik,2012) دهی می کند.زاو ب فرصت های مشتریان در حال تغییر، سازماندهی مجدد و تولید

اجکرای  ککه ممککن اسکت در و وابسکتگی هکای زمکانی ککه در محتکوا قابکل تکوجهی سکردرگمی با وجود

 جدیکدی را تولیکدی قابلیکت هکای وانکدمکی ت یکک سکازمان روشکی ککه چابکی، مفهوم وجود داشته باشد آن

، تاکیکد تفککر خالقانکه تکرویج توسکعه مهکارت، دانکش واز طریکق اسکتخراج کنکد را  اعضکای آن از تخصص

 et al,2010  (Scholten. ) مناسب در بر می گیرد فیزیکی فراهم نمودن امکانات و مدیریتبر 

ستفاده از دانش بازار و یک صن»چابکی ممکن است به عنوان  ف مجازی برای بکارگیری فرصت های سود ا

آور در بازارهای فرار که مسکککتلزم فرآیندهای نگهدارنده فوری جهت پردازش زمان سکککفارش تا تحویل کاال و 

ست ضه ا سر زنجیره عر سرا شود. یکی از تعاریف فراوان این مفهوم « هزینه ها در  سیر  سطح حرف»تف ه توانایی 

سریع به تغیی س   سازمان برای پا ضا هم از نظر حجم و هم تنوعیک  شد. بنابراین، همانند ناب، « رات تقا می با

چابک نیز را می توان به عنوان روشککی برای بهبود اثربخشککی و عملکرد فرآیندهای سککازمانی دید. مطابق گفته 

(، روش های چابک به تلفیق تکنیک های تولید ناب می پردازند و برای حمایت از 2005) 18چسچی و همکاران

 (Browaeys and Fisser.2012 ) یجاد نرم افزار در محیطی با تغییر پذیری باال طراحی شده اند.ا

    مدل مفهومی راج و وینوده برای ارزیابی چابکی -2-2-1

شامل  ست و معیارها  شامل معیارهای مختلفی ا ست، این نیرو دهنده ها  شتمل بر پنج نیرودهنده ا این مدل م

ست که از   (Raj  and  Vinodh,2014) معیار حمایت می کند و چابکی را بهبود می دهد.صفات مختلفی ا

 ( نشان داده شده است.2-2( و شکل)1-2این نیرودهنده ها در جدول)

سخگوییچابکی  شامل معیاری مثل  پا ست. ماهیتو  واگذاری قدرتسازمانی، ساختارمدیریتی   مدیریت ا

برای اصالح خصوصیات چابکی در شرکت سرو کار دارد. چابکی مدیریتی پاسخگویی این نیرو دهنده اصوال با 

                                                           
17 Kidd 
18 Ceschi et al. 
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، تغییر در ریپاسخگویی به مشتمدیریت تولید اصوال وابسته به مدیریت تولید است که شامل معیارهایی از قبیل 

سب و ک شیوه هایچابک ،  سفارشی سازی، بهینه سازی منابع، برون سپاری، تکنیکیفرآیندهای کسب و کار و

شتیبانی کسب و کار، تنوع  کار منعطف، ستم های پ سی سمحصولمدیریت دانش،  سریع وی،  ستم  ستم تولید  سی

ساس  بینهای  سته به نیروی کار و چگونگی مدیریت آنها بر ا صوال واب ست. نیرو دهنده نیروی کار ا سازمانی ا

، ت خالقیکار گروهی،، بکارگیری کارمند، کارمند  وضککعیتن با معیاری مانند آتغییرات سککریع در بازار اسککت. 

سروکار  ستگی دارد. نیرو دهنده چابکی تکنولوژی با تکنولوژی های جدیدتر در بازاری  سریع ب تولید و تحویل 

، محصککول، خدمات چرخه عمر محصککولدارد که موقعیت جاری شککرکت را اصککالح می کند مثل تنظیم تولید، 

صالح طرح،  سیون، تولید، برنامه ریزی تولید، نوع اتوم متدلوژیا شرفت فناوری یکپارچگیا هایی  اطالعات ، پی

داده شده  تفسیری و اختصاص فناوری های، توسعه اطالعات، مدیریت داده ها و پردازش همزمان، ها در طراح

هایی  استراتژی تولید با استراتژی چابکی. نیرو دهنده به شرکتهای مجازی که استاندارد شرکت را بهبود می دهند

ه فرایند تولید را دنبال می کند و شامل معیارهایی مانند وضعیت کیفی، وضعیت تولید، مدیریت سرو کار دارد ک

. هسکککتند، زمان و مکان تحویل منعطف و فصکککلی  منعطف میزان تولیدهزینه، مدیریت زمان، روابط همکاری، 

(Raj  and  Vinodh,2014) 

 ا و معیارهای چابکینیرو دهنده ه( 1-2)جدول                                

 معیار چابکی نیرو دهنده چابکی

پاسخگویی چابکی 

 مدیریت

 مدیریت ماهیت، واگذاری قدرتسازمانی،  ساختار

هینه سازی ، ببرون سپاری، و تکنیکیکسب و کار و  فرایندهای، گویی به مشتریانخپاس چابکی مدیریت تولید

ستم ، سی*، مدیریت دانش*منعطف کسب و کار شیوه های، *چابکی سفارشی سازی، *منابع

 *سازمانی ینب ، سیستم های*، سیستم تولید سریع*محصول، تنوع *های پشتیبانی کسب و کار

 *، تولید و تحویل سریع*خالقیت، *، کار گروهیکارمند، بکارگیری کارمند  وضعیت نیروی کار

مه تولید، برنا متدلوژیطرح،  ، اصالحمحصول، خدمات چرخه عمر محصولتنظیم تولید،  چابکی تکنولوژی

ردازش پ، *،  پیشرفت در طرح هایکپارچگی فناوری اطالعاتریزی تولید، نوع اتوماسیون، 

 *، تفاسیر بصری*، مدیریت داده ها*جدید محصول، توسعه *همزمان

ان زمیوضعیت کیفی، وضعیت تولید، مدیریت هزینه، مدیریت زمان، روابط همکاری،  چابکی استراتژی تولید

 ، فصلی، زمان و مکان تحویل منعطفتولید منعطف

 یادداشت: معیار های چابکی جدید افزوده شده *

(Raj  and  Vinodh,2014)
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 نیروی کار

وضعیت کارمند 

 کارمندبکارگیری 

کار گروهی 

خالقیت 

تولید و تحویل سریع 

 مدیریتی پاسخگویی

تار سازمانیساخ 

واگذاری قدرت 

مدیریت ماهیت 

 تولیدمدیریت  تولید چابک

ی به مشتریانپاسخگوی 

 و  کسب و کارهای تغییر در فرایند

 تکنیکی

برون سپاری 

بهینه سازی منابع 

چابکی  سفارشی سازی 

منعطف کسب و کار شیوه های 

مدیریت دانش 

سیستم های پشتیبانی کسب و کار 

محصول تنوع 

 سریع تولیدسیستم 

 سازمانی درونسیستم های 

 تولیداستراتژی 

وضعیت کیفی 

ضعیت تولیدو 

مدیریت هزینه 

مدیریت زمان 

روابط همکاری 

فصلی بودن تولید حجمی منعطف 

زمان و مکان تولید منعطف 

 یتکنولوژ

 تولیدتنظیم 

چرخه عمر محصول 

محصول خدمات 

اصالح طرح 

 تولید متدلوژی 

برنامه ریزی تولید 

نوع اتوماسیون 

یکپارچگی فناوری اطالعات 

پیشرفت هایی در طرح 

پردازش همزمان 

محصول جدید 

مدیریت داده 

تفسیر بصری 

 (Raj  and  Vinodh,2014) معیار مدل چابکی               40( 2-2شکل)     
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 تولید چابک-2-2-2

به اشتراک  عاتتولید چابک یک سیستم تولید با فناوری منعطف ،منابع انسانی آموزش دیده و شایسته و اطال

شتری و  سته های م سرعت به تغییرات مداوم و غیر قابل پیش بینی در نیاز ها و خوا ست که به  شده ا گذاری 

س  می سریع »به معنی « چابک بودن»طبق فرهنگ لغت آکسفورد،  Elmoselhy) (2013,دهد.تقاضای بازار پا

شد. این با « الحرکت، فرز، فعال ستم های تولید م« انعطاف پذیری»بودن می با سی ست، برای نمونه،  شده ا تناظر 

منعطف. هرچند در حالی که سککیسککتم تولید منعطف عمدتا  به عنوان واکنش دهی سککیسککتم )یا سککازمان( در نظر 

 (Putnik,2012)   گرفته می شود، تولید چابک عمدتا  یک سیستم یا سازمان پیش فعال است.

تبدیل شککد. این مفهوم از بینش  19های تولیدیات سککیسککتمچابکی به سککرعت به مرجع کانونی برای مطالع

گیر در طرح تولیدی به منظور ها ایجاد یک تغییر چشکککممدیران اجرایی صکککنعت به دسکککت آمده که هدف آن

 رسیدگی به تغییرات در محیط جهانی رقابتی بود. این گروه چابکی را به صورت زیر توصیف نمودند:

های سکککخت و نرم، منابع های داخلی: فناوریالعاده )قابلیتهای فوقیک سکککیسکککتم تولیدی دارای قابلیت

سانی صیل20ان سرعت، ، مدیریت تح سرعت در حال تغییر بازار ) سیدگی به نیازهای به  کرده، اطالعات( برای ر

محصول  هایکنندگان، زیرخواست، پاسخگویی(. سیستمی که در میان مدلتأمینپذیری، مشتریان، رقبا، انعطاف

آل در واکنش بالدرنگ به تقاضکککای مشکککتری )نیازها و پذیری(، به صکککورت ایدهمیان خطوط تولید )انعطافیا 

 (Gligor and Holocomb,2012) های مشتری(، به سرعت تغییر نماید )سرعت و پاسخگویی(.خواسته

صورت تولید چابک  معرفی گردید، و پس از رویک« چابک»بطور تاریخی،  متولد « ناب»رد برای اولین بار به 

سازمان « توجیه»شد.  سریعا  از توانایی  شاهدات بود که: نرخ فزاینده تغییر در محیط تجاری  ساس این م آن برا

ستند که  صت هایی نی سود بردن از فر سازمان ها قادر به  ست. این  سازگاری متجاوز ا سنتی برای  های تولیدی 

ی با شرایط متغیر ممکن است منجر به واگذاری سازمان آنها برای آنها فراهم می شود، و این ناتوانی در سازگار

 (Putnik,2012)در بلند مدت گردد. 

راهبرد صنف »و در گزارش معروف  21توسط موسسه آیاکوکا در دانشگاه لی های 1991تولید چابک در سال 

ین تولید ناب ( معرفی گردید. تفاوت ب1991) 22توسط ناژل و داو« : یک نگرش پیشروی صنعت21تولیدی قرن 

شرح داد:  صورت  شار رقابتی با منابع محدود. »و تولید چابک را می توان بدین  ست به ف سخی ا تولید ناب پا

(. 2001، 23)سککانچز و ناگی« تولید چابک، از سککوی دیگر، پاسککخی اسککت به پیچیدگی ناشککی از تغییرات مداوم
                                                           
19 Manufacturing Systems  

20 Human Resource  

21 Iacocca Institute at Lehigh University 

22 Nagel and Dove 

23 Sanchez and Nagi 
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وتی ندارند، چرا که همانطور که هر سیستمی تغییرات سریع فرض می شوند، سریع )در غیر اینصورت با هم تفا

 (Putnik,2012) در طول زمان تغییر می کند،تولید ناب نیز تغییر می کند(.

دهه گذشته، بازار جهانی شاهد ورود چندین نقش در ارا ه پیشنهاد محصوالت و خدمات به مشتریان  2طی 

ات مختلف تسهیالت ایجاد کرده است. به بوده است. این وضعیت برای مشتریان با تقاضای محصوالت و خدم

منظور پیشرفت کردن در این وضعیت، شرکتهای مدرن به طور خود به خودی پارادایمی بوسیله تنوع جدیدی از 

محصوالت و خدمات سریع به مشتریان در پاس  به تقاضاهای پویای مشتریان ارا ه می دهد. مسئله مرتبط با این 

 (Vinodh et al,2013) قان و تحت مجموعه اصطالح تولید چابک بیان شده است.پارادایم امروزه بوسیله محق

یت از الگوی فکری ناب بعسکککازمان های زیادی برای بهبود راندمان و کارایی فرآیندهای کاری خود، به ت

ست. اپرداخته اند. الگوی چابک به عنوان یک بدیل و احتمال بهبود و ارتقای الگوی ناب در نظر گرفته می شده 

اساسا ، تولید چابک جایی اتخاذ می شود که تقاضاها فرار هستند، و تولید ناب جایی اتخاذ می شود که تقاضای 

ناب اتخاذ شود و حاال  ختثابت وجود دارد. نگرش عمومی این است که الزم است که ابتدا الگوی تولید و سا

ستند. هرچند، زمان پیروی از  شدن ه ضی سازندگان به دنبال چابک  این الگوها به طور منفرد، مطابق با نتایج بع

یک از الگوها ممکن اسکککت از دسکککت برود. قدرت هر  ها،   (Browaeys and Fisser.2012) از تحقیق 

 را نشان می دهد. توضیحات برگزیده چابکی از یک دیدگاه تولیدی(2-2)جدول

 

 توضیحات برگزیده چابکی از یک دیدگاه تولیدی(2-2)جدول

 تعریف نویسنده

ستم تولید دارای قابلیت 1991 24موسسه اکوکا العاده برای رسیدگی به نیازهای به سرعت های فوقیک سی

های محصککول یا بین خطوط در حال تغییر بازار. سککیسککتمی که به سککرعت در میان مدل

 ماید.نآل در یک واکنش بالدرنگ به تقاضای مشتری، تغییر میتولید، به صورت ایده

نایی پیشکککرفت در محیط با تغییر مداوم و غیرقابل پیش 251991داوناگِل و  رای بینی و سکککودمند بتوا

به سکککرعت در حال تغییر برای محصکککوالت و خدمات سکککفارشکککی  26بازارهای جهانی

 محور. -مشتری

                                                           
24 Iaccoca Institute 
25 Nagel and Dove 
26 Global Markets 
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صورت پرتکاپو که منجر  1993 27ناگِل و گلدمن شد به  شخص؛ دربرگیری تغییر برای ر پویا؛ دارای زمینه م

 گرددو مشتریان می 28ستیابی به سود، سهم بازاربه د

شرفت در یک محیط کسب و کار در حال تغییر مداوم،  1994 29داو سازمان برای پی توانایی یک 

 بینیغیرقابل پیش

های توسکککعه یافته و شکککناخته شکککده تولید که به ها و روشکاربرد ترکیبی فناوری 301994کید

 باشدمی OPTانمندسازی کارکنان و صورت متقابل سازگار بوده، شامل تو

با تمرکز  33"تولید ناب"از مفهوم اصککلی  32بینشککی از تولید که یک توسککعه طبیعی 311995بوس

 اشدبپذیری و پاسخگویی بیشتر به مشتریان میبرروی کاهش هزینه و نیاز برای انعطاف

مودن مشتری، همکاری برای بهبود یک ساختار دارای ابعاد راهبردی از جمله: غنی ن 341995گلدمن و همکاران

رقابت، سازماندهی به منظور تطبیق و پیشرفت در خصوص تغییر و عدم قطعیت، و اهرم 

 نمودن تاثیر مردم و اطالعات

های ها، افراد و فناوری را با گسککترش فناورییک مفهوم کسککب و کار که سککازمان 351996پتا و میتالگو

پذیر و چاالک برای حمایت از افراد انی انعطافاطالعات پیشککرفته و سککاختارهای سککازم

 نمایدبسیار ماهر، وارد به کار و با انگیزه، با یکدیگر ادغام می

 ی نشدهبینتوانمندسازی شرکت برای پیشرفت در محیطی با تغییر مداوم و پیش 36،1996ریچارد

ه، دارای کیفیت باال با زمان توانایی تولید طیفی گسکککترده از محصکککوالت کم هزین 37،1997فلیدنر و وکُرکا

 های مختلف، ساخته شده براساس مشخصات مشتریکوتاه در اندازه38انتظار

                                                           
27 Goldman and Nagel 
28 Market Share 
29 Dove 
30 Kidd 
31 Booth 
32 Natural Development  
33 Lean Manufacturing  
34 Goldman et al 
35 Gupta and Mittal 
36 Richards 
37 Fliedner and Vokurka 
38 Lead Time  
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ینی با بقابلیت بقا و پرورش در یک محیط رقابتی دارای تغییر مداوم و غیرقابل پیش 1999؛39،1998گانِسکارن

 واکنش سریع و موثر به بازارهای در حال تغییر

ب و سکککابقه محیط کسکککوانایی مقابله با تغییرات غیرمنتظره، گذراندن تهدیدات بیت 1999، 40شریفی و ژانک

 هاکار، و استفاده از تغییرات به عنوان فرصت

سم 41،2001سانچز و ناهی سینرژی سیله: همکاری و  شده بو شرفت در 42مشخص  ؛ یک بینش راهبری که پی

موده، خلق و ارا ه واکنشکککی پذیر نبینی را امکانمواجهه با تغییر مداوم و غیرقابل پیش

 سازی شده انبوه محصوالتیخدمات ارزشمند مشتری، دارای کیفیت باال و سفارشی

ستم  43،2002گاناسکارن و یوسف سی ستفاده از یک  شگرایانه تولید مجازی با ا سازمان، در ایجاد کن توانایی یک 

اندن به حداکثر رس توسعه محصول کارآمد برای: رسیدگی به الزامات بازار در حال تغییر؛

 و به حداقل رساندن هزینه کاالها 44سطح خدمات مشتری

توانایی تغییر حاالت عملکردی به صککورتی کارآمد در واکنش به شککرایط نامعلوم و  45،2006ناراسیمهان و همکاران

 در حال تغییر بازار

 حال تغییرتوانایی انطباق با واکنش سریع به شرایط بازار در  46،2006سافورد و همکاران

اق با کنندگان کلیدی خود، در انطبتأمینقابلیت شرکت، هم داخلی و در پیوستگی با  47،2009برانسچیدل وسورش

 واکنش سریع به تغییرات و همچنین اختالالت بالقوه یا واقعی

 

 

شان می ست که، یک مطالعه زمانی از متون تولید ن تی ، حرکدهد که تمرکز اولیه برروی چابکیجالب توجه ا

باشد. می 48به سمت سازگاری و توافق هزینه بوده، که به دنبال کاهش هزینه ثابت و پایین آوردن نقطه سر به سر

ها برای دستیابی به چابکی توسط نیاز برای ارا ه ارزش به مشتری رسد که انگیزه شرکتدر طول زمان به نظر می
                                                           
39 Gunasekaran 
40 Sharifi and Zhang 
41 Sanchez and Nahi 
42 Synergism 

 
43 Gunasekaran and Yusuf 
44 Customer Service  
45 Narasimhan et a 
46 Swafford et al 
47 Braunscheidel and Suresh 
48 Break-Even Point 

)Gligor and Holocomb,2012( 
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شی درآمد سفار صورت  شتری به  شی اند، هدایت میهدر محیطی که الزامات م گردد. تولید چابک به عنوان رو

صات،  شخ شتری از نظر قیمت، م سیار متنوع م سیدگی به الزامات ب ضا و ر سریع به تغییر در تقا برای واکنش 

حل موثر انطباق با افزایش شکککود. عالوه بر این، تولید چابک یک راهکیفیت، کمیت و تحویل شکککناسکککایی می

 Gligor) باشککد.بندی بازارهای انبوه، و نیاز برای روابط همکاری در تولید میبخشسککازی رقابت، المللیبین

and Holocomb,2012) 

رشد بازار جهانی برای تفسیر رقابت ایجاد شده به عنوان یک نتیجه، اهمیت گزینشهای  حال نیازهای همیشه در

ی در رابطه با سیاست های کنترل موجودی، افزایش می دهد ، مثل تصمیمات 49تولید تأمیناستراتژیک را در زنجیره 

راه حل های قبل از نیاز، مدیریت جریان اطالعات و انتخاب شریک. در این زمینه تولید چابک به عنوان مفهومی 

برای راضی کردن تقاضا با حجم کم و محصول با تنوع باال است. با انسجام سیستم های کامپیوتری و جریان های 

ی تولید اتومات تولید چابک را با قابلیت انعطاف و بازیابی فراهم می کند. انعطاف پذیری اطالعاتی ، سیستم ها

یک قابلیت سیستم تولید برای تنظیم الویت های مشتری و توانایی بازیابی و توانایی مواجه با تغییر تقاضا توسط 

تم های ه ساختارهای سازمانی، سیسبازیابی تولید از سیستم است. عالوه بر این چابکی اشاره به قابلیتی دارد ک

اطالعاتی و به ویژه مجموعه ذهنیت ها را در بر می گیرد. تولید چابک نیاز به جایگزینی انعطاف پذیری تولید در 

 (Costantino et al,2012) بازیابی و کنترل سیستم های تولید دارد.

رافیایی تولید محصوالتی در مکان های جغیک نتیجه عام و مقبول برای دستیابی به چابکی در سیستم تولید ، 

چابک ممکن است به عنوان شبکه ای از  تولید تأمینزنجیره مختلف در ارتباط با شبکه های اجتماعی است. 

شرکت های مختلف با مهارت های تکمیلی و منسجم با مواد طیفی و جریان مالی تعریف شود که بر انعطاف 

ندگان، کن تأمینشامل  تولید تأمینزنجیره جا ما به مجموعه ای از شرکای پذیری و عملکرد متمرکز است. در این

کارخانه داران، توزیع کنندگان خرده فروشان و مشتری نهایی توجه می کنیم. همه این فعاالن جز ساختار شبکه 

ر طراحی د تولید تأمینزنجیره به حساب می آیند که می تواند در اصل ساده تر باشد. به طور واضح اقدام موفق 

 تأمینره زنجیموثر و مدیریت آن است. این مشارکت مسایل بهینه سازی جریان منطقی را در شبکه  تأمینزنجیره 

کننده شروع می شود و به مشتری نهایی می رسد در حالیکه توجه به استراتژی  تأمیننشان می دهد که از  تولید

 (Costantino et al,2012)است.  جایگزین و تمرکز بر عملکرد و چابکی شبکه تأمینهای 
 

                                                           
49 Manufacturing Supply Chain(MSC) 
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 زنجیره تأمین -2-3

ر ای از سککه یا بیشککتمجموعه:چنین تعریف کردندتنهایی اینرا به تأمینزنجیره  ( بعدا 2001منتزر و همکاران )

سازمان ستقیم درگیر جریانها و افراد (که بهنهاد ) دستی محصوالت، خدمات، منابع های باالدستی و پایینطور م

 (Plank and Hooker,2014) و یا اطالعات از یک منبع به یک مشتری هستند. مالی

 های مختلفی برایتوانند در فرآیندها فعالیتها که میعنوان یک سکککری از سکککازمانتواند بهمی تأمینزنجیره 

ستی و پایین شتریان باالد شوند،تعریفتولید محصوالت و خدمات برای م ستی درگیر  ست.بنابد ن یک رایشده ا

شرکت تأمینزنجیره  شامل از یک تعداد از  صرفکنندگان ،توزیعتأمینها   شود.کنندگان نها ی میکنندگان و م

(Lotfi et al,2013) 

ها به نشده و انتقال آبا فرآیندهایی از تبدیل محصوالت از مواد خام به کاالی تمام تأمینیک سیستم زنجیره 

تواند کند. میبسته به چندعامل تغییر می تأمینهای زنجیره پیچیدگی سیستمکنندگان نهایی سروکار دارد. مصرف

شد. شامل تنها تعداد کمی یا قسمت پیچیده به اندازه چند فرآیند ،بخش و چند قسمت با سادگی   Sarker) به 

et al,2014) 

 : تأمینمدیریت زنجیره  -2-3-1

کز از یک تشکل اقتصادی به یک شبکه از تشکالت جا کردن تمرمدیریت زنجیره تأمین یک زمینه برای جابه

 ه تأمینمدیریت زنجیرشده به مشتریان نها ی است.که درگیر در تهیه و تحویل یک محصول تمام اقتصادی است

سرمایه ست. دربرگیرنده طراحی و مدیریت جریان محصوالت، اطالعات و  ها از طریق این تشکالت اقتصادی ا

برآوردن انتظارات مشککتریان نها ی در عین در نظر داشککتن هزینه و دیگر مسککا ل  مدیریت زنجیره تأمینهدف 

تیابی وکار اقتصادی برای دسیک وظیفه آسان برای مدیران یک کسبمرتبط )مثل، مسا ل سبز ( است. هرچند این

ست. این در شتن با عدم اطمی مدیریت زنجیره تأمیناین حقیقت که  به این هدف ا سروکار دا م در نان هنیازمند 

 (Sari,2015)خوبی هماهنگی در میان اعضای زنجیره تأمین است. طرف تأمین و هم طرف تقاضا به

سازی و زمان بندی  تأمینمدیریت زنجیره  سازی در برنامه ریزی ، تجزیه و تحلیل ، هماهنگ  یک یکپارچه 

رای )شکککو"عالیت های مدیریتیافتن منابع و بدسکککت آوردن ،تبدیل و تدارکات ف"کردن هر فعالیت درگیر در 

کنندگان منابع ،تجار و واسککطه ها  تأمین( . این مسککتلزم یک اتحاد بین 2008،  تأمینحرفه ای مدیریت زنجیره 

 (Jaggernath,2015 )،ارا ه دهنگان خدمات طرف سوم ،توزیع کنندگان و مشتریان است. 
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احدها، عملیات و فرآیندها را ترکیب وکار وتمام واحدهای جدید و موجود کسکککب تأمینمدیریت زنجیره 

 اند:چنین تعریف کرده( آن را این2001) 50کند. منتزر و همکارانمی

 قصککد بهبودبه  تأمینوکار در داخل زنجیره هماهنگی اسککتراتژیک سککیسککتماتیک عملیات سککنتی کسککب

 (Plank and Hooker,2014) عنوان یک کل.به تأمینها و زنجیره تک شرکتمدت عملکرد تکطوالنی

( پیشنهاد شده است و بر اساس سه 2001توسط چوپرا و یمندل ) تأمینیک راهنما برای مدیریت زنجیره 

سطح اهمیت تصمیم گیری است: سطح استراتژیک، تاکتیکی و اجرایی. برنامه ریزی سطح استراتژیک در طرح 

شرکا را برای استفاده در شبکه مشخص می دخالت دارد که موقعیت، اندازه و تعداد بهینه  تولید تأمینزنجیره 

کند. آن به افق زمانی سال های اندکی توجه دارد و نیاز به داده های تقریبی و کلی دارد. برنامه ریزی سطح 

زی یاست. سرانجام برنامه ر تأمینتاکتیکی شامل بهینه سازی جریان کاال ها و خدمات از طریق شبکه زنجیره 

کوتاه مدت است که درگیر در برنامه ریزی تولید در همه کارخانه ها در هر ساعت می سطح اجرایی برنامه ریزی 

 (Costantino et al,2012)باشد. 

جهانی ارا ه شده است استناد کرد:  51با این حال می توان به تعریف جامعی که از سوی انجمن زنجیره تأمین

لی و کار از کاربر نهایی گرفته تا تأمین کننده اصسازی فرآیندهای کلیدی کسب مدیریت زنجیره تأمین یکپارچه»

است که تأمین محصوالت، خدمات و اطالعاتی را که باعث ایجاد ارزش افزوده برای مشتریان و ذینفعان سازمان 

 (1389)کزاری و سهرابی،« شوند، بر عهده دارد.می

واد ،اطالعات و اطالعات مالی درون گذاری معنوان قانون به اشککتراکرا به تأمینمدیریت زنجیره  52اسککتادتلر

شتری و به سازمان برای برآوردن نیازهای م ریف درگیر ،تع تأمینعنوان یک نتیجه ،افزایش کل زنجیره واحدهای 

 (Lotfi et al,2013) کند.می

 تأمینتکامل مفهوم مدیریت زنجیره  -2-3-2

ضای  زنجیره  سجام بین اع ست. تعریف های اولیه مدیری تأمینره مربوط به مدیریت زنجی تأمینفرایند ان ت ا

نهایی و  کنندگان تا مشکککتریان تأمینبر جابجایی فیزیکی کاال تمرکز دارد یعنی جریان کلی مواد از  تأمینزنجیره 

نال توزیع از  هایی دارد. تأمیناشکککاره بر فلسکککفه منسکککجم برای مدیریت جریان کلی کا    کننده تا کاربر ن

(Braziotis et al,2013) 

                                                           
50 Mentzer et al 

 
51 Global Supply Chain Forum  
52 Stadtler  
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شرکت ها با  زنجیره  ساخت و ارتباط اطالعات بین  شتیبانی زیر  اللت دارد د تأمینچنین فرایندهایی وجود پ

سجم مدیریت زنجیره  تأمیناما راهنمایی بر هدایت مدیریت  زنجیره  شیوه های من ست.  ساس  بر تأمینکلی نی ا

ز واحد، شککرکت ها می توانند ا تأمینیره دیدگاه منبع محور می باشککد: با حفظ یا کنترل قابلیت ها و منابع  زنج

موثر برای مدیریت مواد و جریان  تأمینمزایای مزیت های رقابتی بهره مند شکککوند. توسکککعه روابط  زنجیره 

ست که به  تأمیناطالعات از طریق  زنجیره  شیوه های رابطه ای ا ست. این واقعیت بر گرفته از ظهور  ضروری ا

 و با روابط رقابتی و مشارکتی وجود داشته باشند. تأمینکه های بزرگ خرید و شرکت ها پیشنهاد می کند در شب

(Braziotis et al,2013)  

می  53محققان دیگر تکامل مدیریت زنجیره تأمین را از زاویه متفاوتی توسککط بکارگیری مفهوم شککبکه تأمین

ر سه مرحله توسعه می یابد: ارتباط ( بیان نمودند که مدیریت زنجیره تأمین د2008دانند. کویسینس و همکاران )

های دوتایی، یک زنجیره تأمین کننده )زنجیره تأمین( و شکککبکه تأمین. این مشکککابه با طبقه بندی اولیه هوراند 

ست که مدیریت زنجیره تأمین را به عنوان چهار ا1996) ل متمایز می داند،  زنجیره تأمین داخلی، دو تایی، ص( ا

( تایید می کنند که رقابت بر اساس شبکه های شرکت های اجرایی 1994همکاران ) زنجیره و شبکه. اسپکمن و

ستند. در حالیکه ایلس ) صول نهایی ه ست که خالق ارزش تبدیل مواد خام به مح شبکه ای را 2011ا شبیه  ( ت

( تکامل 3-2) شکککل (Braziotis et al,2013)برای تسککخیر ارتباطات شککبکه تأمین مختلف به کار می برد. 

   زمانی اجزای رقابتی مدیریت زنجیره تأمین را نشان می دهد.

 

                                                           

53 supply network(SN) 
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 تأمیناهداف مدیریت زنجیره  -2-3-3

وجود دارند. بهبود رضایت مشتری و خدمات و افزایش  تأمیناهداف مشخصی برای دستیابی در یک زنجیره 

ها و منابع کاهش هزینه چنینهم تأمینپذیری شککماری از این اهداف هسککتند.هدف یک مدیریت زنجیره رقابت

طح چنین بر کاهش سهم تأمیندرگیر در خلق محصول همچنین بهبود کارا ی و اثربخشی است. مدیریت زنجیره 

 (Lotfi et al,2013) های مربوط افزایش سود و بهبود همکاری تمرکز دارد.موجودی و هزینه

شتر سته های م سریع با خوا شتری برای حفظ توانایی هایی برای پیش بینی، مواجه  ضایت م ی و افزایش ر

مزیت رقابتی  و بقای شککرکت ضککروری اسککت. یکی از این روش ها برای دسککتیابی به مزیت رقابتی مدیریت 

به   أمینتجهانی مدیریت زنجیره  تأمینموثر است که منبع عمده مزیت رقابتی است. بازار زنجیره   تأمینزنجیره 

کننده تعریف می کند که مواد ،  تأمینو کار از مشککتری نهایی تا اولین عنوان انسککجام فرایندهای کلیدی کسککب 

سهام داران دارد. هدف از  سایر  شتریان و  تولیدات، خدمات و اطالعاتی را فراهم می کند و ارزش مازاد برای م

 (Barutcu  and Tunca,2012 )است. تأمینخلق اعضای زنجیره   تأمینمدیریت زنجیره 

از سازمانهای بهم  تأمینوکاری است. یک زنجیره  یک قسمت مهم از هر اقتصاد و کسب تأمینزنجیره های 

طور جمعی کار می کنند و معموال  در یک  یندهای کسب و کار همراه آنها تشکیل شده است که بهآپیوسته و فر

ست. مدیریت زنجیره  شده ا شکیل  شتریان ت یند های ام فرآتم تأمینرا پی در پی، برای غنی کردن ارزش برای م

کنندگان، ساخت اقالم مورد عالقه با استفاده از مواد خام و  تأمینوکار در ارتباط با تهیه کردن مواد خام از کسب

 (Braziotis et al,2013) (تکامل زمانی اجزای رقابتی مدیریت زنجیره تأمین  3-2) شکل  

 

 



   

  30 

 

ساخت اقالم مورد  شین آالت و غیره ( و در آخر  ساخت، ما سات، زیر  سی دیگر منابع مربوطه )مثل، کارکنان، تا

شتریان  شش می دهد.عالقه یا خدمات مورد عالقه برای م سازی مواد  اش را پو شامل جابجایی و ذخیره  این 

خام، موجودی در حال ساخت و کاالی ساخته شده از نقطه مبدا تا نقطه مصرف، می شود. ویژگی های زنجیره 

با افزایش  تأمینطور عظیمی از صککنعتی به صککنعت دیگر تغییر می کند. در بسککیاری از صککنایع، زنجیره به تأمین

صککنعت  طور مثالنیاز برای انعطاف پذیری بیشککتر برای برآوردن خواسککته های فردی مشککتریان )بهپیچیدگی و 

 (Pala and Karakostasa,2014) خودرو، ساخت و ساز( به چالش کشیده می شود.

وکار بینند که تمرکز کسکب اغلب الزم می تأمینهای درگیر در توسکعه اسکتراتژیک مدیریت زنجیره سکازمان

آوری کردن فواید بالقوه آن تغییر دهند.این تغییرات ممکن اسککت شککامل پیشککرفت در توانایی به جمع خود را بر

ست آوردن و مدیریت اطالعات قابل ضا مدیریت بهتر جریان کاالی فیزیکی از طریق د کنندگان تأمیناطمینان تقا

ملکرد ان نها ی ،تمرکز بیشککتر بر عفروشککان برای افزایش ارزش به مشککتریکنندگان و خرده،تولیدکنندگان ،توزیع

بیان  54و افزایش تأکید بر تنظیم اسککتراتژی و بهبود مسککتمرباشککد. کاشککوانا سککازی متقابلمتقابل و اقدام یکپارچه

سیله تأمیندارد که  مدیریت زنجیره می ستمزد در بازارهای نیروی مؤثر و سریع تورم د ای را برای کاهش اثرات 

پذیری و فزایش پیدا کردن قیمت کاال و افزایش قیمت سوخت از طریق افزایش انعطافهزینه درگذشته ،اکار کم

که  أمینتمنجر به بهبود واکنش زنجیره  تأمینپذیری و چابکی زنجیره دارد. پیشرفت در انعطافچابکی فراهم می

شتری و ارزش می ضایت م شبکه بعنوان قابه تأمینشود. واکنش زنجیره درنهایت منجر به افزایش ر رای بلیت 

شرده کردن زمان تأخیر ،انطباق با تغییرات پیش سببینیف ضا و تطبیق در محیط ک شده تقا شده  وکار تعریف ن

وابسککتگی میان شککریک شککدن  تأمیناز طریق مدیریت زنجیره  تأمیناسککت . هرچند،یکپارچگی شککبکه زنجیره 

ستعد اختالکند که آنشرکای تجاری ایجاد می شتر م سک افزایش تأمینالت زنجیره ها را بی شی از ری یافته در ،نا

 (Lockamy III,2014) کند.شبکه می

 (تأمینمدل سیستم توزیع)زنجیره  -2-3-4

به دلیل رقابتی شدن تجارت و اقتصاد در دنیای امروز، شرکتها و کارخانجات مدرن باید به فکر کسب مزیت 

 ههای کسککب این مزیت رقابتی به کارگیری سککیسککتم مدیریترقابتی باالتر نسککبت به یکدیگر باشککند. یکی از را

، همه جریانهای کاال و خدمات و اطالعات تأمینکارآمد اسککت. در یک سککیسککتم مدیریت زنجیره  تأمینزنجیره 

مواد یا قطعات اولیه، تولید یا کارخانه،انبار،توزیع،خرده  تأمینمربوط به آنها در یک بسکککته شکککامل واحدهای 
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شی و در نها شتری نهایی تحت نظارت فرو شیری،قیت م ستم 4-2شکل ) (1392رار دارد. )بیگی و م سی ( مدل 

 توزیع)زنجیره تأمین( را نشان می دهد.

، در اینجا یک مدل تفاضککلی زمان گسککسککته از یک 2004در سککال  55برمبنای پژوهش سککفرلیس و همکاران

 .تک محصولی مطابق شکل ارا ه شده است تأمینسیستم مدیریت زنجیره 

 
کننده و تولید کننده و انبار و توزیع کننده و خرده فروش شامل چندین  تأمیندر این سیستم هر بخش اعم از 

شود و یک مجموعه از گره های  ستی تغذیه می  سیله یک مجموعه از گره های باالد ست که هر گره به و گره ا

س ستی را تغذیه می کنند. هر کدام از این گره ها یک  شده دارند که در کنترل پایین د طح موجودی کاالی تنظیم 

این سیستم باید برآورد شوند و در برابر هر گونه دستور مشتری، این سطح موجودی کاال باید حفظ شود. )بیگی 

 (1392و مشیری،

 56پایدار تأمینزنجیره  - 2-3-5

و دستیابی  استراتژیک شفاف سازیعنوان یکپارچه( به2008)57توسط کارتر و راجرز "پایدار  تأمینزنجیره "

سازمانی  درون وکار به یک سازمان اجتماعی اهداف محیطی و اقتصادی در هماهنگی نظام مند فرآیندهای کسب

 Wong et) آنان اسکککت. تأمینهای مدت اقتصکککادی شکککرکت خودی و زنجیرهبرای بهبود عملکرد طوالنی

al,2015) 

سازی است آن به معنای یکپارچه (2001)58شده توسط ولفبیانیک مفهوم  "پایدار  تأمینمدیریت زنجیره "

اسکککت. بر پایه این مفهوم ولف یک چارچوب یکپارچگی مدیریت  تأمینادغام پایداری به مدیریت زنجیره 

                                                           
55 Seferlis et al 
56 Sustainable supply chain(SCH) 
57 Carter and Rogers  
58 Wolf  

 جریان کاال و مواد

 جریان سفارس و اطالعات

 ( 1392( مدل سیستم توزیع)زنجیره تأمین()بیگی و مشیری،4-2شکل)

 توزیع انبار تولید تأمین
خرده 

 فروش
 مشتری
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ارچگی عنوان توانمند ساز یکپارچگی سازمانی و یکپدهد قابلیت بهدستی را پیشنهاد میپایدار پایین تأمینزنجیره 

چگی نفعان خارجی، یکپارذی شود.چنین یکپارچگی منجر به عملکرد محیطی خارجی میی و متعاقبا  ایناستراتژ

 شککوند که یکپارچگی پایدار مدیریتعنوان عواملی که شککناخته میکنندگان خارجی بهتأمینداخلی و یکپارچگی 

 (Wong et al,2015) دارند.سازند و یا بازمیرا قادر می تأمینزنجیره 

سب به پایدار تأمینمدیریت زنجیره  دیدگاه عملیاتی ، از ضمن هر دو فرآیند داخلی و بیرونی ک عنوان یک مت

کای  ید بر نقش همکاری بین شکککر تأک با  کار  یده  تأمینزنجیره  و   Touboulic and) شکککده اسکککت.د

Walker,2015) 

نابع مل، می تواند سبب صرفه جویی ممولفان مختلف نشان داده اند که عالقه به توسعه زنجیره تأمین قابل تح

 (Arca et al,2014 )و کاهش ضایعات شود، در حالیکه تأمین همزمان دارای مزیت رقابتی است.

( مدیریت زنجیره تأمین قابل تحمل را به عنوان مدیریت مواد، اطالعات و جریان 2008سیورینگ و مویلر )

ره تأمین تعریف می کنند در حالیکه اهدافی از هر سه بعد های سرمایه با مشارکت بین شرکت ها همراه با زنجی

توسعه قابل تحمل را دارا هستند یعنی، اقتصاد، محیط زیستی و اجتماعی که از مشتری و نیازهای شرطی شان 

 (Arca et al,2014 )مشتق می شود. 

ود توصیه می ش زدر حقیقت چارچوب رقابتی فعلی برای انسجام همه نیازهای طرح بدون توجه به هیچ چی

در حالیکه توجه به رضایت عام و الویت دادن به عالیق در همه حوزه ها و شرکت ها همراه با زنجیره تأمین 

 (Arca et al,2014 )است. 

با توجه به رضایت پنج گروه است:   59استراتژی همیشه قیمت پایین بر اساس مدل مدیریت کیفیت جامع

 (Arca et al,2014 ) ، جامعه و سهامدارن.مشتریان، کارکنان، تأمین کنندگان

در دستیابی به آن شرکت هدف را بر حذف ضایعات همراه با زنجیره تأمین قرار می دهد، از تأمین کنندگان، 

از انبار تا سوپرمارکت ها، ایجاد توسعه، برنامه های اصالحی به طور سنتی همراه با ایجاد صنعت )برنامه های 

 (Arca et al,2014 )بل تحمل است. ناب( و برنامه های قا

 پایدار و عملکرد شرکت  تأمینزنجیره  -2-3-6

ست. در دهه های  تأمینمدیریت زنجیره  شرکتها ا یک نگرانی محیطی و اجتماعی مهم در ارتباط با پایداری 

،برون  افزایش داشککته اسککت به دلیل افزایش رقابت های جهانی تأمینمدیریت زنجیره  اخیر عالقه شککرکتها به

صول شدن چرخه عمر مح شرکتهاو کوتاه  سته ای  مهمتر از همه روابط بلند مدت و .  سپاری فعالیتهای غیر ه
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شرکتها با  ست. امرزوه  تأمیننزدیک  ستراتژیک یک عامل کلیدی در توانایی رقابت ا شرکای ا کنندگان و دیگر 

کز بر عالیق سککهامداران ، عمیقا  متعهد به شککرکتها با امتناع از اجرای مدل مدیریت تجزیه کننده شککرکت با تمر

  ),2014Ortas et al(هستند.60پاسخگویی اجتماعی شرکت

سیله پذیرش نگرانی های اجتماعی ومحیطی   تأمینشرکتها به تدریج رویکرد خود را به مدیریت زنجیره  بو

سترش داده اند، یک مفهوم جدید را ظاهر کردند:مدیریت زنجیره  پایدار  تأمینیریت زنجیره . مد61پایدار تأمینگ

که مواد اولیه ، اطالعات و جریان های  "تعریف شککده اسککت تأمینبه عنوان یک اصککالح گر مدیریت زنجیره 

 مدیریت می کند در حالیکه تمام اهداف تأمینسرمایه را به خوبی شرکت در میان دیگر شرکتهای سراسر زنجیره 

محیطی و اجتماعی به حسککاب می آیند که ناشککی از احتیاجات را از سککه جنبه گسککترش پایدار یعنی اقتصککادی ،

 (Ortas et al,2014) مشتری و ذینفعان است را بر آورده می سازد.

پایدار  منجر به گسککترش ابزار های ابتکاری که اجازه ارزیابی پایدار  تأمیندر سککالهای اخیر مدیریت زنجیره 

 أمینتای بهبود عملکرد اجتماعی و محیطی شرکتها ،شامل شده است . وجود این حقیقت بر شرکتها را می دهد،

سازگار با  سته بندی  صمیم گیری مکان و انتخاب های ب سیله نقلیه و ت کنندگان ثابت ،انتخاب معین و حامل ،و

سا ل مدیریت زنجیره  ست. به طور روز افزونی مدیران م شرکت خود  تأمینطبیعت الزم ا پایدار را نه تنها برای 

شرکا شاغلین  تأمینی زنجیره بلکه  شگاهیان و  شاهدات دان خود ،در نظر می گیرند. این فرآیند نتیجه منطقی م

ست که مدیریت زنجیره  ست محیطی  تأمینا ست که عملکرد اجتماعی،زی سیار مهم ا پایدار یک عامل رقابتی ب

شرکت را بهبود می دهد.  صویر   مینتأعملکرد زنجیره شرکت رابهبود می دهد ، هزینه اتالف را کم می کندو ت

شتر  ستفاده از مواد ،انرژی یا آب و پیدا کردن راه حل های بی شرکت برای کاهش ا شرکت ظرفیت یک  پایدار 

 (Ortas et al,2014) است. تأمینکارآمد با بهبود مدیریت زنجیره -محیط زیست 

 : تأمینوتحلیل عملکرد زنجیره  رویکرد های تجزیه -2-3-7

ستم تجزیه،یاز دیدگاه جهانی سی ساختهتواند بهوتحلیل عملکرد میک  ده از شعنوان یک ابزار چند معیاره ،

های فیزیکی مثل ارزیابی عملکرد پیوسککته با توجه به اهداف سککازمان ، ای از ابزار عملکرد یعنی سککنجهمجموعه

ده است و درنهایت ش شوند. یک  سیستم ارزیابی عملکرد با توجه به یک هدف جهانی تعریفدهی میسازمان

طورکلی ،اهداف منظور تعیین کمیت برآورده شدن این اهداف است. بهای از ابزارهای عملکرد بهیک یا مجموعه

شناخته شکل ابتدا ی جهانی  سته میشده به  شک سازمانی  سطوح  ستای  ی که ابزارهاشوند درحالیشان در را
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شده می شکسته  شده د بهتوانابتدا ی عملکرد مرتبط با اهداف  منظور،تهیه اطالعات درباره رضایت جهانی جمع 

 (Chithambaranathan et al,2015)گیری باشد.تواند یک پشتیبان برای تصمیمباشد.این مدل تجمعی می

 بیمن تأمینهای عملکرد زنجیره شاخص -2-3-7-1

ایی و ارزیابی کرد و بیان فرد را شناس منحصربه تأمینهای فردی مختلفی از زنجیره ( مشخصه1999) 62بیمن

بع به های منسکنجه هسکتند. تأمینپذیری اجزای حیاتی برای موفقیت زنجیره داشکته که منبع ،خروجی و انعطاف

سنجهسنجه شاره دارند.  سرمایه ا شت  های خروجی های عملکرد مثل هزینه کل ،هزینه توزیع ،موجودی و بازگ

شتریان ،کیفیت و کمیت م سخگویی به م سنجهشامل پا ستند.  صوالت نهایی ه یزان پذیری به مهای انعطافح

پذیری محصککول جدید اشککاره دارند.در پذیری ترکیبی و انعطافپذیری تحویل ، انعطافپذیری ، انعطافانعطاف

گیری عملکرد تأکید شککده اسککت. هرچند به افزایش ارزش در زنجیره برداری منابع و اندازهچارچوب بیمن ،بهره

 (Chithambaranathan et al,2015) در کافی تأکید نشده است.قبه تأمین

 تأمینمعیارهای عملکرد زنجیره  -2-3-7-2

 تأمینهای عملکرد و معیارهای مدیریت زنجیره ( یک فهرسککت از سککنجه2001) 63گانسکککاران و همکاران

سجم برای بیان کردن آنچه نیاز اخارج می صویر من ته ست که اندازه گرفکند که با کمک یک چارچوب که یک ت

اند در سطوح استراتژیک ، فنی وفصل شود . معیارهایی که در این چارچوب بحث شدهشود و چگونه باید حل

ا که اند تا آنجشککدهعنوان مالی و غیرمالی شککناختهاند .این معیارها همچنین بهشککدهبندیو عملیاتی مدیریت طبقه

 Chithambaranathan et) وتحلیل  فعالیت به کاربسککته شککود.یابی مناسککب بر پایه تجزیهیک شککیوه هزینه

al,2015) 

گیری دارند که عملیات اصکککلی های انفرادی با نیازهای اندازه( که شکککرکت2004گانسککککاران و همکاران )

سنجهکسب ست که دیگر  شنهادشده ا ها و وسیله شرکت های موردنیاز باید به وکارشان را منعکس کند و آن پی

 Chithambaranathan et) شککان توسککعه یابند.برای منعکس کردن نیازهای اصککلی تأمینزنجیره  شککرکای

al,2015) 
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  64تأمینمدل مرجع عملیات زنجیره  -2-3-7-3

سال  SCOR( ،مدل 1996) تأمینشورای زنجیره  سعه داد.در  1996را در  ست که کمیت  SCORتو مهم ا

شرکت شود عملکرد عملیاتی  شابه تعیین   مثال تجزیهعنوان.نتایج اهداف داخلی بر پایه بهترین در طبقه بههای م

شود.  شنهاد میدو بعد از تجزیه  SCORوتحلیل عملکرد عملیات بیان  شتری و و تحلیل را پی کند: مواجهه با م

وند. شککگیری میپذیری اندازهمواجهه با درون. در بعد مواجه با مشککتری ،قابلیت اطمینان،پاسکک  گو ی و انعطاف

معیارهای عملکرد تحویل،نرخ انباشککتن ،تکمیل سککفارش خرید ،زمان انتظار تکمیل ،زمان پاسکک  گو ی زنجیره 

سنجیده میپذیری تولید در بعد مواجه درونی ،هزینهو انعطاف تأمین شامل ها و دارا ی  شوند.معیارهای عملکرد 

های بازگشککت هزینه ، زمان چرخه ن بر پردازشوری ،هزینه تضککمیافزوده بهرهشککده ،ارزشهزینه کاالی فروخته

و بازگشککت سککرمایه با توجه پیچیدگی روش پیشککنهادی تعداد  تأمینپول نقد به پول نقد ، روزهای موجودی 

 (Chithambaranathan et al,2015) خیلی کمی از صنایع مدل را بکاربستند.

 :65رویکرد کارت امتیاز متوازن -2-3-7-4

عنوان یک وسککیله ارزیابی عملکرد یکی شککده از چهار بعد (کارت امتیاز متوازن به9921) 66کاپالن و نورتون

مالی ،فرآیندهای داخلی کسکککب هاد دادند. بهغوات و  وکار، مختلف :  مشکککتری و آموزش و رشکککد ،پیشکککن

ای هبکاربسکککتند . معیار تأمینهای وتحلیل عملکرد زنجیره( کارت امتیاز متوازن را برای تجزیه2007)67شکککارما

(توسککعه یافتند در چهار گروه مختلف از 2001وسککیله گانسکککاران و همکاران )که به تأمینهای مختلف زنجیره

 ایصکککورت دورهها باید بهها پیشکککنهاد کردند که دیدگاهشکککده بودند.آنبندیدیدگاه کارت امتیاز متوازن گروه

صورت لزوم به شده و در  سنجهتجدیدنظر  شوند.  شده باید در طول زمان ت امتیاز متوازن ارا ههای در کارروز 

یکپارچه شککوند. این روش از  تأمینردیابی و ضککبط شککوند و صککراحت در فرآیند اسککتراتژیک مدیریت زنجیره 

ها از مراکز مختلف کار و هزینه و برای یکی کردن آن تأمینآوری داده مرتبط با زنجیره محدودیتی که برای جمع

 ((Chithambaranathan et al,2015برد.رنج میفرسا است ،خیلی طاقت

                                                           
64 Supply chain operations reference(SCOR) 
65  Balanced score card(BSC) 
66 Kaplan and Norton  
67 Bhagwat  and Sharma  



   

  36 

 

  68فرآیند تحلیل سلسله مراتبی  -2-3-7-5

روند نظام مند برای نشان دادن عناصر  ( ،یک1980) 69وسیله ساتیفرآیند تحلیل سلسله مراتبی پیشنهادی به

 ر همان سلسلهعناصجفت صورت سلسله مراتبی است. فرآیند تحلیل سلسله مراتبی از مقایسه جفتبه سئلههر م

شان ستفاده از میزان ن سطح )معیار یا متغیرها ( با ا صر بر روی دیگر با توجه مراتب در هر  دهنده اهمیت یک عن

ستفاده می سطح باالتر ا صر  سان بودن اجرای به یک عن سادگی و آ سله مراتبی از مزایای  سل کند. فرآیند تحلیل 

هایی مثل مشکالت برگشت رتبه و محدودیت در استفاده از تروش برخوردار است . هرچند آن دچار محدودی

ست. چان 9مقیاس  سله مراتبی را برای تجزیه2003) 70نقطه ا سل  أمینتوتحلیل عملکرد زنجیره  ( فرآیند تحلیل 

شناس ) ستفاده کرد و انتخاب کار صود به ( ، نرم1999ا سله مراتبی برای این مق سل افزار پرکاربرد فرآیند تحلیل 

سله مراتبی فازی برای تجزیه2003) 71ست . چان و کیکارب سل های وتحلیل عملکرد زنجیره( یک فرآیند تحلیل 

ها یک مقیاس هندسککی از اعداد مثلثی فازی برای محدود کردن ، نسککبت مقایسککه فرآیند توسککعه داد . آن تأمین

کارت  -رآیند تحلیل سلسله مراتبی( یک رویکرد  ف2007تحلیل سلسله مراتبی استفاده کردند. شارما و باگوات )

از چهار دیدگاه زیر فرض کردند : مالی ،  تأمینوتحلیل عملکرد زنجیره  تجزیه ایامتیاز متوازن یکپارچه را بر

  (Chithambaranathan et al,2015) وکار و آموزش و رشد.مشتری ، فرآیندهای داخلی کسب

 شرکت مورد بررسی در   تأمینزنجیره اندازه گیری عملکرد  -2-3-8

  طراحی شده باشد. تأمینزنجیره ، فشار سنجها باید بصورت خاص برای هر تأمینزنجیره برای اندازه گیری 

فرآیندهای تولید،  .تولید محصوالت از پیش ساخته به یک معامله بزرگ طی چند دهه گذشته توسعه یافته است

ساده و  تأمینزنجیره اتوماتیک شده اند ،  موثر شده و روش های تولید توسعه یافته اند . این ، هرچند ها بیشتر 

شد . مخصوصا در ی-باید قادر به بهبود هزینه  تأمینزنجیره یک  –هنوز کافی نیست  سبت به قبل با ک کارا ی ن

سازی  سط جهانی  شده تو سخگو ی به چالش های ایجاد  سی باید قادر به پا شرکت مورد برر کارخانه تولید از 

 (Sillanpaa,2015) باشد.

سی با   شرکت مورد برر ساخته  صوالت پیش  سطح باال و کیفیت  –هزینه  تأمینزنجیره مح کارا ، فناوری 

 باید قادر به اندازه گیری کار ی اش باشکککد. -تأمینزنجیره خوب رقابت می کنند. برای قادر بودن در توسکککعه 

(Sillanpaa,2015)  

                                                           
68 Analytic hierarchy process (AHP) 
69 Saaty  
70 Chan  
71 Chan and Qi  
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   72سبز تأمینمدیریت زنجیره  -2-3-9

شکککامل مدیریت محیط داخلی، شکککیوه مدیریت محیط داخلی، بازگشکککت  "سکککبز  تأمینریت زنجیره مدی"

باال که مدیریت  گیریهای اندازهاغلب تأیید تجربی مقیاس شککود.زیسککت می گذاری و طراحی محیطسککرمایه

راحی ط یطی،سبز شامل مدیریت محیط داخلی، خرید سبز، همکاری با مشتریان شامل الزامات مح تأمینزنجیره 

سازی موضوعات محیطی درباره یکپارچه "سبز  تأمینمدیریت زنجیره " زیست و بازیابی موجودی است.محیط

 (Wong et al,2015) شامل لجستیک معکوس است. تأمینسازمانی مدیریت زنجیره های درونشیوه در

فرآیندهای فنی و نوآورانه به  شککامل معرفی "( 2013با توجه به صککنعت کانادا ) سککبز تأمینمدیریت زنجیره 

اسکا  اسکک"یافتن منابع و انتخاب ، تحویل محصککول نها ی به مشککتریان و پایان دوره مدیریت محصککول می باشککد.

ست آوردن مواد خام ،  سبز تأمینمدیریت زنجیره  صول و بد شد از مرحله اول طراحی مح شده با باید تکمیل 

تحویل و توزیع محصول نها ی به مشتری و تا گام نها ی مثل مرتب  دنبال کردن از میان گام های مختلف تولید ،

 (Jaggernath,2015 ) کردن از این محصول استفاده می شود.

شان دادند ک2011)73ونگ وکوپتا سر هر  تأمینزنجیره های ه ( ن سرا شوند وقتی که در  سبز ب می توانند واقعا 

ست.  شده ا ستگی از  سبز تأمینره مدیریت زنجیجنبه از زنجیره ارزش یکپارچه    تأمین مدیریت زنجیرهیک پیو

معمول با هر آگاهی محیطی اسکککت ، تاکید بر بهره وری سکککبز و کاهش در اثر محیطی بر هر ارتباط در زنجیره 

 بوسیله : تأمین

 کاهش مصرف انرژی 

  کاهش مصرف منابع طبیعی 

  کاهش مشکالت مرتبط با آلودگی و 

 ده بیشتر از مواد خام و عرضه.افزایش بازیافت با مهار استفا 

باید فعالیت های مدیریت لجستیک معکوس به عنوان مثال ادغام تمام سبز تأمینمدیریت زنجیره ،به طور کلی

 (Jaggernath,2015) جنبه های مدیریت محیطی به حوزه خود را تقویت کند.

                                                           
72 green supply chain management (GSCM) 
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 مشکالت زنجیره تأمین -2-3-10

 های ارتباط از دور زیرساخت -2-3-10-1

ها را قادر به کارآمد عمل کردن، کند. های ارتباط از دور هسککتند که شککرکتعضککی نواحی فاقد زیرسککاختب

ها را برای های ارتباط از دور توانایی شککرکتتوسککعه زیرسککاختمثال ، در خیلی از کشککورهای درحال عنوانبه

های عملیاتی اسککتاندارد بیشککتر رویهکند. این مبادله اطالعات از طریق صککدا ، فاکس یا کامپیوتر را محدود می

کند.زیرساخت نادرست ارتباط از پذیری و افزایش عدم اطمینان محدود میوسیله کاهش انعطافها را بهشرکت

 ((Tanco et al,2015شده است.وکار الکترونیک شناختهعنوان یک مسئله مهم در اجرای کسبدور به

 زیرساخت محلی انبارداری  -2-3-10-2

ال مثعنواننین توزیع فیزیکی کاالها متأثر از مرکز توزیع و تصکککمیمات مکان تأسکککیسکککات اسکککت. بهچهم

ه برای کمک بکنندگان لجسکککتیک طرف سکککوم ای در حال تبدیل به تهیهطور فزایندهونقل بههای حملشکککرکت

سا ل ظرفیتی صلی برونم ستند. دلیل ا صلی و حذف هزینهشان ه ستگی ا شای ابت برای های ثسپاری تمرکز بر 

ساخت ست. کمبود زیر شکالت های الزم ، ذخیرهانبارداری ا ضعیف و فرآیندهای انبارداری تعدادی از م سازی 

 (Tanco et al,2015) موجود در این دسته هستند.

 حمل و نقل هوایی-2-3-10-3

ست. هزینه  شده ا شاره  سبا  گران حمل و نقل ا سریع و ن شیوة  های که به کار و حمل کننده های هوایی به 

سوخت عمدتا  مرتبط با سفر و به مقدار بار حمل شده و تعداد مسافر در پرواز متکی است. مشکالت اصلی که 

زنجیره تأمین در حمل و نقل هوایی با آن مواجه می شکککود عبارتند از : قیمتهای هزینه های باال، قابلیت پرداخت 

ی اصککلی بکار برده می شککود، تعداد دفعات حمل بار، افزایش متغییر به مدیریت درآمد که بوسککیله خطوط هوای

 (Tanco et al,2015) هزینه های سوخت، زمان و گنجایش کلی

 ونقل آبی  حمل -2-3-10-4

ونقل آبی ، با توجه به طبیعت خودش ، به مناطق بخصکککوصکککی مثل آبراه داخلی یا آبراه سکککاحلی حمل

ونقل آبی با آن مواجه اسککت:مدت گذر مین در مورد حملمحدودشککده اسککت . مشکککالت اصککلی که زنجیره تأ

ساخت بندر ، تنوع زمان تحویل که  سترس بودن خطوط حمل و نقل ، زیر شی از تأخیر  عمدتا خدمات ، در د نا

 Tanco et) .در تراکم پایانه و بندر ، مدیریت ضکککعیف ظروف و عدم کارایی در حین بررسکککی بار هسکککتند

al,2015)  
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 ونقل زمینی  حمل -2-3-10-5

آهن یا وسککیله راهبه معموال ونقل زمینی شککامل هر جابجایی کاال از یک مکان به مکان دیگر روی زمین حمل

ست . حمل شتر شرکتترین و تنها عنصر هزینهونقل معموال  مهمجاده ا شان میها برای بی دهد. مشکالت ها را ن

دسترس بودن خدمت یا ظرفیت درآن مواجه است: قیمت ،  ونقل زمینی بااصلی که زنجیره تأمین در مورد حمل

مه نا با بر تأخیر ، مشککککالت  مان  جاده، تنوع ز جد شکککرایط ،  ندگان وا یابی ، کمبود ران ها و ریزی و مسکککیر

 (Tanco et al,2015) .ها و ترافیک شهری  هستندلوکوموتیوهای قدیمی ، کیفیت خطوط را آهن و جاده

 کاغذبازی مشابه فرآیند گمرک و  -2-3-10-6

ها ، فرایندهای اداری و قانونی مختلف اشککاره و اثربخشککی در کاغذبازی موردنیاز در گمرک این به کارایی 

نهاد جداگانه برای تکمیل شکککدن ، شکککامل کارگزاران برای  27ونقل جهانی نیاز به میانگین دارد. امروزه ، حمل

شککده اسککت، ها وماموران دولتی تخمین زدهیروی واسککطهونقل داخلی ، پخرید فضککای بار ،حامالن برای حمل

 Tanco et) .دسککت و پایی از کاغذ و اطالعات غلط بسککتگی داردتجارت جهانی وابسککته به یک جریان بی

al,2015) 

 ی دولت مشخط -2-3-10-7

نبود گذارد.زمانی که وکار اثر می های دولت اشککاره دارد که بر جامعه کسککبآن به تغییرات در سککیاسککت

شکالت به وجود مییکپارچگی در میان عالیق  بخش ست، م آیند.تعدادی از های عمومی و خصوصی موجود ا

غییر بینی ، کنترل قیمت ، تغییرات  در سکککطح موانع تجاری تپیشتغییرات مربوطه تغییرات مالی و پولی غیرقابل

 (Tanco et al,2015) .های  نیروی کار هستنداجباری در مقررات دولتی اجباری و انگیزه

 محیط سیاسی  -2-3-10-8 

ستم سی ست و شامل تهدیدات مرتبط با تغییرات بالقوه یا واقعی در  سیا ست. منطق جدایی  سی ا سیا های 

آوری به تغییرات در صککورت الزامتغییرات در دولت نهفته اسککت که به آشکککارسککازیمشککی در مشکککالت خط

سرمایهمشیخط سیاسی مانع خطگذارد و همینوکار تأثیر نمی گذاری کسبهای دولت بر  های مشیطور ثبات 

ها و تواند از یک تغییر دموکراتیک در دولت ، جنگ ، انقالبثباتی سککیاسککی میشککود.بیتغییر نکرده دولت نمی

شود.و یا می شی  سی نا سیا شفتگی  شددیگر آ سک زنجیره تأمین با صلی ری  Tanco et) .تواند یک مؤلفه ا

al,2015) 
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 عدم ثبات  بازار  اقتصاد کالن و -2-3-10-9

ثل تغییرات ها، مثباتی اقتصاد کالن یک مفهوم گسترده شامل نوسانات در سطح فعالیت اقتصادی و قیمتبی

سککازی فزاینده ، های بهره اسککت. جهانیهای خارجی و نرخکلی قیمت در هزینه کاال )تورم( ، و جابجایی نرخ

صادی های تأمین در حال رهبری کردن یک نمایش بزرگرهپیچیدگی و پویایی زنجی سک از رویدادهای اقت تر ری

سرعت از طریق زنجیره تأمین جهانی گسترش یابد. از طرف تواند بهدر تأمین در یک کشور می عنوان اختاللبه

صول به تغییرات غیرقابل صنعت اپیشدیگر عدم ثبات بازار مح ضا برای خروجی یک  اره دارد که شبینی در تقا

تواند به علت تغییرات در سالیق مشتریان یا موجود بودن محصوالت جایگزین باشد. نوسانات تقاضا به دلیل می

تاهچرخه ناوریهای عمر کو به تغییرات در ف لب منجر  ها ، افزایش ریسکککک کهنگی و تنوع در حوزه تر ، اغ

 (Tanco et al,2015) .سازداعتماد میتر قابلها را کمبینیمحصول بعالوه تقاضای قطعات می شودو پیش

 در دسترس بودن نیروی کار  -2-3-10-10

این شکککامل مشککککالت مرتبط با موجودیت نیروی کار ماهر و یا غیر ماهر مثل گردش زیاد کارمند ، کمبود 

شتن افهای کارکنان ، نرخ بیکاری پایین و غیبت کارکنان اآموزش کارکنان ، کمبود مهارت یهابرنامه راد ست.دا

ها باید افراد اندازد .بنابراین سککازمانمناسککب یک مسککئله بحرانی اسککت که عملکرد زنجیره تأمین  را عقب می

 (Tanco et al,2015) ی فناوری فکر کنند.مناسب را ابتدا در جای مناسب بگذارند و سپس درباره

 وری نیروی کار بهره -2-3-10-11

صنعت بهوری شامل تغییرات در بهره شرکت و یا در  سطح بخصوص  ل طورکلی مثنیروی کار ، هم در یک 

یک ناآرامی نیروی کار ، اعتصکاب ، تعارضکات اتحادیه ، مشکاجرات نیروی کار ، کمبود درگیری و تعهد نیروی 

ست. آماده کردن یک فضای ایمن برای کارکنان که درکار ، اخالق کار و گرایش نیروی کار و فرهنگ  سازمانی ا

 دهد.آن کارکردن ریسککک کارگران و تهدید دعوای مرتبط با صککدمات ناشککی شککده در شککرکت را کاهش می

(Tanco et al,2015) 

 مشکالت جانبی  تأمین  -2-3-10-12

صول یا اطالعات   شکالت جریان مح شأتشامل م شبکه محلی  گرفتهن ستی  شبکه ، جریان باالد از درون 

ان ، کنندگکیفیت در ورودی ، محدودیت قطعات یدکی ، ثبات مالی تأمیناسکککت.  کمبود مواد خام ، تغییرات 

هایی از مشککککالت جانبی تأمین ازاندازه ، همگی مثالکنندگان و زمان تأخیر بیشفواصکککل جغرافیایی از تأمین

آورد، این مشککککالت های حیاتی را برای شکککرکت فراهم میکننده تنها ، ورودیهسکککتند.زمانی که یک تأمین

شته ، زیاد بدتر میاحتمالبه سالهای گذ ستشوند.بعالوه طی  طور ی بزرگ در عملیات زنجیره تأمین بههاشک
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سککوزی ، طوفان و حمالت لرزه ، سککیل ، آتشمرتب به علت فجایع طبیعی و سککاخته دسککت بشککر مثل زمین

اش در هادیکننده نیمهنه تأمینمیلیون یورو را بعدازاینکه کارخا 400مثال ، اریکسککون عنوانتروریسککتی بودند.به

  DRAMآتش گرفت از دست داد و اپل خیلی از سفارشات مشتریان ر در طی کمبود تأمین چیپ  2000سال 

 (Tanco et al,2015) ضربه زد ، از دست داد. 1999لرزه که به تایوان در سال بعد از زمین

 مشکالت جانبی توزیع  -2-3-10-13

ست که با شکالتی ا شأت شامل م صول ، اطالعات و نقدی ن شرکت جریان مح شبکه مابین  گرفته از درون 

های وابسککته به ها وزیرسککاختها ، دارا یمرکزی و بازار اسککت. مخصککوصککا ، آن مرتبط  به فرآیندها ، کنترل

 ها ، لغو سفارشاتهای مرکزی است. فشار مشتریان برای کاهش قیمتدستی و مجاور شرکتهای پایینسازمان

 وکار از مشتریان بخصوص ، فواصل جغرافیاییبر کسبهای خود ، تکیههای مشتریان بر روی بدهیفرض، پیش

 (Tanco et al,2015)های از مشکالت جانبی توزیع هستند. های زیر نمونهو تحویل

 تأخیرهای سیستماتیک در تولید خود  -2-3-10-14

شده توسط یک شرکت ، برخی مشکالت ممکن است انجامهای ارزش و مدیریتی ای از فعالیتتحت سلسله

های رخ دهند که معرف تغییرات از طریق خروجی است. اجرای این فرآیندها احتماال  باید فورا  وابسته به دارایی

شین ، محدودیت ظرفیت ، فناوری  شد خرابی ما ساخت عملکرد با داخلی تحت مالکیت یا مدیریت و یک زیر

اندازی بیشتر برای فراهم سازی سطوح موجودی ، تغییرات مکرر، زمان راهرشات ، متعادلشده،هجوم سفامنسوخ

کنند کردن مقدار کمی از احتیاجات مشککتریان و دیگر عوامل تصککادفی مثل حوادثی که فرآیند تولید را مختل می

 (Tanco et al,2015) گیرند.همگی عواملی هستند که تحت این گروه قرار می

 یکپارچگی داخلی و خارجی  -2-3-10-15

ستمتواند بهمبنای یکپارچگی می سی سیله توسعه همکاری ، هماهنگی تبادل متقابل اطالعات،  یکپارچه  هایو

ها و شده ، همکاری بلندمدت و تقسیم عادالنه ریسکاطالعات ، اعتماد ، مشارکت ، فناوری به اشتراک گذاشته

شرکت شود.به دلیل اینکه  شناخته  سبها تمایل دارند که تأمینمنافع  سند، کنندگان خارجی ک شنا شان را ب وکار

شتر بر دریافت ضای زنجیره تأمین ، دید کوته نظرانه ، )بی صداقت در میان اع شاره های داخلی اکمبود اعتماد و 

شتن دانشها ، شرکای زنجیره تأمین را وادار به تصمیمم بررسی و کنترل رویهدارد.(وعد نچه در آ گیری بدون دا

 (Tanco et al,2015) کند.افتد، میبقیه زنجیره اتفاق می

صان زنجیره تأمین موافقبااین ص ست و میاند که تنظیم داخلی هنوز حلوجود خیلی از متخ شده ا ند از توان

شکل شد ساختن اتحاد خارجی م شوند به علت وجود واحدهای سختی میروابط داخلی بهتر با تواند مدیریت 
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اند و دارای اهداف متفاوتی در داخل سککازمان، دی جدا که اغلب در طی تاری  شککرکت مسککتحکم گشککتهکارکر

  ,Tanco et al)2015(.های قدرت داخلی هستندساختار سازمانی کهنه )از رده خارج( و جنگ

 برای مدیریت کردن زنجیره تأمین   74هاها و تواناییدانش ، مهارت -2-3-10-16

شکالت مربوط  شاره  دارد . آن  زنجیره تأمین مردم برای مدیریت مؤثر یهاها و تواناییبه دانش،مهارتبه م ا

،کمبود تجربه ، کمبود قدرت و  شککامل کمبود مهارت اشککخاص درک ضککعیف از مفهوم مدیریت زنجیره تأمین

ز طریق ها اودیتوانایی برای پیش بردن و رهبری کردن تغییرات درون زنجیره ، کمبود توانایی در مدیریت موج

شتراکتمام زنجیره تأمین و کمبود مهارت ست. زیرا افراد ماهر برای ها در مناطق ارتباطات و ا گذاری اطالعات ا

 ها برای توسعه و حفظ افرادی که مبنای تأمیننظارت و پیش بردن توسعه زنجیره تأمین موردنیاز هستند، سازمان

شیده تأمین جهانی و آموزش  و تجربه موردنیاز کار با سر جهان دارند،به چالش ک سرا شتریان را در  کنندگان و م

 (Tanco et al,2015)اند. شده

 تعهد مدیریت ارشد  -2-3-10-17

سبت به زنجیره تأمین به    عنوان یک مانع عملکرد زنجیره تأمینای بهطور گستردهعدم تعهد مدیریت ارشد ن

سایی ستیشنا ست .تعهد مدیریتی برای د ست. شده ا شتریان موردنیاز ا س  گو ی به م ابی به رسوخ همکاری و پا

(حمایت مدیریت ارشککد ، حمایت عملیاتی زیرسککاختی گسککترده ، کانال 2008طبق نظر فاوسککت و همکاران )

ست.  حمایتی و حمایت زیرساخت ی حکومت برای دستیابی به باالترین سطوح موفقیت زنجیره تأمین احتیاج ا

(Tanco et al,2015) 

 فناوری اطالعات  -2-3-10-18

های اطالعاتی یک نقش و فناوری 75های اطالعاتیازآنجاکه همکاری ذاتا  اطالعات محور اسککت ، سککیسککتم

شتراکبازی می توانمند کننده در مدیریت زنجیره تأمین ضوح کمک میکند. به ا کند گذاری اطالعات به بهبود و

های مبخشککد.نبود سککیسککتلید و فرآیند انتقال دانش را بهبود میریزی توو بنابراین تخصککیص موجودی ، برنامه

شتراک اطالعاتی مناسب  های اطالعاتیگذاری اطالعات در میان اعضای زنجیره تأمین ، نبود فناوریخبره برای ا

سازگاری  شفافیت اطالعات در زنجیره تأمین نا ستم، نبود  سطوح مختلف زنجیره تأمین ،  های اطالعاتیسی در 

عنوان وکار بهگذاری کسکککببا اشکککتراک های اطالعاتیهای اطالعاتی و سکککیسکککتمد هم ترازی بین فناورینبو

 (Tanco et al,2015)اند. شدهبازدارندگان موفقیت سازمانی شناخته

                                                           
74 Knowledge ,skills ,Ability, (KSA) 
75 information systems (IS) 



   

  43 

 

 و فرآیندها برای بهبود عملکرد تأمینمتصل نمودن استراتژی  -2-3-11

ضای غیر مطمئن که ک ستراتژی بازار های بی ثبات و تقا سب و کار این روزها با آن برخورد می کند نیاز به ا

های پویاو انعطاف پذیر دارد. در نتیجه ارزیابی محصکککول و سکککناریو های بازار بیش از هر زمان دیگری مهم 

اسککت.به منظور فوق العاده بودن ،شککرکتها بر روی منابع مالی و غیر مالی خودشککان سککرمایه گذاری می کنند تا 

فاهیم عملکرد خ یاری از م ند. بسککک با حفظ کن یان رق بازار و در م قابتی خود را در  ود را بهبود دهند و مزیت ر

صنعت برای بهبود عملکرد و  ستند که در  سیگما و غیره ه شش  مدیریت و بهبود مثل تولید ناب ،تولید چابک ،

شوند . هرچند هزینه ها ستفاده می  ستیابی به مزیت رقابتی ا شه  فرایند های اجرا ید ست آمده همی و نتایج بد

  (Alomar  and  Pasek,2014) برای بسیاری شرکتهای کوچک امیدوار کننده نیست.

نداشکککته را  تأمیندلیل اینکه چرا تالش های بهبود نتایج مورد انتظار را در زنجیره  76فیشکککر 1977در سکککال 

دو  را به دو دسته طبقه بندی کرد و دانست .فیشر محصوالت تأمینانحراف در نوع محصول با استراتژی زنجیره 

صلی زنجیره  ستراتژی ا ستراتژی زنجیره  تأمینا سب ا ارا هستند ک تأمینرا تعریف نمود. محصوالت عملیاتی منا

پاسخگو ،با محصوالت نوآورانه بهتر کار می کند. هرچند دیدن شرکتی که دو  تأمیندر حالیکه استراتژی زنجیره 

ستراتژی ها را به  ست . با این نوع از ا ستفاده می کند غیرعادی نی صول یا بازار ا طور همزمان برای خطوط مح

صلی  ست. به عنوان مثال هدف ا ستراتژی ا ستفاده کنندگان از تفاوت بین دو ا وجود اجرای مدل نیازمند آگاهی ا

اسککخگو پ أمینتتقاضککا در کمترین هزینه و در زنجیره  تأمینکارا پیش بردن کسککب وکار برای  تأمیندر زنجیره 

  (Alomar  and  Pasek,2014) ،پاسخگویی سریع به تقاضا هدف اصلی است.

تولید کننده به طور عمده به کاهش هزینه ها از طریق بکارگیری زیاد منابع برای  "سکککاخت"اسکککتراتژی    

ستگی دارد. در زنجیره  تأمینزنجیره  ستراتژی تولید بر انعطاف پذیری ظ تأمینکارا ب سخگو ،ا فیت در مقابل رپا

که  کنندگان هزینه و کیفیت وقتی تأمینبسککتگی دارد. عوامل اصککلی برای انتخاب  تأمینتقاضککا و عدم قطعیت 

انعطاف پذیری قابلیت اطمینان و کیفیت عوامل اصکککلی  کارا به کار می بریم در حالیکه سکککرعت، تأمینزنجیره 

ر ار می بریم ،هستند . در میان این عوامل ،انتخاب موثپاسخگو بک تأمینکنندگان را تحت زنجیره  تأمینوقتی که 

ترین شککان یک فر آیند مسککتقیما رو به جلو نیسککت و اثر هر کدام و هر فرآیند بر روی عامل در عملکرد کل از 

سب وکار ، بخصوص  صل دیگر تغییر می کند. بنابراین ، ک صل و به ف سب و کاری دیگر و ف سب و کار به ک ک

 أمینتکه شامل فعالیتهای اصلی زنجیره  تأمیندارند که سیستم اندازه گیری عملکرد زنجیره  نوع کوچک آن ،نیاز

                                                           

76 Fisher 
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ست ،را  شان ا شدن بر پایه ترجیحات  سته بندی ،ارزیابی و الویت بندی  صلی که به آنها اجازه د سنجه های ا و 

  (Alomar  and  Pasek,2014) بسازند.

 تأمینمدیریت ریسک زنجیره  -2-3-12

سیار موضوعات از یکی  زنجیره در ریسک مدیریت موضوع شده، مطرح تأمین زنجیره در اخیرا  که مهمی ب

 مدیریت اما است، افزایش به رو بین متخصصان در ریسک موضوع به نسبت هوشیاری اگرچه .میباشد تأمین

سک سک  .می برد سر به خود طفولیت دوران در هنوز تأمینزنجیره  ری شا ،تأمین درزنجیره ری  عدم به رها

شبینی اتفاقات و ها اطمینان  بر منفی طور به و رخ دهد تأمین زنجیره از نقطه هر در میتواند که دارد غیرقابل پی

 روشها توسعه به وسیله ریسکها این اثر کاهش ،تأمین زنجیره ریسک هدف مدیریت  .بگذارد اثر آن سودآوری

 (1392می باشد.)شاه بندرزاده و همکاران، تأمین جیرهزن ریسکهای وکاهش ارزیابی شناسایی، جهت مدلهایی و

 عملکرد بر اثرگذاری توانایی که اسککتراتژیک اسککت مدیریت رویکرد یک تأمین زنجیره ریسککک مدیریت

 و فرآیندها تنظیم تأمین زنجیره ریسککک مدیریت نهایی هدف. داراسککت را شککرکت ها بازار و مالی عملیاتی،

 (1392باشد.)شفیعا و همکاران، می ریسک حداکثری با کاهش همراه هبهین شکلی به سازمانی تصمیمات

 ،می تواندن تأمینریسک چند وجهی است و تعاریف ریسک تمایل دارند که وابسته به صنعت باشند.زنجیره 

بدون تعامل اتصککال بخش های گوناگون وجود داشککته باشککد. با توجه به ریسککک نیاز به تعریف آن در شککرایط 

نیاز به سکککادگی و جهان شکککمولی دارد.  تأمینریم ،ارزیابی ریسکککک در سکککطح کل زنجیره شکککرکایصکککنعت دا

(Caldwell et al,2013) 

،مدیریت تقاضکککا  تأمینمدیریت  وجود دارد: تأمینهرچند چهار رویکرد برای کاهش اثر ریسکککک زنجیره 

ماهنگی یا همکاری بهبود را از طریق ه تأمین،مدیریت محصککول و مدیریت اطالعات . هرکدام عملکرد زنجیره 

کارا ،هماهنگی یا همکاری داشککته  تأمینمی دهند. اول،شککرکت می تواند با شککرکای باال دسککتی برای اطمینان از 

شد. دوم، یک شرکت می تواند با شرکای پایین دستی برای تحت تاثیر قرار دادن تقاضا هماهنگی یا همکاری  با

ر اش ،تقاضا را برآورده کند. د تأمینیا فرآیند را تغییر دهد تا  کند. سوم ،یک شرکت می تواند طراحی محصول

می توانند اگر به انواع مختلفی از اطالعات خصککوصککی که برای هریک از شککرکای  تأمینآخر شککرکای زنجیره 

شند ، می توانند تالش های هماهنگی و همکاری خود را بهبود  تأمینزنجیره  شته با سی دا ستر ست ، د موجود ا

 (Caldwell et al,2013) دهند.
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به عنوان یک مختل کننده اساسی برای زنجیره موجود تا متصل شونده  تأمینترکیب تعریف ریسک زنجیره  

به ریسککک های خطرناک ، بر روی آن ریسککک هایی که مدیران برایشککان ماموریت دارند)یا درک می کنند که 

 (Caldwell et al,2013) دارند( تمرکز می کند.

ام 20یک موضوع در حال رشد در پژوهش مدیریت ،شده است. آغاز قرن  تأمینهای زنجیره کموضوع ریس

وسکیله تظاهرات سکوخت، شکیوع بیماری ،حمالت ایجادشکده به  تأمینوسکیله اختالالت گسکترده در زنجیره به

را ( ریسک 2004)77شده است.محققان اسپکمن و دیویس،مشخصهای کشتارجمعیستی ،و تهدید سالحتروری

سازگاری که درنتیجه انتظار میبه ست که کمیت ریسک عنوان احتمال یک نا رود ،تعریف کردند.بنابراین ممکن ا

ست انجام دهیم. در مقابل عدم قطعیت قابل سرا برای تخمین احتمال آن نتایج از زمانی که ممکن ا ت سنجش نی

یاتس  شده توسطریسک و عدم قطعیت انجامو احتماالت نتایج ممکن ،نیز ناشناخته است. یک ارزیابی مشترک 

ستون شنهاد می1992) 78و ا  شود اگر احتمالکند که خطر حاکی از وجود عدم قطعیت در ارتباط با نتیجه می( پی

شناخته سک نا ست ،هیچ ری شخص ا عامل  عنوانتوان بهای وجود ندارد. بنابراین به عدم قطعیت مییک نتیجه م

شود که می سک توجه  صلی ری شهتواند بها شود ولی میطور کامل ری تواند از طریق گسترش مراحل عملی کن ن

رود که در معرض عدم قطعیت وکار ،از مدیران انتظار می کاهش ریسکککک ،تخفیف یابد. در شکککرایط کسکککب

ستراتژی سترش ا شرکت بهقرارگیری را از طریق گ سک کاهش دهند. بنابراین ، رگیری کاهای مؤثر مدیریت ری

  (Lockamy III,2014) احتیاج دارد. تأمینهای سیستماتیک برای مدیریت ریسک زنجیره رویکرد

 ریسک و کسب و کار الکترونیک  -2-3-12

یجه را تغییر می دهد بلکه روابط مابین و در نت تأمینکسب و کار الکترونیک اساسا  نه تنها شکل کلی زنجیره 

ستم ها سی سک ها و فواید نیز تغییر می کنند.  سا لی از کنترل و اعتماد بین ری شامل م سازمانی   أمینتی درون 

شوند. با وجود پیش بینی های خوش بینانه ،کسب و کارها در پذیرفتن فناوری های کسب  شتری می  کننده و م

ساسی دارند   B2Bو کار به کسب و کار محتاط بوده اند. به طور معمول ،مدل های آنها به اقتصاد  –سه عیب ا

فروشندگان نسبت به قیمت واکنش نشان می دهند و از این رو بر روی سود بخشی و  د نه کیفیت،مربوط هستن

شتریان تمرکز دارند ، شوند. وایدیاناتان و دواراج م سایی نمی  شنا شتریان  سک مرتبط با  79و الویت های م از ری

ر پروتکل های تجارت ناکارا ی د تجارت الکترونیک که مدعی اند شککامل فرآیند ضککعیف گسککترش نرم افزار ،
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مدل های  با معرفی کردن فرآیند های جدید ، الکترونیک ،فناوری های پردازش نادرسککت و تصککادفی  اسککت ،

سب و کار  وفناوری های جدید ، سک های جدید  جدید ک سک های جدید را معرفی می کنند.  ری شرکاء ری

 (مشاهده شده اند:2003آنالین بوسیله وایداناتان دواراج )

 ستقل خواهند خدم صورت م ستم هایی را که در غیر این سی سب و کار الکترونیک  ات جدید:ک

ستم های  سی ستاندارد ها،مقررات و قوانین ،نبود  شامل نبود ا سک ها داخلی  بود یکپارچه می کند. ری

 پشتیبانی ،در حالیکه عوامل خارجی شامل مسا ل محیطی و سیاسی می شود.

 ش ست  سب و کار جدید ممکن ا صوالت رایگان و قیمت مدل ک امل قیمت گذاری  پویا ،مح

ضافه می کند مثل اعتماد و اعتمادبه  گذاری حساس بر تقاضا که ریسک های جدیدی به عنوان مسئله ا

 نفس ظهور  شود.

 .فرآیندهای جدید شامل یکپارچه سازی با شرکای خارجی و برون سپاری 

  قابل فروش ،امن یا موجود نباشد. ظهور فناوری های جدید ممکن است –فناوری های جدید 

تکمیل جدید ،انتظارات از سکطح خدمات و سکرعت تغییر کرده اسکت.یکپارچگی و زمان واقعی سکفارش با 

 (Caldwell et al,2013) موجود ممکن است ،ریسک را نشان دهد. تأمینزنجیره 

 تأمین چابکی زنجیره -2-4  

ر حال وکار سریعا  داهی برای پاس  گو ی سریع به محیط کسبعنوان رچابکی زنجیره تأمین در این اواخر به

شککده اسککت. برای درک کردن این مفهوم، مهم اسککت که ابتدا برای ها شککناختهتغییر و بهبود سککطوح خدماتی آن

عنوان یک پاسکک  به سککطوح باالی از پیچیدگی و عدم های چابک یک تعریف قا ل شککویم. چابکی بهشککرکت

چابکی به معنای "( 1999) 80ی پیشککرفته پیشککنهادشککده اسککت. با توجه به نایلر و همکاراناطمینان در بازارها

های سودمند در یک محیط بازار سریعا  کارگیری دانش بازار و یک همکاری اساسی برای بکار انداختن فرصتبه

 ه اسکککت. اینای در ادبیات بحث شکککدطور گسکککتردهپذیر بهرابطه بین چابکی انعطاف ."در حال تغییر اسکککت 

 Mehralian et) پذیر نهفته اسککت.های تولید انعطافهای چابکی در سککیسککتمپیشککنهادشککده اسککت که ریشککه

al,2015) 

سب ست. وکار امروز به محیط ک شده ا شناخته  سیار رقابتی، پویا و تغییرپذیر   Sharma)عنوان یک بازار ب

and Bhat,2014)  ا جلب رضایت مشتریان و کارکنان است. هدف یک تشکیالت اقتصادی چابک دستیابی ی

های مناسککب به تغییرات در حال رخ دادن ها برای دادن پاسکک ای از قابلیتاسککاسککا  یک شککرکت دارای مجموعه
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سب ست.محیط ک سب وکارش ا شرکت شرایط ک سیاری از  شان را درمیوکار که در آن ب سط ها خود یابند تو

ضای فرار و غیرقابل ست.بینی توصیفپیشتقا شرکت برای تواند بهرو چابکی میازاین شده ا عنوان توانایی یک 

ت باید برای واقعا  چابک بودن، یک شرک پاس  گو ی سریع به تغییرات در تقاضای بازار و مشتریان تعریف شود.

یک مدل مفهومی تشکککیالت  (2011) 81کنندگان چابکی را کنترل کند. تسککنگ و لینشککمار افتراق دهندگان تهیه

 (Mehralian et al,2015) طور که در قالب نشان داده شد، توسعه دادند.اقتصادی چابک را همان

. عی محدود استتقاضای واق توانایی آن ها در پیش بینی اگر چه مبتنی بر پیش بینی هستند اغلب تأمین زنجیره

 باید در یک موجودی)نقطه ای که  82مواد افتراق نقطهتا حد ممکن از  باید تأمیندر حالت ایده آل در زنجیره ی 

 ه مبتنی برک تأمینزنجیره  بخشی از مونتاژ نهایی نگه داشته شود( فاصله گرفت. این موضوع، در انتظار فرم کلی

  .عدم قطعیت می شود باعث کاهش و در نتیجه افزایش می دهد است را تقاضای واقعی

)نقطه ای که  اطالعات افتراق مواد و نقطه افتراق قطهن مدیریت مشاهده می کند که  (2000)83کریستوفر و تویلی

پیش بینی مورد استفاده قرار  برای اصالح و می تواند ارسال شده است تأمینبه یک زنجیره   تقاضای واقعی

 تظاران بصورت ایده آل، در چنین مواردی،. ارا ه شده می باشد چابکی برای توسعه قدرتمند یک فرصت گیرد(

 et al,2010  (Scholten) در پایین ترین حد ممکن است. ( مواد افتراق)نقطه  نتاژ نهاییموبرای  موجودی

بخش خاصی از ادبیاتی که به تعریف چابکی می پردازد بر توانایی رقابت در وضعیت تغییرات مداوم و پویا 

ه قرار گرفت. آنها در ( مفهوم چابکی بعد از تفکر ناب مورد توج1999)84تمرکز دارد. طبق گفته نیلور و همکاران

را مطرح کردند. انتخاب بین چابکی و ناب بودن به طور معنا داری با مکتب  85چابکی-مقاله خود مفهوم نابی

سازمان صنعتی در ارتباط است که در آن چابکی می تواند منبع تمایز باشد، در حالیکه ناب بودن منبع هزینه های 

مرکز اشتباه گرفت. ناب بودن بر نتیجه بیشتر با امکانات کمتر و کارایی ت پایین است. نباید چابکی را با ناب بودن

 به توانایی سازمان در پاس  دهی سریع به تغییرات در هنگام نیاز می پردازد.« چابکی»دارد، در حالیکه 

(Aronsson et al, 2011) 

صدیق چابکی، زنجیره  صیات تمیز دهن تأمینبا ت شد. اول، زنجیرباید در برگیرنده تعدادی خصو  تأمینه ده با

ست که زنجیره  ست. بدان معنی ا ساس ا ست واقعی  تأمینچابک به بازار ح س  به درخوا قادر به خواندن و پا

سته از درخواست. کشف دهه اخیر در شکل پاس   است. بیشتر سازمان ها بیشتر پیشگو کننده هستند تا برخوا

ات برای جمع آوری داده ها در درخواسککت مسککتقیم از نقطه و اسککتفاده از تکنولوژی اطالع 86موثر به مشککتری
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فروش یا نقطه مصرف توانایی سازمان را امروزه برای شنیدن صدای بازار و پاس  مستقیم بدان تغییر داده است. 

سبه چابکی در زنجیره  سیت بازار ، عوامل دیگری وجود دارد که برای محا سا ستثنای ح  ارد.اهمیت د تأمینبه ا

(Sharma  and  Bhat,2014) ( مدل پیشنهاد شده زنجیره تأمین چابک را نشان می دهد.5-2)شکل 

 

                                                           
 



   

  49 

 

 مدیریت تقاضا

تشخیص اهمیت عرضه 

کو تقاضای چاب  

یکپارچگی عرضه و 

 تقاضا

 مدیریت عرضه

چابکی زنجیره 

 تأمین

محوریت 

تأمینزنجیره   

)رقابت ستراتژی شرکتا

 از طریق پاس  چابک(
 تولید تبلیغ قیمت گذاری

 فرایند تقاضای انعطاف پذیر

 انعطاف پذیری سازمان تشخیص اهمیت فرآیند انعطاف پذیر

 فرآیندهای عرضه انعطاف پذیر

یدخر  توزیع تولید 

چابک تأمینمدل پیشنهاد شده زنجیره  (5-2)شکل   (Gligor ,2014) 
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 تعریف چابکی و چابکی زنجیره تأمین (3-2)جدول

 تعریف نویسنده

تیم تحقیقککات لجسکککتیککک 

 1995، 87جهانی

دهد؛ مشککخص شککده توسککط شککرکت تا چه اندازه به نیازهای در حال تغییر مشککتریان واکنش نشککان می

 های منحصر به فرد مشتری و انطباق با شرایط غیرمنتظرهلیت رسیدگی به درخواستقاب

 در شرایط بازار در حال تغییر 89اساس دستیابی به مزیت رقابتی 1999، 88بال و همکاران

 ر بازار فرّارهای سودآور دبرداری از فرصتاستفاده از دانش بازار و یک همکاری مجازی به منظور بهره 90،1999نیلور و همکاران

 توانایی یک زنجیره تأمین در واکنش سریع به تغییرات در بازار و تقاضای مشتری 91،1999شارپ و همکاران

 یک مفهوم مدیریتی حول محور پاسخگویی به بازارهای پویا و آشفته و تقاضای مشتری 92،2001ون هوک و همکاران

پذیری به نیازهای مشتری استفاده ی هدف پاسخگویی و انعطافهای تأمین که از راهبردهای دارازنجیره 93،2002لی 

 کنندمی

ستم 94،2002کریستوفر  سی سازمانی،  ساختارهای  سب و کار که  سترده ک ستیک و به یک قابلیت گ های اطالعات، روند لج

ساختار فکری افراد را در بر می سریع به تغییرات موردویژه،  سازمان برای واکنش  ضا، ت گیرد؛ توانایی یک  قا

 از نظر حجم و تنوع

 پذیر و سریع و عملیات همگامتوانایی قابلیت مشاهده تقاضا، واکنش انعطاف 95،2002ایتکان و همکاران

شی، از  96،2004کنبی و فیتزگِرالد شگرایانه یا واکن سریع یا ذاتی، کن صورت  آمادگی مداوم یک نهاد برای دربرگرفتن تغییرات به 

 و روابط ساده، اقتصادی با محیط خود طریق کیفیت باال، اجزا

 توانایی واکنش سریع به تغییرات غیرمنتظره یا سریع در عرضه و تقاضا 2004لی،
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شبکه و عملیات آن  97،2006شریفی  اسماعیل و سریع  قابلیت زنجیره تأمین و اعضای آن به عنوان یک کل و مجموعه در هماهنگی 

 با الزامات پویا و متالطم مشتری

 قابلیت زنجیره تأمین در انطباق یا واکنش سریع به یک محیط در حال تغییر بازار 98،2006ورد و همکارانسوآف

 قابلیت و توانایی بقا و پرورش با واکنش سریع و موثر به بازارهای در حال تغییر 99،2008جین و همکاران

ها( با قابلیت اسککتفاده از منابع در هایچالشفرصککتنتیجه ادغام هوشککیاری به تغییرات داخلی و محیطی ) 100،2008لی و همکاران

 پذیر واکنش به این تغییرات، به موقع و به صورت انعطاف

 
(Gligor and Holocomb,2012)  

 

چابک فراهم می کند. زنجیره  تأمین( اعتباری تجربی از زنجیره 2006مطالعه ای توسط سافورد و همکاران )

به طور مثبت با درجه ای از انعطاف در ساخت و فرایندهای تهیهیمنبع یک  چابک یک شرکت مستقیما  و تأمین

 اثر می گذارد، در حالیکه به طور مستقیم بر سطح انعطاف فرایندهای توزیع ی استداللی اثر دارد. تأمینزنجیره 

(Sharma  and  Bhat,2014) 

سا تأمیناتحاد پویای زنجیره  سریع باز شکیل و تمایز  ساس ت سجام زنجیچابک بر ا ست. ان ره زی و تنظیم ا

سرمایه گذاری ها و روابط  تأمین ساختاری بین   تقاضا را اصالح کند، اطالعات -تأمینچابک می تواند مکانیزم 

مسکککتقیم بازار و کانالهای فروش زیاد را فراهم می کند و کارآیی کامل سکککرمایه گذاری را اصکککالح می کند. 

(Wang et al,2011) 

ام، با توسعه سریع تکنولوژی اطالعات و جهانی سازی اقتصاد ، رقابت بین سرمایه گذاری  21ورود به قرن 

ست. محیط چالش  ساختار چند ملیتی در حال افزایش و تحکیم ا ست، همکاری ناحیه ای و  شده ا شدید  ها ت

 م نمیمرسکککو تأمینزنجیره مرسکککوم تحت این موقعیت فراهم می کند، زنجیره  تأمینجدیدی را برای مدیریت 

شارکتی قبول کند.  سرمایه گذاری م سرمایه گذاری محیط داخلی و خارجی و تعداد  سریع را درباره  تواند تغییر 

چابک بر اساس خدمات دارای مزیت ساختاری، پویایی، چابکی  تأمینسنتی، زنجیره  تأمیندر مقایسه با زنجیره 

 (Wang et al,2011)و رضایت بیشتر از توسعه سرمایه گذاری است. 
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این خصوص مورد بررسی  ترکیبی از و یا سازیتوزیع و فراهم تولید، اندازچشم از تأمینزنجیره  چابکی مفهوم

 ابعت اهمیت است که این نیز بر استراتژیک مورد بررسی قرار نگرفته جامع دیدگاهیک  ازاما .قرار گرفته است

طرف  اندازچشمیک  چابکی هایچارچوب اکثر ان دارد.اذع تأمینزنجیره  چابکی در دستیابی به بازاریابی /تقاضا

یک  ارا ه دارند در اذعان تقاضا به نقش ایی کهآنه و شناخته شده است، تقاضا کنند کهفرض می وگیرند می تأمین

متفاوتی  هایمدل محققان ،در نتیجه.اندکند ناتوان بوده و تقاضا اذعان تأمینهر دو:  به نقش که جامع چارچوب

 Gligor) وجود ندارد.  تأمینزنجیره  چابکی جامع از استراتژیک واحد مدل در حالی که یک،اندتوسعه دادهرا 

,2014) 

شناخته  دایجاد کنن تأمینزنجیره  چابکی نیاز دارند به منظور دستیابی به هاکه شرکت و فرآیندهایی ساختار

 گیرییمتصم یک فرایند،رچه سازی عرضه و تقاضایکپا و،مدیریت دانش در کارهای قبلی گیری ازشدند.با بهره

 (Gligor ,2014) است. نیز پیشنهاد شده

 محور تئوری و استراتژیک هستند اندازیک چشم فاقد موجود تأمینزنجیره  چابکی هایچارچوب اکثر

است و  ورمح تئوری است که این تأمینزنجیره  چابکی مدل مفهومی دیگری از این نیستند.به این ترتیب،کمک

 (Gligor ,2014) .استفاده شود تأمینزنجیره  برای هر تنظیم تواندمی

 چابک تأمیننیرو دهنده های زنجیره  -2-4-1

 چابک به صورت ذیل تعریف شده است: تأمیننیرو دهنده ها )مراجع( یک زنجیره 

 ساخت سفارشی -1-1 -2-4

همزمان  مشتری پسند برای دریافت سفارش هایساخت سفارشی قابلیتی برای استاندارد ساخت سریع یا تولید 

بدون پیش بینی یا تاخیر خرید است. این تولیدات ممکن است مستقیما به هر مشتری منتقل شود تا ذخیره شده 

یا فروشندگان به عنوان پاس  دهندگان پیام هایی ارسال کنند )افزایش جهانی زنجیره تولید همچنین نتیجه مورد 

 (Sharma  and  Bhat,2014) وجودی به دلیل صرف زمان طوالنی و غیر قطعی است(.نیاز برای افزایش م

این هلدینگ های موجودی استراتژیک اغلب به عنوان نقاط تجزیه کننده نامیده می شوند آنها قادر به تولید بر 

قوی  چابک پایین دست در حفظ مکان های بازاری تأمیناساس سطح طرح بندی معقول و مجزا از زنجیره 

 تأمینع باشند، برای مثال نزدیک منب تأمینهستند. این نقاط تجزیه کننده ممکن است در سطوح مختلفی از زنجیره 

یا نقطه مصرف. استراتژی ساخت سفارشی اطمینان از تولید چابک و تحویل به موقع می دهد و افزایش موجودی 

 (Sharma  and  Bhat,2014)و هزینه های غیر ضروری را کاهش می دهد. 
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 حساسیت بازار  -2-4-1-2

چابک به حساسیت بازار و دقت داده ها  تأمین( نشان داده اند که گسترش زنجیره 2007آگاروال و همکاران )

بستگی دارد. نزدیک بودن به مشتری همیشه هدف هر کسب و کار بازار گرا است. نزدیکی به مشتری در دستیابی 

مک می کند و فورا منجر به معرفی سریع تولیدات می شود. اطالعات نقاط سریع و دقیق به اطالعات مشتری ک

فروش روزانه تحلیل می شود و برای تعیین بازپرسازی نیازهایی که مفهوم ادامه برای ساخت تولید در دسترس 

ییر غدارد استفاده می شود. فراتر از اطالعات نقاط فروش مشتریان واقعی هستند و تشخیص الویت های آنها و ت

 (Sharma  and  Bhat,2014)نیازهایی که باید الویت پیوسته آنها باشد. 

 انعطاف پذیری -2-3-1-3

انعطاف پذیری حالتی است که شرکت قادر به تنظیم زمان است که بتواند کاال ها را حمل یا دریافت کند. 

ت سرعت، آینده و حجم انعطاف پذیری ممکن است به دو قابلیت تجزیه شود: سرعت و میزانی که یک شرک

خود را تنظیم کند. انعطاف پذیری فرایندهای سازمانی )تهیه، ساخت و توزیع( مرجع کلیدی چابکی  تأمینزنجیره 

است. کارخانه ها عملیات منعطف را برای غالب شدن بر عدم قطعیت و آشوب در بازار قبول دارند  تأمینزنجیره 

نعطاف پذیری خارجی مدوله کننده ایجاد سفارش ثانوی است که با )انعطاف پذیری داخلی و خارجی(. ایجاد ا

( 2013مقیاس های انعطاف پذیری مخلوط و حجمی مورد سنجش قرار می گیرد. بر اساس ژوانگ و همکاران )

، انعطاف پذیری مخلوط به عنوان توانایی یک سازمان برای تولید ترکیبات مختلفی از تولید که اقتصادی و موثر 

باشد که ظرفیت خاصی می دهد. انعطاف پذیری حجمی به عنوان توانایی یک سازمان برای اجرا در  است می

انواع سطوح خروجی مختلف بدون تسویه عملکرد سیستم از هزینه، کیفیت یا چشم انداز خدمات است. 

(Sharma  and  Bhat,2014) 

 سازگاری -2-4-1-4

ان پیشرفت اقتصادی، انتقال های سیاسی، گرایش های آماری چابک در تمام زمان به عنو تأمینزنجیره های 

ساختاری  چابک انتقالهای تأمیناستنتاج می شود و پیشرفت های فنی بازارها را تغییر شکل می دهد. یک زنجیره 

را گاهی اوقات قبل از اینکه رخ دهد تشخیص می دهد، با گرفتن داده های اخیر، فیلتر نویز خارجی و مشخص 

را برای تغییرات ساختاری در بازار تنظیم  تأمینسازگار طرح زنجیره  تأمینرکای کلیدی. یک زنجیره نمودن ش

ژی هایی را هستند استرات تأمینمی کند. سازگاری نیاز به تاکتیک دفاعی ندارد. شرکت هایی که سازگار با زنجیره 

 (Sharma  and  Bhat,2014)در شروع تولیدات جدید و در بازارهای جدید اصالح می کند. 
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 روابط مساعدتی -2-4-1-5

نیاز به سازمان هایی برای حفظ روابط نزدیک و مساعد با شرکای عمده کسب و کارشان  تأمینچابکی زنجیره 

کنندگان، کارخانه داران و توزیع کنندگان دارد. در یک مشارکت، دو یا سازمانهای بیشتری در انتقال  تأمینمثل 

مورد توافق اهداف عمومی با هم کار می کنند. گروه هایی که به طور مشارکتی کار می دانش، آموزش و ساخت 

کنند می توانند منابع، تشخیص و پاداش هایی بیشتری را بدست آورند وقتی به رقابت با منابع محدود روبرو می 

 (Sharma  and  Bhat,2014)شوند. 

 انسجام واقعی -2-4-1-6

اقعی است که مرتبط و منسجم با اطالعات سهیم شده بر تقاضای واقعی است چابک مفهومی و تأمینزنجیره 

 مینتأکه همه افرادی را که در زنجیره نقش دارند از کارخانه داران تا مشتریان در مجموعه یکسانی کار می کنند. 

خش اران در هر بکنندگان نیاز به ارتباط نزدیک تری به اطالعات سهیم دارند. تا کمی پیش تعدادی از کارخانه د

چابک با انسجام بخش ها و  تأمینکنندگانشان سهیم می شوند. زنجیره  تأمیناطالعات نقاط فروش را با 

عملکردهای مختلف همراه با زنجیره ارزشی از طریق مجموعه ای از شرکت های اجرایی، مدیریتی و فنی استنتاج 

 (Sharma  and  Bhat,2014) می شود.

 شبکه ای -2-4-1-7

گسترده است. این ایده زنجیره  تأمینیژگی متمایز شرکت های چابک استفاده از اقدامات منعطف با پایه و

به عنوان اتحاد شرکا مرتبط با هم به عنوان شبکه ای است که عوامل مهم چابک را فراهم می کند. ما هم  تأمین

یی که می توانند ساختار بهتر، مشارکت اکنون در حوزه رقابت شبکه ای وارد می شویم که به همه آن سازمان ها

و مدیریت روابط بهتر با شرکای خود در یک شبکه داشته باشند و ارتباط نزدیک و چابک تر با مشتریان نهایی 

 (Sharma  and  Bhat,2014)خود داشته باشند پاداش دهد. 

 تأمینوچابکی زنجیره  تأمیننعطاف پذیری شبکه ا -2-4-2

به عنوان پاسخی سازگار برای عدم قطعیت محیطی است. به ویژه انعکاسی از توانایی  انعطاف پذیری عموما 

یک سکککیسکککتم برای تغییر یا واکنش با تاوان اندک در زمان، تالش، هزینه یا عملکرد اسکککت. از این رو انعطاف 

شد شی با سبت به رفتار کن ستم ن سی شده در یک  ست به عنوان ویژگی پیش فعال طراحی  ه ک پذیری ممکن ا

( انعطاف پذیری را به عنوان 2005، 1987ممکن است سبب اتالف زمان ، تالش، هزینه و عملکرد شود. اسلک )

ظرفیتی برای قبول دو بعد می داند: محدوده و پاسکک . انعطاف پذیری محدوده اشککاره به وضککعیت یا رفتار یک 
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عیت به سهولت تغییر از یک وضعیت به وضسیستم دارد که می تواند دست یافته شود، در حالیکه پاس  به اشاره 

 (Purvis et al,2014)دیگر دارد، که اغلب هزینه یا زمان نامیده می شود. 

 مککی باشککد. تککأمینچککابکی زنجیککره  ضککروری بککرای رسککیدن بککه یککک نیککاز انعطککاف پککذیری در نتیجککه،

 تنهکا، امکا تیکک جکزء کلیکدی اسک هکر چنکد. ارا که شکده اسکت چکابکی پایکه و اسکاس بکه عنکوان بنابراین

 قابلیکتنیکز یکک  101پیشکرفته پاسک  دهکی. نیسکت تکأمین چکابکی زنجیکره برای رسیدن بکه مورد نیاز قابلیت

بککر  سککرعت هسککتند. دیککد و چککابکی از دیگککر مولفککه ی کلیککدی دو .اسککت چابککک تککأمینزنجیککره  عمککده از

و  بکه سکرعت دادن توانکایی پاسک  را بکه عنکوان تکأمینزنجیکره ی  مکا مکی تکوانیم چکابکی بحث، اساس این

انعطککاف  ایککن ازتعریککف کنککیم. محککیط  و یککا تقاضککا، عرضککه در کوتککاه مککدت بککه تغییککرات بککه انککدازه کککافی

 (Charles et al ,2010) اسککتخراج شککده اسککت. تککأمینزنجیککره  اثربخشککی، پاسککخگویی و پککذیری

ی هکای تکأمین انطباق پویای انعطکاف پکذیری فروشکنده بکا انعطکاف پکذیری منبکع بکرای اسکتراتژ( 6-2شکل)

 را نشان می دهد. چابکی-ناب، چابکی و ناب

 

 

ناب،  نتأمیانطباق پویای انعطاف پذیری فروشنده با انعطاف پذیری منبع برای استراتژی های ( 6-2شکل)

 (Purvis et al,2014)چابکی-چابکی و ناب
                                                           
101 Enhanced responsiveness 
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ی سطوح خدماتی انعطاف با استفاده از این چهارچوب ما طیف های ارزشی موازی را با نیازهای مختلف برا

ود، با نیاز است به کار گرفته ش تأمینپذیری نشان داده ایم و به عنوان یک نتیجه استراتژی های مختلف شبکه 

 (Purvis et al,2014) سطوح مختلف حساسیت کسب شده از مشتری.

 وعملکرد مالی تأمینچابکی زنجیره  -2-4-3

ی شود، مثل برگشت دارایی، برگشت فروش، برگشت سرمایه و عملکرد مالی می تواند در چندین بعد ارزیاب

برگشت فروش. بحث شده است که تولید چابک اثر مثبت مستقیمی بر عملکرد مالی دارد. برای مثال در مطالعه 

( دریافتند که چابکی می تواند به طور مستقیم 2007بوستلو و همکاران )–انها از کارخانه های اسپانیایی، واز کوییز 

( 2011ر جنبه های عملکرد مالی شرکت اثر بگذارد )یعنی برگشت دارایی(. به طور مشابه، این مان و همکاران )ب

رابطه مثبت و مستقیمی بین تولید چابک و عملکرد مالی پیشنهاد کردند )یعنی میانگین برگشت سرمایه، میانگین 

 (Gligor et al,2015) سود، رشد سود و میانگین برگشت فروش(.

ی دهد. و عملکرد مالی نشان م تأمینهمچنین رابطه مثبتی بین چابکی زنجیره  تأمینژوهش مدیریت زنجیره پ

( از داده های ادراکی برای ارزیابی عملکرد مالی استفاده کردند. برای 2008برای مثال ، اسوافورد و همکاران )

الی تثبیت همبستگی مثبت بین عملکرد مافزایش دقت سنجش، مولفان همچنین برخی داده های آرشیوی را برای 

 (Gligor et al,2015)دف جمع آوری نمودند.ادراکی شان و داده های مالی ه

نیز به عنوان فرایندی برای کارایی و اثربخشی و اصالح عملکرد مالی بیشتر پیشنهاد  تأمینپژوهش زنجیره 

انی شی و کارایی منطقی و عملکرد مالی سازمشده است. برای مثال، به طور تجربی ثابت شده است که بین اثربخ

 (Gligor et al,2015)ارتباط وجود دارد. 

چابکی از گذشته با اثر بخشی همبستگی دارد. اما مدارک تجربی اندکی ارا ه شده است. مطالعه ما همچنین 

 تأمینجیره ی زنچابکمدارک بیشتر در رابطه با ارتباط مثبت بین توسعه  تأمیننشان می دهد که این شکاف با 

 تأمیننجیره چابکی زنشان داده می شود. نتایج به طور تجربی ثابت می کند که سطح  اثربخشی مشتریو  شرکت

 (Gligor et al,2015)توانایی شرکت را برای اثربخشی مواجه با نیازهای مشتریان افزایش می دهد.  شرکت

ورد چابکی را به طور بنیادی متفاوت از ناب م ، برخی پژوهش گراناثربخشی مشتریبدلیل این همبستگی با 

واضح  اثربخشی مشتریاست. همچنین رابطه بین چابکی و  اثربخشی مشتریتوجه قرار می دهند، که مربوط به 

 تأمینکی زنجیره چابآزمون شده است. نتایج ما ارتباط مستقیم بین  تأمیننیست و به طور تجربی در تنظیم زنجیره 

شکار می کند. این پیشنهاد می کند که اگرچه حذف ضایعات پیش شرط چابکی آرا  شتریاثربخشی مو  شرکت

 می تواند به شرکت ها برای مواجه به شرکت تأمینچابکی زنجیره نیست برای ناب پیش شرط است، توسعه 
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ران اجازه می انتظارات همیشه در تغییر مشتریان اجازه دهد و روش کارآمد هزینه را انجام دهد. یافته ها به مدی

اشته باشند. د شرکت تأمینچابکی زنجیره دهد که تصمیم گیری بهتری برای سرمایه گذاری منابع برای افزایش 

نداشته  شرکت تأمینچابکی زنجیره آن می تواند در موردی باشد که هزینه مشتق از شرکت تالش برای توسعه 

د. نتایج نشان می دهد که استراتژی های هزینه محور می باشد زیرا تصور غلط در رابطه با اثر آن بر کارایی دار

باشد و هر دو انحصارا متقابل نیست.  شرکت تأمینچابکی زنجیره تواند سازگار با توسعه سطح باالیی از 

(Gligor et al,2015) 

زینه همی تواند منجر به ذخیره  تأمینپیشنهاد شده است که سرمایه گذاری منابع برای توسعه چابکی زنجیره 

ها حتی برای شرکت هایی که در صنایع با موقعیت های اندک هستند شود. این یافته ها با مدارک صنعتی تایید 

ود را با محیط خ شرکت تأمینچابکی زنجیره شده است. بنابراین این احتمال است که یک شرکت شکلی از 

ی برای متناظر ظرفیت محیط خشی مشتریاثربمی تواند منبع مهمی از  شرکت تأمینچابکی زنجیره مطابق کند، 

 (Gligor et al,2015)رشد شرکت شود. 

 ناب و چابک -2-5

( دو استراتژی اصلی را در 2009( و پندی و گارگ )2009(، ویندو و همکاران )2009هاگرین و اوهاگر )

چابک  د که شامل ناب وعام هستن تأمینشناختند. این استراتژی ها به عنوان استراتژی های زنجیره  تأمینزنجیره 

است. ناب در حجم باال، تنوع اندک، و محیط های قابل پیش بینی خوب کار می کند در حالیکه چابکی با محیط 

های با پیش بینی کمتر که درخواست برای تنوع باال است نیاز است. شرکت ها استراتژی های چابکی مختلفی را 

سط ژانگ چابک تو تأمینه اند. تاکسونومی استراتژی های زنجیره بر اساس پویایی های رقابتی بازار قبول کرد

 (Sharma  and  Bhat,2014)( با پیشنهاد سه استراتژی بود، اساسا سریع، پاسخگو و پیش فعال. 2011)

 معیار چابک -2-5-1

 ودر دنیای کسب و کار رقابتی امروز برای تثبیت و اصالح موقعیت شرکت در بازار شرکت باید حساسیت 

 (Abdollahi et al,2015)چابکی بیشتری برای تغییر درخواست، سیاست و غیره داشته باشد. 

چابک نیاز به انعطاف باال بخاطر تشخیص چابک پاس  به تغییرات در محیط خود دارند. تولید  تأمینزنجیره 

یرقابل پیش ات ثابت و غچابک اغلب به عنوان توانایی برای رشد موفق در یک محیط کسب و کار رقابتی با تغییر

بینی تعریف می شود. شرکت های چابک موفق روابطشان را به روشی مدیریت می کنند که به طور جدی استفاده 

 (Abdollahi et al,2015)از وضعیت تغییر را ابزاری برای سود می دانند. 
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 معیار ناب -2-5-2

صالح کارایی فرایندهای تجاری آنها است. ناب به تفاسیر زیادی این اطمینان را داده اند که منطق ناب برای ا

معنی توسعه یک سیتم ارزشمند برای حذف همه ضایعات شامل زمان و برای اطمینان از یک سطح برنامه است. 

ناب ممکن است جزیی از چابک در محیطی خاص باشد اما قادر نیست سازمان را برای مواجه با نیازهای اساسی 

  (Abdollahi et al,2015) مشتریان سرعت بخشد.

 چابکی-نقش انعطاف پذیری در ناب، چابکی و سیستم های ناب -2-5-3

( بیان می دارد که سه دیدگاه عمومی کلی از جنبه منطق های چابکی و ناب وجود 2007کریشنامورتی و یوخ )

اشند، نند با هم وجود داشته بدارد: کسانی که معتقدند آنها در انحصار متقابل یا مفاهیم متمایز هستند که نمی توا

آنهایی که معتقدند دارای استراتژی های پشتیبانی متقابل هستند و کسانی که معتقدند ناب باید روشی برای چابکی 

باشد. هر دو استراتژی برای نشان دادن الویت های رقابتی یکسان است )هزینه، کیفیت، خدمات، انعطاف پذیری(، 

کردند که خطوط جداگانه می تواند بین آنها ترسیم شود. در تالشی برای تشخیص  آنها اجزای متفاوتی را فرض

( نتیجه گرفتند 2006بعدی اختالفات مهم بین دو استراتژی شامل ابعاد عملکردی است، ناراسیمان و همکاران )

ود. شکه در حالیکه تشویق به چابکی ممکن است ناب فرض شود، در مقابل تشویق به ناب چابکی فرض نمی 

مولفان این مطالعه همچنین تشخیص دادند که یکی از بزرگترین تمایزات بین چابکی و ناب در ابعاد عملکردی 

رضایت تقاضا از طریق انعطاف پذیری مخلوط و انعطاف  (8-2)شکل  (Purvis et al,2014) منعطف است.

 رانشان می دهد. پذیری حجمی
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 Purvis et al,2014)) پذیری مخلوط و انعطاف پذیری حجمیرضایت تقاضا از طریق انعطاف  (7-2)شکل 

 

 اندازه گیری اثر یک جزء بر الویت رقابتی -2-5-4

برای حمایت از استراتژی کسب و کار، اهمیت یک خرید ویژه باید با الویت های رقابتی کسب و کار تعیین 

کیفیت، زمان و انعطاف پذیری  ه،شود و آن خیلی زیاد مورد قبول است که چهار الویت رقابتی اصلی هزین

  (Drake et al,2013).است

 کیفیت-2-5-4-1

اهمیت کیفیت بر اساس اهمیت دوام، قابلیت اعتماد و ابداع سنجش می شود. کیفیت به همنوایی با ویژگی ها 

ب به عنوان لو مواجه با انتظارات مشتری وابسته است و دوام و قابلیت اعتماد باید مطابق باشد. این دو مقیاس اغ

مقیاس های کیفی سنجیده می شوند. ابتکار به عنوان مقیاس کیفی می تواند برای دستیابی به مزیت رقابتی مرکزیت 

داشته باشد  و ابتکار باال در اجزای خریداری شده اغلب آسان ترین و سریع ترین روش برای اصالح کیفیت 

 (Drake et al,2013)محصول نهایی است. 

 عطاف پذیریان -2-5-4-2

اهمیت انعطاف پذیری با اهمیت انعطاف پذیری حجمی، اصالح انعطاف پذیری و قابلیت فنی سنجیده می 

شود. انعطاف پذیری حجمی وقتی درخواست تغییر ناگهانی می کند و از خروج سرمایه ممانعت می کند و انعطاف 

 چابکی

یناب  

 انعطاف پذیری مخلوط

 انعطاف پذیری حجمی

 زیاد

 کم

 زیاد کم
نابی بیشتر تیره:  

چابکی بیشتر روشن:  

1 

2 

3 

4 
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ل می نماید. تغییرات تکنولوژی یکی از عوام پذیری را اصالح و قادر به تولید با تنوع باال و با سالیق شخصی

 Drake et)اصلی رقابت است و تکنولوژی های جدید  فرصت هایی را برای تولیدات جدید فراهم می کند. 

al,2013) 

 هزینه -2-5-4-3

اهمیت هزینه با اهمیت هزینه خرید، هزینه موجودی و هزینه کیفی سنجیده می شود. هزینه خرید یک جز 

هزینه کل است در حالیکه هزینه موجودی در مفهوم گسترده تری از مدیریت زنجیره تأمین اهمیت دارد.  بنیادی از

کیفیت اجزا اثر اساسی بر هزینه دارد. خرید اجزای با کیفیت باال هزینه موجودی و هزینه های تولید با حذف کار 

 (Drake et al,2013) مجدد، زدودن و بازرسی را کاهش می دهد.

 زمان -2-5-4-4

اهمیت زمان بر اساس اهمیت زمان تحویل، قابلیت اعتماد تحویل و سرعت توسعه سنجده می شود به طوری 

که می تواند برای موفقیت یک تولید بحرانی باشد. برای مثال یک مزیت رقابتی می تواند با خرید از تأمین 

 (Drake et al,2013) کنندگانی که زمان های تحویل را کاهش می دهند به دست آید.

 را نشان می دهد. هر یک از آنهاو عوامل موثر بر( دو بعد مدل اجزای چابکی و ناب 4-2جدول )

 

 (دو بعد مدل اجزای چابکی و ناب4-2جدول)

 

 عوامل موثر بر چابکی عوامل موثر بر ناب

 عوامل انعطاف پذیر عوامل کیفی

 انعطاف پذیری حجمی -1 دوام اجزا -1

 انعطاف پذیری اصالحی -2 اجزاقابلیت اعتماد  -2

 قابلیت فنی -3 نوع آوری اجزا -3

 عوامل زمانی عوامل هزینه

 سرعت تحویل -1 هزینه خرید -1

 قابلیت اعتماد تحویل -2 هزینه موجودی -2

 سرعت توسعه -3 هزینه کیفی -3

 (Drake et al,2013) 
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ر که شامل اجزای ناب است، اجزای می تواند همان طو تأمین( بیان می دارد که یک زنجیره 2000کریستوفر )

ستوفر ) ستراتژی هیبریدی یاد می کند.  کری صطالح ا سئله با ا شود که وی از این م شامل  ( 2000چابک را نیز 

ستراتژی فرآیند  تأمینبخش های مختلف زنجیره  سته بندی می کند و این طور بحث می کند که ا سازمان را د

ست ست که فعالیت 102ناب در باالد سب ا ساس پیش بینی تأمینهای زنجیره  منا شوند.  103بر ا برنامه ریزی می 

ست زنجیره  ستراتژی چابک برای پایین د ست.  تأمینا ضح ا شده و وا شناخته  ضا  ست، جایی که تقا سب ا منا

ناب بودن به چابکی در نقطه ای اتفاق می افتد که کریسکککتوفر آن را نقطه جدایی نامد. کیله  104انتقال از  می 

سب و کار، این بحث را یک گام فراتر می برد و ( در هن2007) ساس مدلهای ک گام بحث در مورد لجستیک بر ا

شان دهنده توانایی کار با جریان های مختلف کاال با حجم  ستراتژی های هیبریدی ن این طور بحث می کند که ا

 ن توانایی به استراتژیها و دسته بندی های مختلف همزمان با دنبال کردن فرآیندهای ناب است. آن چه که چنی

هیبریدی می دهد، یعنی ترکیب فرآیند ناب با دسککته بندی چابک، در فرآیندهای اسککتاندارد شککده تعریف شککده 

 (Aronsson et al, 2011)است، که تغییر پذیری باالی دسته بندی ها را ممکن می سازد. 

د و آن نمی تواند با سطح هزینه پایین چابک نیاز به منبع دوره ای و بزرگ بکارگیری دار تأمینیک زنجیره 

دست یافتنی شود. در طرح بندی هزینه، علیت چشم اندازی است برای حفظ پاس  به عدم قطعیت. دستیابی به 

کاال یا خدمات مربوط به هزینه حساس است که در مقابل کارایی هزینه، کارایی نوعی شیوه ناب گرایانه است. 

و درخواست ممکن است به معنی ظرفیت زیاد می تواند به  تأمیناالتر بر اساس توانایی برای پاس  به الویت ب

طور فزاینده ای برای مواجه با وقایع غیر منتظره استفاده شود. اما ظرفیت زیاد که سرریز فعالیت مرسوم است 

  (Cozzolino et al,2012) هزینه ای را ار ه می دهد که باید در مواجه با موارد غیر قابل پیش بینی متحمل شد.

کامل برای شرکت های متعلق به آن  تأمینمفهوم چابک فراتر از سطح یک شرکت است. آن اشاره به زنجیره 

 نتأمیدارد و دارای برخی خصوصیات ویژه است. قوانین ذیل برای اطمینان از چابک صحیح همراه با زنجیره 

 کامل مورد توجه و معتبر است:

 گفتگو درباره وضعیت شرکا 

  کنندگان تأمینایجاد یک شبکه با 

 تعویق پروژه 

 ذخایر کم هزینه 

 و  105ساخت سیستم منطقی وابسته از طریق ایجاد شبکه ثابت یا ارا ه دهنده طرف سوم لجستیکی 
                                                           
102 upstream 
103 forecast 
104 Decoupling point 
105 Third-party logistics(3PLs) 
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 تشکیل گروهی برای اجرای طرح های چابک 

تبادل  ( و بایدچابک باید به سمت بازار  جهت گیری نماید )حساسیت بازاری تأمینبنابراین، یک زنجیره 

 پیوسته اطالعات در میان فعاالن فراهم شود یعنی کسانی که همکاری دارند و شبکه ای را ایجاد می کنند.

(Cozzolino et al,2012)  

یکسان در  تأمیناصل چابک اصل ناب را خارج نمی کند و تا حدودی دو اصل می تواند در یک زنجیره 

( به نقطه تجزیه از طریق تعویق توجه می کند زمانیکه 2005ریستوفر )لحظات مختلف کار کند. به طور ویژه ک

( 2000بر اساس نظر چایلدهوس و دوویل ).صرف وقت طوالنی مدت و درخواست غیر قابل پیش بینی است 

رکیب جدا شده و با چابک ت تأمینوقتی بازار متغیر و غیر قطعی است، ناب نیاز است که از بخش فراید زنجیره 

چابک را ایجاد نماید که اصول ناب در پایین دست زنجیره و مفهوم چابک در باالدست -اتژی مختلط نابو استر

( اشاره کنیم روش های اصولی دیگری برای زوجیت منطق های ناب 2001است. اگر ما به کریستوفر و توویل )

 و سریع وجود دارد.و چابک ، در کنار نقطه عطف، شیوه منحنی پارتو و جداسازی درخواست های پایه 

(Cozzolino et al,2012) 

شاره دارند جایی که اولین بار  سازی ا صنعت خودرو  شته اند که اغلب به  شه ناب نو افراد زیادی درباره اندی

کلمه ناب توسط جان کرافکیک بیان شد. ناب اشاره به کار کمی بیشتر دارد و منشا آن سیستم تولید تویوتا بود. 

ستم پیش  تأمینشیوه زنجیره  سی سمت  شرفت در کار به  صوال به دنبال حداقل نمودن موجودی اجزا و پی ناب ا

 (Cozzolino et al,2012) فروش رفتن است.

 زنجیره های تأمین ناب و چابک -2-5-6

ستوفر و همکاران سی ناب 2006)  106در مدت کوتاهی بس از کری شنا شدند که در  –( نوع  چابک محبوب 

شرتوطور قابلحقیقت به ست پراتر و همکاران1997) 107جهی با مدل فی شابه ا شان 2001) 108( م ( مطالعه خود

نام  تأمین بین"ب طاف –المللی چابکی زنجیره  بادالت بین انع نان م عدم اطمی ند. "پذیری و   را منتشکککر کرد

(Hallavo,2015) 

جیره طح مشککابه از چابکی زنکند که با پیشککنهاد دادن اینکه عدم اطمینان باید با یک سککگیری میمطالعه نتیجه

( که پیشنهاد داد نابی و چابکی 2002) 109شده توسط توویل و کریستوفرهای ارا هتأمین متصل شود. این با ایده

کی راستا است. عالوه بر این، شرح نابی و چابباید به ترتیب با سطح عدم اطمینان پایین و باال متصل شوند، هم

                                                           
106 Christopher et al  
107 Fisher  
108 Proter et al  
109 Towill and Christopher  
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های تأمین کارا و ( مثال ، زنجیره1997( تقریبا  با اصطالح مربوط به فیشر )0022)  110وسیله هوآنگ و همکارانبه

ست. هم سان ا سخگو یک ستا کی و همکارانپا طور ناهنجاری ناب و چابک در ( به2009) 111چنین در همین را

شر ) صطالح فی سخگو در مطالعه( زنجیره1997ا ان ا یکسشان بر روی تولیدکنندگان چینی رهای تأمین کارا و پا

های رقابتی و وکار، سککاختار زنجیره تأمین، اولویت( رابطه محیط کسککب2009)  112فرض کرد. چی و همکاران

أمین هزینه با ساختار زنجیره تها، یک تأکید کمعملکرد شرکت را در صنعت نساجی بررسی کرد. بر طبق نظر آن

ها تارهای زنجیره تأمین چابک در ارتباط بود. آنپذیری با سکککاخکه تأکید بر انعطافناب در ارتباط بود درحالی

شان حمایت از مطالعاتی که بههم شر چنین دریافته های سیله فی سوامیداس و نیول 113و شده ( انجام1987) 114و 

داری با عملکرد هزینه در طور معنی( دریافتند که تولید ناب به2009) 115بود، گزارش کردند. هالگرن و اولهاگر

ست، د ست. آنداری با عملکرد انعطافطور معنیکه تولید چابک بهرحالیارتباط ا چنین ها همپذیری در ارتباط ا

ضیح داده سشده ناب را افزایش کارایی عملیات و چابکی برای تمرکز بر اینکه بههدف تو خگو طور عملیاتی پا

های خیلی پویا در محیط هایی که( دریافتند که شککرکت2011)  116باشککند، توصککیف کردند. کانداس و همکاران

شند و انعطافعمل می شند درحالیپذیریکنند نیازمندند که چابک با شرکتشان را بهبود ببخ ه تحت هایی ککه 

 جویی هزینه و کارایی در زنجیره تأمینشکانکنند نیازمند تمرکز بیشککتر بر روی صککرفهعدم اطمینان کمتر عمل می

های کاهش عدم ای بر شککیوهطور عمدهن داشککت که ادبیات ناب به( بیا2009) 117هسککتند. بوزارس و همکاران

پذیری و اسکککتراتژی عملیاتی از زمانی که کار هیز که ادبیات بر انعطافاطمینان زنجیره تأمین تمرکز کرد درحالی

 119های تطبیق دادن بر عدم اطمینان زنجیره تأمین تمرکز کرد. اینمن و همکاران( ، بر شکککیوه1979) 118وویلرایت

ها )ثابت یناب( در مقابل آشکککفتهی چابک و تعیین بین محیط"تطبیق"آزمایش درجه "دارند که ( بیان می2011)

 (Hallavo,2015) "عملیاتی، مالی و بازاریابی عملکرد آموزنده باشد."درجه تطبیق"نحوه اثرگذاری 

 : چه هنگام باید چابک باشید؟تأمیننتایج چابکی عملکردی زنجیره  -2-5-7

ه طور معمول، پژوهشگران چابکی را به عنوان یک ویژگی وابسته به تالش برای اثربخشی مدیریت زنجیره ب

استراتژیک می دانند. بخاطر وابستگی آن با اثر بخشی مشتری، برخی محققان چابکی را به طور بنیادی  تأمین
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 ه بین چابکی و کارآمدی هزینه به علتمتفاوت از ناب می دانند که مربوط به کارآمدی هزینه است. بنابراین رابط

محدودیت تحقیق محققان مشخص نیست. از آنجایی که بنیاد ناب حذف ضایعات است، حل روابط بین چابکی 

و کارآمدی می تواند همچنین چشم انداز بهتری بر روابط بین منطق های بنیادی چابکی و ناب ارا ه دهد. 

(Gligor et al,2015) 

کت ها باید استراتژی های چابک را کسب کنند وقتی در محیط های بسیار غیر قطعی بحث شده است که شر

عمل می کنند و استراتژی های ناب را باید بدست آورند وقتی در محیط های پایا عمل می کنند. ما به طور تجربی 

کت هایی برای شرمی تواند منجر به عملکرد بهتر  تأمیناین فرض را برای تعیین اینکه چگونه چابکی زنجیره 

باشد که در محیط های پایا کار می کنند. نتایج مطالعه همچنین درک بهتری از چگونگی مشارکت های چابکی 

 ,Gligor et al)2015(برای عملکرد مالی شرکت می دهد.  120شرکت تأمینزنجیره 

یان می ب تأمینه به طور معمول محققان چابکی را به عنوان یک ویژگی تالش برای اثربخشی مدیریت زنجیر

)یعنی توسعه اهداف مربوط به مشتری(، برخی محققان چابکی  121دارند. بخاطر این پیوستگی با اثربخشی مشتری 

را به طور بنیادی متفاوت از ناب داشنته اند که مربوط به کارایی هزینه اثربخشی مشتری است )که به عنوان نسبت 

  (Gligor et al,2015) ه است.از منابع بهره مند در مقابل نتایج مشتق شد

اگرچه عمومیت میان این منطق ها وجود دارد، محققان همیشه ناب و چابکی را به عنوان منطق های متمایز 

توصیف می کنند. ناب به شدت به حذف همه فعالیت های غیر ارزش افزوده تاکید دارد، در حالیکه چابکی پیکر 

ند و تاکید بر کاهش ضایعات به عنوان پیش نیاز دارد. در ناب بندی سریع و حذف ضایعات را محتمل می دا

اثربخشی مشتری به عنوان برنده بازار مورد توجه است، در حالیکه در چابکی فقط کیفیت بازار مورد توجه است. 

لذا رابطه بین چابکی و اثربخشی مشتری به علت واضح نبودن ناشی از تحقیق های تجربی محدود محققان است. 

وه بر این رابطه هنوز به طور تجربی آزمون نشده است. این یک شکاف معنی دار در منابع است. در نتیجه عال

چابکی و ناب هنوز بین افراد اکادمیک و اجرایی مبهم است. بدون درک واضح از نتایج عملکردی وابسته به 

ی استراتژی های متمرکز بر چابکی هدایت کمی برای نتایج مورد انتظار از اجرا تأمینچابکی، مدیران زنجیره 

دارند. از آنجاییکه حذف ضایعات بنیاد ناب است، حل روابط بین چابکی و کارآمدی می تواند ارا ه دهنده چشم 

 (Gligor et al,2015)انداز بهتر روابط بین منطق های بنیادی چابکی و ناب باشد. 
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را در بر گیرند وقتی در محیط های بسیار غیر پیشنهاد شده است که شرکت ها باید استراتژی های چابکی 

قطعی کار می کنند و استراتژی های ناب را دارد زمانی که در محیط های پایاتر هستند. ما یک مفهوم کلیدی برای 

ی مشتری شرکت، اثربخشی مشتری و اثربخش تأمینمقاالت چابکی با ارایه درک بیشتر روابط بین چابکی زنجیره 

 (Gligor et al,2015) یطی مختلف.درموقعیت های مح

 لجستیک-2-6

شرکتل ستیک به مدیریت کارا و اثربخش جریان مواد درون و بین  شاره دارد.ج  Ulgen and.(2015 ها ا

Forslundستیک جریان ورودی و خروجی ذخیره سازمان (لج ها سازی کاال، خدمات و اطالعات درون و بین 

ونقل، تهیه و توزیع، حفاظت و منابع انسانی عناصر انبارداری، حمل است. سبک معماری لجستیک معموال شامل

 (Thompson,2015)می شود. 

ت ای سخت برای یک شرکوکارها است، وظیفهارزیابی فرآیندهای لجستیک یک اولویت اصلی برای کسب

ت که ض بر این اسها با توجه به وسعت زیاد فرآیندها و عامالن درگیر است. فرکه دارای پیچیدگی این سیستم

سیله یکچنین ارزیابی به سب و ساختاریافته و منا شود و نیاز به ابزار  سجم راهنمایی  شن و من شم انداز رو چ

 (Benmoussa et al,2015)متدولوژیکی دارد. 

های تکراری و کارایی مالی را تسککهیل گیری مشککترک، حذف تالشچنین تصککمیممتمرکز کردن عناصککر هم

سطح زیر منطقهکند. تمرکززدامی ضافه میای، تنوع را به ی برای ایجاد ظرفیت در  ستیک ا ستم لج سی کند و کل 

 (Thompson,2015) بخشد.زمان پاس  گو ی را بهبود می

سپنس شاهده کردند که هماهنگی فعالیت2009) 122بعالوه کوواس و ا ستیک می( م ترین تواند بزرگهای لج

یه وسکککیع ناح به نظر برسکککد.  به جمع چالش منطقی  یاز  هارتاجرا، ن نار هم موانع آوری م نابع در ک ها و م

مامی تواند تکنند. هرچند یک لجستیک منفرد یکپارچه میگذاری اطالعات و غیره هماهنگی را دشوار میاشتراک

به ند  عات را جمع ک ها و قط نده  هد. اجراکن یک را بهبود د یات لجسکککت ماهنگی کلی عمل  طور مؤثری ه

(Thompson,2015) 

تا یک عامل کلیدی برای رقابت شککرکت  تر و کاهش هزینه محورهای غیرفعالاهمیت لجسککتیک از فعالیت

ون اکن ریزی اسککتراتژیک یک شککرکت شککده اسککت.شککود. اخیرا ، یک قسککمت کامل از فرآیند برنامهاسککتنتاج می

های برای جابجایی فعالیت های چندملیتیهای با اهمیتی برای شرکتهای بازار خیلی جهانی شده، فرصتمحیط

حتی در این  دهند.توسعه و نوظهور ارا ه میدرون بازارهای درحال دنیای خاصشان از طریق تولیدی و توزیعی
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ستراتژی ستدالل کردند که ا ستراتژیهای تولیدی جهانی اگر بهزمینه محققان ا سیله ا ستیک مدیرو یت های لج

جایی که اکثر تصککمیمات لجسککتیک با جابهدرحالی مؤثر نخواهند بود.تنهایی حمایت نشککوند، به زنجیره تأمین

ساکس و داغرتی سروکار دارند، باور  صوالت  تر برای کارگیری چارچوبی جامع( برای به1987)  123فیزیکی مح

ستراتژی سادها ست، با تمرکز بر  شامل مدیریت هزینه ا ستیک که  سط های لج شده تو سازی معامالت مواجه 

 ((Spillan et al,2013اند.تبادل اطالعات از طریق کانال تأکید کردهمشتریان و 

 قابلیت لجستیک-2-6-1

طالعه در ترین میزان مشککده اسککت. بزرگقابلیت لجسککتیک به یک مفهوم در زنجیره تأمین و لجسککتیک تبدیل

لتی در دانشککگاه ایا 1995در سککال ( MSUGLRTقابلیت لجسککتیک توسککط تیم جهانی تحقیقات لجسککتیک )

شیگان انجام ستیک از میان  17ها آن شده بود.می ستیک موجود را انتخاب کرده  32قابلیت عمومی لج قابلیت لج

یری گسکککازی، قابلیت چابکی و قابلیت اندازهگروه شکککامل قابلیت جایگاه دهی، قابلیت یکپارچه 4ها را به آن

 Wang et) های مختلف، تعریف شککود.دیدگاهتواند از بندی کردند. عالوه بر این قابلیت لجسککتیک میدسککته

al,2015) 

طور درونی، لجسککتیک باید دیگر عملیات  های درونی و هم بیرونی دارند. بههای لجسککتیک هم جنبهقابلیت

متقابل همکاری نزدیک داشککته باشککند. از  –های کارکردی و یکپارچه کردن فعالیت ریزی، هماهنگیبرای برنامه

عمده  های مستقل در سراسر نواحیلجستیک باید توانایی هماهنگی و یکپارچه کردن فعالیت دیدگاه استراتژیک،

شند. به شته با ساختار شرکت برای در برگرفتن مشتریان و عملکردی دا طور بیرونی، گسترش لجستیک فراتر از 

ارزش مشکککتری  تواند فوایدی مثل تولید سکککرمایه، اثربخشکککی عملیاتی و، لجسکککتیک میدارد  کنندگانتأمین

شند. درنتیجه، لجستیک قابلیت منحصربه افزایش شته با شیافته، دا رکت، فردی در هماهنگی درونی و بیرونی در 

سعه قابلیت ستمقادر بودن در خلق و تو سی صل کردن  اتی گری کردن عملیها و میانجیهای زنجیره تأمین با مت

 (Gligor and Holcomb,2014) ارد.حال حفظ همگامی عملیاتی دبرای کاهش فراوانی درعین

ن های گوناگوتوانند به روشهای لجسکککتیک میدارد که قابلیتیک مرور در تحقیقات لجسکککتیک بیان می

 –ت های مدیریتأمین و قابلیت –های مدیریت تقاضکککا، قابلیت –های مدیریت بندی شکککوند مثل قابلیتطبقه

 جز زیر را پیشنهاد داد: 5دی با بنیک طبقه 124(2007اطالعات. اسپر و همکاران )

 قابلیت متمرکز بر مشتری .1

 تأمین –قابلیت مدیریت  .2
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 قابلیت یکپارچگی .3

 قابلیت سنجش .4

 قابلیت تبادل اطالعات .5

 

شتری و قابلیتمدارک تجربی را برای اینکه قابلیت 125(2011ژا و و همکاران ) مرکز های متهای متمرکز بر م

ساند، را فراهم کرد. قابلیتشرکت در ارتباططور مؤثری با عملکرد بر اطالعات به شتری تو ط های متمرکز بر م

ها نیاز دارند که شککرکت نقاط قوت و ضککعف شککوند و آنیک هدایت می های مشککتریان درجهنیازها و خواسککته

های لجسککتیک را برای حفظ مزیت های عالی، این انواع از قابلیتخودش را در این زمینه ارزیابی کند. شککرکت

تنهایی های متمرکز بر اطالعات بهتوجه اسکککت که تحقیق دریافته اسکککت که قابلیتکنند. جالبرقابتی ایجاد می

ها طور مستقیم به عملکرد شرکت مربوط است. در عوض آنعنوان عامل تمایز شناسایی شوند که بهتوانند بهنمی

 ند.ا سخت قابل تقلید است، مورداستفاده قرار گیرهای دیگر که برای رقبتوانند برای تسهیل در ایجاد قابلیتمی

(Gligor and Holcomb,2014) 

( با توجه به ماهیت گسککتردگی مرز لجسککتیک، نقش قابلیت های لجسککتیکی را 2010گلیگور و هولوکومب)

بعنوان نقشکککی کلیدی در رسکککیدن به چابکی در زنجیره تأمین تلقی کرده اند. در حالی که تحقیق های پیشکککین 

شند، رابطه میان قابلیتهای ویژه لجستیکی اجز شامل اطالعات یا تقاضا می با ای ویژه مربوط به این قابلیتها را که 

شرکت، چهارچوبی نظری را فراهم  سی نکرده اند. دیدگاه مبتنی بر منابع  شرکت و چابکی زنجیره تأمین را برر

یره تأمین را می توان به صورت عملی بررسی می کند که در آن رابطه میان قابلیت های لجستیکی و چابکی زنج

 ((Gligor&Holcomb,2014کرد.

( براین باورند که قابلیت های مدیریت تقاضککا شککامل توانایی در تطبیق با شککرایط 2004منتزر و همکارانش )

سئولی شتری )م شده م صربفرد و یا برنامه ریزی ن  تعملیاتی غیر منتظره )انعطاف پذیری( و تطابق نیازهای منح

ستیک های شان می دهد که لج شد. این ن ضا  –مدیریت  پذیری( می با هم در دومین بعد از چابکی زنجیره تقا

تأمین قراردارند: پاسکک  یا واکنش به قابلیت تغییر. همچنین در حالی که قابلیتهای لجسککتیکی در سککطح شککرکتی 

این  ند توصککیه شککده اند، یکپارچه سککازیبعنوان قابلیت هایی که تاثیر مثبتی بر روی عملکرد زنجیره تأمین دار

سطح چابکی زنجیره تأمین می  ضای زنجیره تأمین منجر به افزایش تاثیر آنها بر روی  قابلیت ها در میان همه اع

شود. شرکتها به منظور واکنش مثبت به نیازهای انحصاری مشتریانشان در بخش محصوالت و خدمات، نیازمند 
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یت تقاضای لجستیک خود هستند. چنین قابلیتهایی منبعی از مزیت رقابتی را در توسعه مجزای قابلیت های مدیر

 ((Gligor and Holcomb,2014ایجاد می کنند. دیدگاه مبتنی بر منابع

( 2001و ژا و و همکارانش  2000و لینچ و همکارانش  1999همچنین به نظر )باورسکککاکس و همکارانش 

مزیت رقابتی برای شرکتها نشان داده شده اند. با گسترش دامنه رقابت قابلیت های لجستیکی از نظر عملی منبع 

سیر  سیدن آن به بنیان زنجیره تأمین، لجستیک های یکپارچه مبدل به بخشی حیاتی از این  شرکتی و ر سطح  از 

تکاملی می شکککوند. درحالی که این مفاهیم لجسکککتیک و مدیریت زنجیره تأمین بایکدیگر در رابطه هسکککتند، 

هایی مجزا هم دارند. می توان مدیریت زنجیره تأمین را بعنوان شبکه ای از سیستم های لجستیکی و فعالیت تفاوت

ستیکی بخش مهمی از  ستم های مجزای لج سی ضای مختلف زنجیره تأمین دید. قابلیت های  های مربوط به اع

ستند، بوی شرکه در بخش رقابت زمانی و کیفی. توسعه لجستژموفقیت زنجیره تأمین ه ت به منظور یکی فراتر از 

پوشککش مشککتریان و یا تامیکن کنندگانبیانگر یکپارچه سککازی این قابلیت ها در میان همه اعضککای زنجیره تأمین 

 ((Gligor and Holcomb,2014است.

. اند که یک منبع مزیت رقابتی برای شرکت هستندصورت تجربی نشان دادهچنین بههای لجستیک همقابلیت

ستیک یکپارچه یک بخش  عنوانبه ساس زنجیره تأمین، لج شرکت تا ا سطح یک  شده از  سترده  دامنه رقابت گ

اند، که مفاهیم لجسکککتیک و مدیریت زنجیره تأمین به یکدیگر مرتبطبحرانی از این ارزیابی بوده اسکککت. درحالی

شبتواند بهمی126های متمایزی دارند. مدیریت زنجیره تأمینها تفاوتآن ستمعنوان یک  سی های لجستیک و که از 

شود قابلیتفعالیت شاهده  ستمهای مرتبط از اعضای فردی زنجیره تأمین م سی شی های فردی لجستیک بخهای 

ن لجستیک باشند. گسترش دادمهم از موفقیت یک زنجیره تأمین، به ویژه برای رقابت مبتنی بر زمان و کیفیت می

ک سرتاسر های لجستیکنندگان ( است و بر یکپارچه کردن قابلیتمیندر فراتر از شرکت شامل مشتریان )وییا تأ

 (Gligor and Holcomb,2014) اعضای زنجیره تأمین داللت دارد.

به منظور رسیدن به ضوابط و معیارهای حمایت شده در دیدگاه مبتنی بر منابع، قابلیت های لجستیکی  را می 

صورت راهبردی طراحی کرد )نادر، ارز سخت توان به  شمند، غیر قابل جایگزینی و قابلیت هایی که تقلید آنها 

اسککت(. در واقع قابلیت های لجسککتیکی از نظر عملی بعنوان منبعی برای مزیت رقابتی برای شککرکت نشککان داده 

( مفهوم رابطه بین قابلیتهای لجستیک و زنجیره تأمین 9-2شکل) ((Gligor and Holcomb,2014 شده اند.

 د.را نشان می ده
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 مدیریت لجستیک -2-6-2

جلو و روبه عقب کارا و اسکککت که جریان روبه مدیریت لجسکککتیک یک قسکککمت از مدیریت زنجیره تأمین

منظور برآوردن اری از کاالها و خدمات و اطالعات مرتبط مابین نقطه مبدأ و نقطه مصکککرف بههداثربخش و نگ

ا طورکلی لجستیک با دریافت محصول درست )یکند. بهل میسازی و کنترریزی، پیادهرا برنامه مشتریان نیازهای

 کند ودر مکان درست در زمان درست مرتبط است. لجستیک به محصول از طریق ایجاد سود کمک می (خدمت

سودمندی  شتر مهم خواهد بود.  ستیک بی صول کمک کند مدیریت لج شتر به ارزش یک مح ستیک بی هرچه لج

ای است که به محصول از طریق افزودهیر لجستیک است: سودمندی مکان ارزشزمان و مکان مستقیما  تحت تأث

ست درحالی ساختن آن برای خرید یا مصرف در مکان درست ا سودمندی زمان ارزشدر دسترس  ای افزودهکه 

 (Pinna et al,2015) است که به یک محصول از طریق در دسترس ساختن آن در زمان درست است.

 یریت عملکرد لجستیکفرایند مد -2-6-3

مدیریت عملکرد لجسککتیک در فرآیند سککفارش تا تحویل به عنوان مثال ،زمان انتظار ،دقت تحویل و اثرات 

ستراتژی عملکرد  سنجش عملکرد لجستیک تمرکز را از ا ست.  محیطی برای اثر بخشی یک زنجیره تأمین مهم ا

جا  ک گذاری اطالعات بین مشتریان و تأمین کنندگانمالی در سطح مدیریتی تا عملکرد عملیاتی بوسیله به اشترا

 (Ulgen and Forslund,2015) به جا می کند.

زمان تأخیر، درستی تحویل و  مثال، عنوانبه- مدیریت عملکرد لجستیک برحسب فرآیند سفارش تا تحویل 

 ژیک،را از استرات برای اثربخشی یک زنجیره تأمین مهم است. سنجش عملکرد لجستیک تمرکز - اثرات محیطی

ی
ت گیر

جه
 

زنجیره 
تأمین

 

قابلیتهای تعامل 

تقاضا –مدیریت   

قابلیتهای تعامل 

تآمین –مدیریت   

 –قابلیتهای مدیریت 

 اطالعات

  هنگیهمکاری و هما قابلیتهای

تأمینچابکی زنجیره   

 قابلیتهای لجستیک

تأمینزنجیره    

یکپارچه شده   

(Gligor and Holcomb ,2012,) تأمین رابطه بین قابلیتهای لجستیک و زنجیره مفهوم  (9-2شکل)
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وسککیله اطالعات به اشککتراک گذاشککته بین مشککتریان و  در سککطح مدیریتی عملکرد مالی به عملکرد عملیاتی به

 (Ulgen and Forslund.(2015 کند.جا میکنندگان جابهتأمین

شرکت سیعفرایند مدیریت عملکرد  شان و و شویق به بهبود عملکرد سنها را ت شدن حوزه معیارها و  ش جتر 

شان می شود.در مقابل مدیریت می ستراتژی تا بهبود فعالیتدهد که تعدادی از فعالیتن ان یک عنوها، بهها، از ا

 (Ulgen and Forslund,2015) اند.شده کل دیده

 یکپارچگی لجستیک -2-6-4

ستم لجستیک بهیکپارچگی لجستیک سی ستیک، جعنوان یک مرکز توسط تولیدکنندگان از طریق لها در یک 

صرفشرکت ستیک  کننده بههای بازاریابی تا زنجیره تأمین م ست. یکپارچگی لج ستماتیک ا سی عنوان یک کل 

سعه سوم تو ستیک طرف  ست که بر مبنای لج ستیک جدیدی ا ست. مدل لج  Xiangliana.  And)یافته ا

Hua,2013) 

تری بالغ تر و مراحلوع پیشرفتهتری از حالت توزیع لجستیک، نتجارت الکترونیک این حس کامل قسمتدر 

از توسعه صنعت لجستیک است. جوهره یکپارچگی لجستیک یک مشکل مدیریت لجستیک، بخصوص مدیریت 

تخصصی لجستیک و پرسنل فنی است و استفاده کامل را از تجهیزات تخصصی لجستیک تسهیالت برای اجرای 

کند. همزمان، گرایش دن اثر بهینه کلی میمنظور به دسکککت آور تجربه مدیریت عملیات لجسکککتیک خاص به

یکپارچگی لجستیک به ایجاد کردن محیط خوب برای توسعه و تقاضای بازار عظیم برای توسعه لجستیک طرف 

 ((Xiangliana.  And Hua,2013سوم است.

 و لجستیک زنجیره تأمینمدیریت رابطه  -2-6-5

سا (2004)  127کار الرسن و هلدرسان  مدیریت زنجیره تأمینس چهار دیدگاه مفهومی از یک مدل مفید بر ا

را در لجسککتیک قرار  مدیریت زنجیره تأمین"سککنتی گرا "از جایگاه دیدگاه  در مقابل لجسککتیک را پیشککنهاد داد.

ست. مدیریت زنجیره تأمینمثال عنوانبه)دهد، می ستیک ا سمت کوچک از لج که در مقابل درحالی( فقط یک ق

ستیک به " اتحادیه گرا"دیدگاه  سمت از با لج مدیریت کند )مثل برخورد می مدیریت زنجیره تأمینعنوان یک ق

   (Sweeney et al,2015)(. کندبندی میطور کامل لجستیک را ردهبه زنجیره تأمین
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 اهداف لجستیک -2-6-6

، آموزش، نظارتاهداف ضروری لجستیک مناسب شامل: اول بهبود عملکرد مدیریت و کارکنان از طریق رهبری،  

های درست آوری و گزارش دادههای اطالعات برای جمعبهبود سیستم :دوم .انتظارات شفاف و شرایط کار خوب

جم انبار های توزیع پنبهبود فعالیت :چهارم .بینی ی تدارکاتدر زمان و مکانی که موردنیاز است. سوم، بهبود پیش

 (Pinna et al,2015)ونقل خوب است. یستم حملیافته و در آخر سکردن تمیز، ایمن و سازمان

در دساتیابی باه چاابکی  هاای لجساتیکبر نقش قابلیت 128دیدگاه مبتنی بر منابع -2-6-7

 زنجیره تأمین

اص  های لجسکککتیک خبین نظری مفید را برای آزمایش نقش قابلیتشکککرکت یک ذره دیدگاه مبتنی بر منابع

هایی که قادر ، شرکتدیدگاه مبتنی بر منابع کند. با توجه بهفراهم می نچابکی زنجیره تأمیشرکت در دستیابی به 

ستند به یک مزیت آوری منابع و قابلیتبه جمع شوار قابل تقلید ه شمند، غیرقابل تعویض و د هایی که نادر، ارز

شرکت ست که قابلیترقابتی در  ست پیدا خواهند کرد. به این معنی ا ستیکهای رقابت کننده د  اص خ های لج

 شککرکت کمک کند. نچابکی زنجیره تأمیتواند به افزایش سککطح کند، میبرآورده می را شککرکت که این معیار

(Gligor and Holcomb,2014) 

 نی بر منابعدیدگاه مبتشده در طور استراتژیک برای رسیدن به معیار حمایتتوانند بههای لجستیک میقابلیت

شمند، غیرقابل تعویض و شوند. در حقیقت، قابلیت )نادر، ارز ست، طراحی  شوار قابل تقلید( ا سد تیک های لج

قابتی برای شکککرکت اسکککت.به یت ر یک منبع از مز که   Gligor and) طور تجربی نشکککان داده اسکککت 

Holcomb,2014) 

شرکت ساس دیدگاه مبتنی بر منابع،  سترش منابع توانند مزیتها میبر ا سعه و گ های رقابتی را از طریق تو

شککده، از ها و دانش انباشککتهها مجموعه ای از مهارتقابلیت ها به دسککت آورند و حفظ کنند.و قابلیت ارزشبا

ها و اسککتفاده از ها را قادر به هماهنگ کردن فعالیتشککده هسککتند که شککرکتطریق فرآیندهای سککازمانی اعمال

ی بهره بردن از منابع برای انجام چندوظیفه و یا عنوان یک توانایی برابعالوه، قابلیت به کند.ها میهای آندارایی

 شده توسط شرکت است.فعالیت و یک منبع شامل هر چیز ملموس و یا غیرملموس تحت مالکیت یا خریداری

(Wang et al,2015) 

قان لب محق تأمین اغ یت زنجیرة  نابعتحقیق خود را بر روی  مدیر یدگاه مبتنی بر م یت و تئوری د های مز

و  (نظیر باشکککند.بر نقش منابع )که باید ارزشکککمند، نادر، بی دیدگاه مبتنی بر منابع کنند.گذاری میرقابتی پایه
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های خیلی مهم، اگرچه با تمرکز بر منابع شککرکت کنند.های دسککتیابی به یک مزیت رقابتی پایدار تأکید میقابلیت

 اند.شکککدهنادیده گرفته  تنی بر منابعدیدگاه مباغلب تعامل بین یک سکککازمان و محیط طبیعی آن در تحقیقات 

(Matopoulos et al,2015) 

بر اساس دیدگاه مبتنی بر منابع ، تشخیص و تسلط بر منابع استراتژیک داخلی همراه با توانایی شرکت برای 

خلق و حفظ مزیت رقابتی است. چشم انداز پویایی دیدگاه مبتنی بر منابع به بیان مزیت رقابتی شرکت در محیط 

را  رکتشکک تأمینچابکی زنجیره های در حال تغییر کمک می کند و بنابراین درک بهتر چگونگی عملکرد اثرات 

 (Gligor et al,2015) تسهیل می کند.

قابلیت های پویا ارا ه دهنده توانایی شرکت برای انسجام، ساخت و پیکر بندی شایستگی های داخلی و 

ابک است. شکلی که قابلیت های پویا بدان وابسته است محیط شرکت خارجی برای نمایش محیط های با تغییر چ

است. قابلیت های پویا قابلیت های عالی تری هستند که مسیرهای اجرایی را ویرایش می کنند. آنها به شرکت ها 

 شرکت أمینتچابکی زنجیره اجازه پیکر بندی منابعشان را می دهند و بنابراین بر تغییرات محیط غالب هستند. 

این خصوصیات را نشان می دهد و بنابراین می تواند یک قابلیت پویا را مورد توجه قرار دهد که نتیجه توانایی 

( فرض کردند که 2013است. بلوم و همکاران ) تأمینشرکت برای پیکربندی سطح شرکت و منابع سطح زنجیره 

ی اتژی رقابتی شرکت در یک محیط غیر قطعقابلیت پیچیده ای است که جز مرکزی استر تأمینچابکی زنجیره 

است. از آنجاییکه قابلیت های پویا برای تکرار مشکل است آنها ممکن است مزیت های رقابتی موثری را فراهم 

 Gligor et) می تواند به طور مثبت بر عملکرد شرکت اثر گذارد. شرکت تأمینچابکی زنجیره  نمایند. لذا

al,2015) 

و دشککوار قادر به تکرار کردن فرآیند  های پویا تجربی، ناپایدارباال، قابلیت با سککرعت در چارچوب بازارهای

ستند. های سازی قابلیت، توانایی یکپارچهدیدگاه مبتنی بر منابعهای پویایی دیدگاه بنابراین، با توجه به قابلیت ه

 (Gligor and Holcomb,2014)تواند یک منبع مزیت رقابتی باشد. می تأمینلجستیک سرتاسر زنجیره 

دیدگاه مبتنی بر منابع یک شکککرکت ذره بینی نظری را ایجاد می کند که در آن می توان مقدمات چابکی در 

یا مجموعه ای از منابع و قابلیتهایی که  129را بررسککی کرد. در این دیدگاه شککرکت بعنوان پرتفولیو تأمینزنجیره 

 (Gligor and Holcomb,2014) کثر رساند بررسی می شود.می توان در عملکرد کسب شده آنها را به حدا

ساس تحقیق کریستوفر اینطور توصیه می کند که یک زنجیره 2001)ون هوک   اید دانش چابک ب تأمین( بر ا

ضای زنجیره  سهم اطالعات در میان تمام اع سیدن به  تأمینو اطالعات مربوط به بازار و  شد. کلید ر شته با را دا
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 یکپارچه ای به دسککت آید. تأمیناین اسککت که همه اعضککا با هم کار کنند تا زنجیره  تأمینه چابکی در زنجیر

(Gligor and Holcomb,2014) 

به منظور رسیدن به ضوابط و معیارهای حمایت شده در دیدگاه مبتنی بر منابع، قابلیت های لجستیکی  را می 

شمند، غیر  صورت راهبردی طراحی کرد )نادر، ارز سخت توان به  قابل جایگزینی و قابلیت هایی که تقلید آنها 

ابلیت های لجسککتیکی از نظر عملی بعنوان منبعی برای مزیت رقابتی برای شککرکت نشککان داده قاسککت(. در واقع 

 (Gligor and Holcomb,2014) شده اند.

 تأمینره یهای لجسککتیک سککطح شککرکت برای تأثیرگذاری مثبت بر عملکرد زنجقابلیت کهبعالوه درحالی  

 برای کاهش اثرات آن در سطح تأمینها در سراسر اعضای زنجیره سازی این قابلیتپیشنهادشده است یکپارچه

شرکتانتظار می چابکی زنجیره تأمین سعه هارود.  ضقابلیت به تو ستیک مدیریت تقا ستیک متمایز لج ا های لج

س  گو ی موفق به نیازمندیبه صلی و خدماتی منظور پا شان نیاز دارند. اینهای ا شتریان های یک چنین قابلیتم

 (Gligor and Holcomb,2014) دهد.نشان می دیدگاه مبتنی بر منابعمنبع از مزیت رقابتی را درون 

های دارایی"کند و عنوان دربردارنده یک مجموعه از منابع تصور می یک شرکت را به دیدگاه مبتنی بر منابع 

ستراتژیک را به شمند به عنوانا سب تعریف میمنابع، کمیاب، ارز در ادامه  ." کندطور ناقص تقلیدپذیر و غیر منا

شان می سازمانی مرتبه باالتر قرار مین شرکت در کاربرد قابلیت  سط منابع گیرد که تودهد که مزیت رقابتی یک 

سازمانی مرتبه باالتر توانایی ثابت و ناه آمده است.دستاش بهسازمانی کند مگون شرکت را منعکس میقابلیت 

شککده اسککت برای پاسکک  گو ی به تغییرات بازار توانسککت منابع را که در فرآیندهای سککازمانی جاسککازیکه می

 (Liu et al,2015) و دوباره پیکربندی کند. شده است یکپارچه کند، بسازدطراحی

دیدگاه تواند در و عملکرد شککرکت می رو، رابطه بین قابلیت فناوری اطالعات، یکپارچگی زنجیرةتأمینازاین

عنوان یک قسککمت از پرتفوی منابع شککرکت، به بنا شککود. مخصککوصککا  قابلیت فناوری اطالعات مبتنی بر منابع

ست با توانتوانست پیکربندی و متمم بودن منابع را هم در درون و سرتاسر مرزهای سازمانی تسهیل کند. میمی

سعه رق سازمانی برای تو شرایط بازار و فرآیندهای  شخیص  سازمانی مرتبه باالتر و برای انتقال اطالعات ت ابت 

توانسککت می مثال قابلیت فناوری اطالعاتعنوانبه هماهنگی عملیات در سککراسککر زنجیره تأمین ترکیب شککود.

 هموجب یک محیط مساعد برای دستیابی به یکپارچگی یا هم ترازی فرآیندهای تأمین یا تقاضا در سراسر زنجیر

 (Liu et al,2015) گذارد.تأمین فراهم کند که سرانجام بر عملکرد شرکت اثر می

های دارد که توانایی یک شرکت برای یکپارچه ساختن فرآیند، ادبیات بیان میدیدگاه مبتنی بر منابعبه پیروی 

ه باالتر فعالیت بحرانی مرتبعنوان یک قابلیت سازمانی تواند بهزنجیره تأمین مثل فرآیند تقاضا و فرآیند تأمین می

پیوسککته درون زنجیره ارزش که همفرآیندها از چندین فعالیت مسککتقل و به "کند. این پیشککنهادشککده اسککت که 
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سخه ست آنبرداری و رقابت با آنمجتمعا  ن شکل ا ر این کند. بها را یک نبرد منطقی برای مزیت رقابتی میها م

ها کتسازد، شرده توسط اینترنت که برای رقبا تقلید کردن را دشوار میشتقویت اساس یکپارچگی زنجیرةتأمین

ن گونه این بدی سککازد.را برای دسککتیابی به منابع برتر در راسککتای با مزیت رقابتی پایدار در بازار معین قادر می

های تدهی به قابلیبر عملکرد شککرکت از طریق شکککل های فناوری اطالعاتکند که قابلیتمطالعه کشککف می

 Liu) گذارد.شده توسط اینترنت و یکپارچگی فرآیند تقاضا اثر میسازمانی مرتبه باالتر از زنجیره تأمین تقویت

et al,2015) 

شامل جریان اطالعات می ستیک هم  شتریان از عالوه بر جریان فیزیکی مواد و کاال، لج شود. اطالعات از م

س -های تعامل مدیریت قابلیتطریق  ضای لج شیاری  تیکتقا کافی  نچابکی زنجیره تأمیبرای کمک به بعد هو

سر زنجیره  سرا ست. اطالعات باید در  شد. بعالوه  تأمیننی شده با شر ضای ت -های تعامل مدیریت قابلیتمنت قا

پاس  به قابلیت تغییر ( اطالعات باید درون و سرتاسر  )چابکی زنجیره تأمینبرای کمک به بعد دوم از  لجستیک

ضای زن سعه  تأمینجیره اع شود. این به نیاز به تو شته  شتراک گذا شده به ا س  متحد  سهیل کردن یک پا برای ت

فرد برای برآوردن نیازهای بخصکوص ارتباطی اعضکای های مدیریت اطالعات لجسکتیک منحصکربهدادن قابلیت

شاره دارد. با توجه به  تأمینزنجیره  ملکرد ممتاز توانند به یک عی میهایچنین قابلیت، ایندیدگاه مبتنی بر منابعا

 (Gligor and Holcomb,2014) منجر شوند.

سازمان از طریق دیدگاه مبتنی بر منابع صاالت تولید ارزش بین  شها می، ات شوند که به یک  بکه تواند کشف 

ی تعیین اطور وسیعی برکند. بعالوه این نظریه به ها برای توسعه روابط و حفظ مزیت رقابتی کمک میاز شرکت

شتیبانی تأثیر مدیریت زنجیره تأمین ستفاده عوامل مؤثر عملکرد زنجیره تأمین و برای پ . نظریه دیدگاه شده استا

 . "ها اساسا  به علت ناهمگنی است تا ساختار صنعت عملکرد متفاوت شرکت "کند استدالل می مبتنی بر منابع

(Lee and Fernando,2015) (خالصه تحقیقا5-2جدول).ت قابلیتهای لجستیک را نشان می دهد 

 

 

 (خالصه تحقیقات قابلیتهای لجستیک5-2جدول)

 نویسندگان تعریف قابلیت
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یت  مدیر یت   -قابل

 تقاضا

تمایز محصکککول یا خدمات؛ بهبود خدمات برای تمایز و برتری 

مداوم با مورد هدف قرار دادن یک پایگاه مشکککخص مشکککتری؛ 

 افزوده های منحصر به فرد، ارزشفعالیت

،اسککککتککنککک 1996 130و هککمکککککاران مککوراش

، 1321999، بورسکککوز و همکاران1311997والخی

ن ، زا ککو و 2000 133الیککنکک  و هککمکککککارا

سپیر 1352004،منزر و همکاران1342001همکاران ،ا

 2004 136همکاران

یت  مدیر یت   -قابل

 عرضه

به حداقل رسکککاندن هزینه مجموع سکککیسکککتم با در نظر گرفتن 

مدیریت مو بل عملکردی؛  قا ثر زمان برای حذف معاوضکککه مت

با اختالل  137سرمایه و موجودی زا د؛ واکنش به نوسانات تقاضا

به منظور  نابع  فاده از م فارش؛ اسکککت ند چرخه سککک کمتر در رو

ای شککککدن و سککککازی تعویق تفکر و تعمق، پیمککانککهفعککال

 استانداردسازی

 139،مکگینیز و کوهن 1993 138مورفی و فککاریز

من1993 ت ی پ تی و  قر موراش و 1995140، دا و ،

مکککاران 1996مکککارانه ه تزر و  ن م  ،2001 ،

 2007 142، اسپیر و همکاران2003 141لوسون

حالتی که میان عناصکککر داخلی سکککازمان وجود داشکککته و برای  قابلیت یکپارچه سازی

دسککتیابی به وحدت تالش برای رسککیدگی به اهداف سککازمانی 

 باشند؛ شامل اجزای داخلی و خارجیالزم و ضروری می

کاران1996143کاهن و منتزر  144،دا وقرتی و هم

، اسکتنک و 2003 145، بورسکوز و همکاران1998

 2007،اسپیر و همکاران2005 146همکاران

میزان نظارت شککرکت بر عملیات داخلی و خارجی؛ هماهنگ با  قابلیت اندازه گیری

صحیح، دقیق، مرتبط و به موقع  راهبرد به منظور ارا ه اطالعات 

سترس برای برنامه صمیمریزی راهبرقابل د نه؛ گیری روزای و ت

تیم تحقیقات لجسککتیک جهانی،دانشککگاه ایالت 

ن ،فکککا کککوککککت و 1995 147مکککیشکککککیکککگکککا

،بورسکککوز و 1999149،گیلمور1997148همکککاران

                                                           
130 Morash et al 
131 Stank and Lackey 
132 Bowersox et al 
133 Lynch et al 
134 Zhao et a 
135 Mentzer et al 
136 Esper et al 
137 Demand Fluctuation 
138 Murphy and Farris 
139 McGinnis and Kohn 
140 Daugherty and Pittman 
141 Lowson 
142 Esper et al 
143 Kahn and Mentzer 
144 Daugherty et al 
145 Bowersox et al 
146 Stank et al 
147 Global Logistics Research Team, Michigan State University 
148 Fawcett et al 
149 Gilmour 
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سازی ترجمه اهداف کسب و کار به اهداف خاص عملیاتی فعال

 گیریو مالی قابل اندازه

کاران یر و پ،اسککک2000151، هولمبرگ2000150هم

 2007همکاران

لیککت ب تبککقککا ادل هککای 

 اطالعات

 

دسککتیابی، تحلیل، ذخیره و توزیع اطالعات تاکتیکی و راهبردی 

افزار افزار، نرمدر داخل و خارج از شرکت؛ شامل کاربرد سخت

 باشد.ها میو شبکه

،زائللو و 1997152کلللللوه و هلل للکللارا 

کارا  کارا 2001153ه  ، 2004، منتزر و ه 

، جللک و 2007اسللللپللیللر و هلل للکللارا 

 2009154ه کارا 

 

(Gligor and Holocomb,2012) 

 مدیریت زنجیره تقاضا -2-8-1

ضا  از نظر تئوری مدیریت زنجیره تأمین ست به عنوان نمونه ای از مدیریت زنجیره تقا شود 155ممکن ا دیده 

شرکا در  شود که توسط  شتری فرض می  ساس اطالعات م ستراتژی ها بر ا سعه ا سپس به عنوان تو به طوریکه 

گرفته می شود. مدیریت زنجیره تقاضا سودهایی را از یک مشتری در یک تولید یا زنجیره تأمین منسجم به کار 

خدمات دریافت می کنند تحلیل می کند و با ارزش خرید مقایسکککه می کند. هدف مدیریت زنجیره تقاضکککا 

ل یهمترازی با فرایندهای مدیریت زنجیره تأمین است که آنها از پاسخگویی بیشتر با مشتری کسب می کنند. تحل

شتری نقش مرکزی به عنوان منبع تولید  شترین اهمیت را برای خدمات دارد از آنجاییکه م شتری بی ترجیحات م

خدمات دارد. جاییکه جذب سککریع تکنولوژی وجود دارد و تغییر در قدرت تأمین کنندگان به سککمت مدیریت 

رای فت درک بازار است و باید بزنجیره تقاضا مشتری بحرانی می شود. طرح زنجیره تقاضا بر اساس پیش دریا

( مدیریت زنجیره تقاضا را تحت 2007مشاهده نیازهای مشتریان به طور موثر مدیریت شود. جاتنر و همکاران )

ستحکام بازار و رقابت های زنجیره تأمین  ساس خلق ارزش با ترکیب ا سب و کار جدید بر ا منطق مدل های ک

جیره تقاضا به عنوان شبکه ای پویا درک می شود که توانایی شرکت تعریف می شود. با این مفهوم، مدیریت زن

سود ساس  را برای تثبیت، حفظ و افزایش روابط  ضا بر ا سهیل می کند. مدیریت زنجیره تقا شتریان ت بازار با م

شود.  شتر  شدن با منابع کانالی برای خلق ارزش بی شریک  ست و قادر به  شتری مدار ا سب و کار م فرهنگ ک

(Bustinza et al,2013) 

                                                           
150 Bowersox et al 
151 Holmberg 
152 Closs et al 
153 Zhao et al 
154 Jack et al 
155 Demand chain management 

(5-2ادامه جدول)  
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 تقاضا و برنامه ریزی تولید مدیریت همزمان تصمیم گیری در جدید رویکردی -2-8-2

صلی ترین از یکی ضا مدیریت بازاریابی، زمینه در موجود موضوعات ا  عملکرد بر زیادی تأثیر که است تقا

ستمهای. دارد سازمانها در عملیات سی ضا تولید، برنامه ریزی کالسیک در   تعیین قبل از عامل یک انعنو به تقا

 .می شود گرفته نظر در کنترل قابل عامل به صورت تقاضا نوین، سیستمهای در ولی می شد، گرفته نظر در شده

 (1390)ترابی و همکاران،

هماهنگ  مختلف بازارهای تقاضاهای با را خود بتواند تولیدکننده باید که سفارش برای تولید سیستمهای در

سته زمانهای رد را محصول و کند به  و برساند مشتری دست به مطلوب کیفیت با و مقدار مناسب به شده خوا

ضای برابرتغییرات در تولیدکننده انعطاف پذیری باید دیگر عبارتی شتری تقا شد، زیاد م با  اغلب تولیدکننده با

سخگویی اولویت بندی و تولیدی ظرفیتهای بودن محدود چالش ضاهاتق از سطحی برآوردن و در پا  مواجه ا

ست سی کنون تا که تولید برنامه ریزی مدلهای در اکثر .ا ست، برر ضای شده ا صوالت تقا  دوره های در مح

ست شده تعیین قبل از افق برنامه ریزی، مختلف ستم بیرون از کنترل قابل غیر یک عامل صورت به و ا  سی

شود.اما مدل وارد به تولیدی ضا و رقابتی بازارهای شرایط وجود با می شد تقا  محدود ظرفیتهای همچنین و ر

 (1390)ترابی و همکاران، .نمی رسد نظر به تولیدکننده توسط تقاضاها همه بر برآوردن الزامی تولیدی،

ستفاده با بتواند باید تولیدکننده بنابراین سطح از ا ضاها اهرمهایی  . کند کنترل را خود تولید نتیجه در و تقا

سب دواهرم ض مدیریت در منا ست 157هدف بازار وانتخاب 156قیمت گذاری شامل اتقا  توسط قیمت گذاری .ا

سب برای اهرم یک تولیدکننده، ضا مدیریت منا ست تقا سا ل در .ا  شرکتهای و رقابت تنوع وجود با واقعی م

 محصککوالت مشککابه بین از را خود نظر مورد محصککول انتخاب مشککتری حق خدمات، دهنده ارا ه یا تولیدی

 تغییر متعددی میتواند عوامل تأثیر تحت محصول تقاضای بنابراین .دارد مختلف لیدکنندگانتو توسط تولیدشده

ست قیمت عوامل این از یکی.کند سان فرض با آن که تغییرات ا صوالت عوامل دیگر بودن هم شابه، درمح  م

سان سبب میتواند شود سطح در نو ضا  سانات نیز تک انحصاری بازارهای شرایط در حتی.تقا  دلیل به این نو

 قبل از تقاضای به یک پاسخگویی جای به تولیدکننده بنابراین.است محصول، محسوس جذابیت در قیمت نقش

 و آن برای گرفتن تصمیم با و کرده فرض مدل تصمیم گیری متغیر را محصول خود قیمت میتواند شده تعیین

ته و سیاستهای تولیدی یسفارش دهی خود مقدارتقاضا، سطح بهینه تقاضا را یاف و قیمت بین مناسب رابطه ایجاد

را به نحوی با آن تنظیم کند که سود حاصل ماکزیمم شود. در این مدلها، تقاضا میتواند قطعی یا احتمالی و ثابت 

 (1390یا متغیر نسبت به زمان منظور شود. )ترابی و همکاران،

                                                           
156 Pricing 
157 Market Selection Problem 
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 أمینتاتی وسککیعی را در زنجیره رویکردی دیگر در مدیریت تقاضککا که به نسککبت جدیداسککت و زمینه مطالع

است، موضوع انتخاب بهترین بازار هدف از بین بازارهای بالقوه است. در این نگرش، شرکت تولیدکننده  گشوده

ای از بازارها،زیرمجموعه ای را برای عرضکککه انتخاب کند و به عبارتی  کننده میتواند از بین مجموعه تأمینیا 

 ( 1390برای خود تعیین کند. )ترابی و همکاران، "سهام تقاضا"یا  "سبد تقاضا "یک

سایر هزینه   سهیالت حمل و نقل و  سیس پایانه های فروش، تهیه ت شامل هزینه های تأ این هزینه های اولیه 

بازار را برای  یت آن  جذاب ند  نه میتوا باال بودن این هزی نابراین  بازار اسکککت. ب به فروش در آن  های مربوط 

نده کمتر کند. این معیار در مقابل سکککوددهی هر بازار قرار میگیرد و تولیدکننده باید از میان کن تأمینتولیدکنندهی

ی ا بازارهای مختلف، بازارهایی را انتخاب کند که برآیند سود خود را حداکثر کند. این مدلها در بازارهای منطقه

کاربرد د ند، ندی شکککده قرار دار یایی مجزا و مرزب ناطق جغراف لت برای انتخاب که اغلب در م ند. در این حا ار

بازارهای هدف، معیار نزدیک بودن یک بازار به دلیل پایین آمدن هزینه های اولیه انتخاب آن بازار، در مقابل 

به طیف های  158گیرد. همچنین این نوع مدلها در تقسکککیم بندی بازار معیار درآمد حاصکککل از آن بازار قرار می

 (1390داق دارد. )ترابی و همکاران،متفاوت با تقاضاهای متفاوت، مص

ست که در بازار رقابتی، یک تولیدکننده از بین  صور بود این ا ضا مت رویکرد دیگری که میتوان بر مدیریت تقا

ضای  سطح بهینه تقا سبت به قیمت، بهترین بازارها و  ضای آنها ن سطح تقا بازارهای بالقوه، با توجه به تغییرات 

ترتیب که تولیدکننده از هر دو اهرم کنترل تقاضکککا برای مدیریت تقاضکککای پیش روی  آنها را تعیین کند. به این

 أمینتخود استفاده کند. این رویکرد پیچیدگیهای مسئله را بیشتر می کند، ولی اختیارات بیشتری را به تولیدکنندهی

 ( 1390کننده برای کنترل تقاضا میدهد. )ترابی و همکاران،

را  اضامدیریت تق نقش اهمیت باید نه تنها تأمینزنجیره  چابکی هایشرکت نظرسطح مورد  برای رسیدن به

کپارچه ی تأمینمدیریت زنجیره  فرآیندهای با مدیریت تقاضکککا را فرآیندهای بلکه همچنین باید ،بگیرند در نظر

 ها و فرایندهایسککاختاراینکه کدام  در اینجا برای ارزیابی توسککعه داده شککده چارچوباز  توانندکنند.مدیران می

 (Gligor ,2014) استفاده کنند. شرکت بکار گیرند تأمینزنجیره  چابکی برای افزایش توانندگیری را میتصمیم

 تأمینو مدیریت زنجیره 159 فناوری اطالعات -2-9

شکککامل یک بعد دیجیتالی می شکککود، که به معنای یکپارچگی  بررسکککی های اخیر مدیریت زنجیره تامین

در  افزایشو کار به کارگرفته شککده از طریق فناوری اطالعات در پلت فرم اینترنت اسککت.  فرآیندهای کسککب

رقابت جهانی بر سککازمانها برای درک اینکه آنها مجبورند زنجیره تامین خودشککان را به منظور بقا بهتر مدیریت 
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ک ردن فناوری با افراد در یکنند، فشار وارد کرده است. مدیریت زنجیره تامین به سازمانها ابزاری برای متصل ک

تالش برای هم تراز کردن فناوری با قابلیت های هم سازمان و در میان شرکای تجاری آن پاسخگوی وابسته به 

شود. شتریان را منجر می  ستراتژیک تامین  شیوه های مدیریت زنجیره تامین نیازهای م شراکت ا را به نام های 

اطالعات و کیفیت اطالعات ، شککیوه های ناب داخلی و تعویق را  کننده، روابط مشککتری ، به اشککتراک گذاری

( ، نشان داد که سطح باالتر در شیوه های 2006) 160شناسایی کرد. یک مطالعه هدایت شده توسط لی و همکاران

یگر د می تواند منجر به دسککتیابی به مزیت رقابتی و عملکرد سککازمانی بهبود یافته شککود. مدیریت زنجیره تامین

سا ل مدیریت تامین و مواد، عملیات و فناوری محقق شیوه های زنجیره تامین مرتبط با م شنهاد می دهند که  ان پی

ست.کیم شتریان ا شتراک گذاری و خدمات م شیوه های مدیریت زنجیره 2006) 161اطالعات و به ا صال بین  ( ات

 تحقیقات او آشکار می سازدو قابلیت رقابت ، سطح یکپارچگی و عملکرد شرکت را آزمایش کرده است. تامین

 ((Marinagi et al,2015که یکپارچگی زنجیره تامین می تواند در مراحل اولیه بسیار مهم باشد.

ن تریعنوان یکی از مهمگذاری اطالعات ی ارتباطات بهاشکککتراک تأمینطور مداوم از طریق ادبیات زنجیره به

ستوفر و همکاراناند. کشدهشناخته می تأمینتوانمندسازهای زنجیره  شنهاد کرد که یکپارچگی  162(2004 ) ری پی

ین و وسککیله جچابک باید دارا باشککد، اسککت. این دیدگاه، به تأمینای که یک زنجیره فرایند یکی از چهار ویژگی

ی چابکگذاری اطالعات در دسککتیابی به که به اهمیت به اشککتراک به اشککتراک گذاشککته شککد 163(2008همکاران )

گذاری اطالعات تأکید کرد. در کل، یک حمایت وسککیع در ادبیات بر تولید چابک برای اشککتراک زنجیره تأمین

 (Gligor and Holcomb,2014) عنوان یک مرجع مهم چابکی وجود دارد.به

شامل فعالیت هایی از قبیل منبع مواد، برنامه ریزی تولید ، و سیستم های توزیع فیزیکی  تأمینمدیریت زنجیره 

بنابراین باید برای ارتباط مشتری نهایی، کانال های توزیع، فرایندهای تولید و تأمین مدیریت زنجیره است. هدف 

انجام فعالیت ها باشد. اما شرکت ها باید روش های جدیدی را برای انجام کسب و کار در دستیابی به مزیت 

ین ن سرمایه گذاری کند. عالوه بر اشا تأمینرقابتی توسعه دهند و در تکنولوژی برای اصالح اثربخشی زنجیره 

شرکت ها را مجبور به استفاده از سیستم های فناوری اطالعات می کند زیرا   تأمینپیچیدگی مدیریت زنجیره 

در عصر اطالعات ناکافی است. بر این اساس فناوری اطالعات به عنوان ابزاری  تأمینفقط سیستم مدیریت زنجیره 

  أمینتو رقابت تشخیص داده شد، زیرا اثر زیادی در دستیابی به مدیریت زنجیره  بحرانی برای افزایش شایستگی

موثر دارد. جریان اطالعات ضروری بین شرکت ها و دپارتمان ها برای عملیاتی است که بدون پشتیبانی سیستم 

عات و اوری اطالهای اطالعاتی کافی نیست. یکی از عوامل توانا برای دستیابی به این هدف استفاده موثر از فن
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و رقابت های کارآمد است. در نتیجه اینترنت و فناوری اطالعات نه فقط یک  تأمینافزایش مدیریت زنجیره 

و مدیریت لجیستیک است بلکه همچنین عامل محرک عمده بر عملکرد زنجیره  تأمیناسلحه رقابتی در زنجیره 

 (Barutcu  and Tunca,2012 ) است. تأمین

ستفاد را  توانند یک مزیت رقابتیها میشرکت تأمینه مؤثر از فناوری اطالعات در مدیریت زنجیره از طریق ا

سعه دهند.  شد عالوه بر این میمی فناوری اطالعاتتو سرعت ببخ  تأمینتواند زنجیره تواند به جریان اطالعات 

    (Fuchs and Otto,2015) تر و بهبودپذیر تر و بدون تحلیل بردن کارا ی اش بهتر کند.را قوی

 کاربرد فناوری اطالعات  -2-9-1

ن مهبا توسکککعه ف کار گیری برنا ناوری اطالعات هایاوری ب یامبه ف قال پ ها و پرورش دادن درجه منظور انت

سیع شار نهادی اعمالتری از یکپارچگی در خدمات حملو شرکای زنجیره ونقل کانتینر به علت ف سط  شده تو

ونقل الکترونیک کاربردهای مهم ذکر است تعدادی از مطالعات بر روی توسعه حملقابل تأمین رایج شده است.

ساختند: شکار  شد را آ شریکعنوانبه این فعالیت در حال ر شان داد که تجارت الکترونیک و ت ساعی ممثال آن ن

زنجیره  ا شککرکایتری از یکپارچگی و ارتباطات بپذیر و جامعهایی با ابزار انعطافتواند شککرکتالکترونیک می

  (Tseng and Liao,2015) تأمین با هزینه کمتری تشکیل دهد.

 الکترونیکی و مدیریت لجیستیک تأمینزنجیره  -2-9-2

یکی از مهمترین مفاهیم در محیطهای کسب و کار با   تأمینهمانطور که در باال عنوان شد، مدیریت زنجیره 

امه ریزی و مدیریت همه فعالیت های درگیر در منبع و تهیه، تبدیل، رقابت زیاد است از آنجاییکه در برگیرنده برن

و همه فعالیت های مدیریتی لجیستیک است. به طور قابل توجهی، همچنین شامل، مشارکت و همکاری با شرکای 

کنندگان خدمات سه بخشی ارا ه دهنده طرف  تأمینکنندگان، واسطه ها و دیگر  تأمینکانالی است که می تواند 

جم می را از طریق شرکت ها منس تأمینمدیریت تقاضا و   تأمینوم لجستیک و مشتریان باشد. مدیریت زنجیره س

 (Barutcu  and Tunca,2012 ) کند.

شرکت های زیادی در تالش برای چگونگی اثر اینترنت و کسب و کار الکترونیکی در فعالیت های زنجیره 

واسطه ها اثر داشته باشد )از قبیل عمده فروشی یا خرده فروشان(،  خود هستند. می تواند در حذف برخی تأمین

اما همچنین باعث ظهور افراد جدید مثل لجستیکین ها می شود که در قبول زنجیره های لجیستیک های سنتی 

نقش دارند. اینترنت سبب توانایی مدیران در مدیریت چابک  164برای حساب نیازهای کسب و کار الکترونیکی
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( افزایش یا کاهش حاملین در 2( سرعت تنظیم سطح موجودی 1آنها می شود. این توانایی ها شامل:  مینتأشبکه 

( کاهش 5( مدیریت کاراتر تسهیالت 4( افزایش سرعت واکنش به مسایل خدمات مشتری 3مواقع مورد نیاز 

( 9راتژی های خرید موثر ( توسعه هزینه است8( حمل دقیق تر 7( تنظیم مواد در مواقع نیاز 6سطح کاغذبازی 

 (Barutcu  and Tunca,2012 )( کاهش عملیات زا د در سیستم ها. 10اصالح برنامه ریزی تولید و 

به عنوان جریان کنترل اطالعات و مواد ، فرایندهای ساختاری و  165الکترونیکی تأمینمدیریت زنجیره 

ه و تحویل محصول نهایی از طریق کانالهای مناسب زیرساختی در رابطه با تبدیل مواد به تولیدات با ارزش افزود

به مشتریان و بازار برای افزایش ارزش و رضایت مشتری تعریف شده است. به عبارت دیگر مدیریت زنجیره 

را  أمینتالکترونیکی زیرساخت های انتقال اطالعات را به کار می گیرد و اینترنت و فعالیت های زنجیره  تأمین

از تهیه تا لجستیک است و زیر ساخت پلت  تأمیندر به مدیریت همه فعالیت های زنجیره ترکیب می کند و قا

 Barutcu  and )به کار می بندد.  تأمینفرم نرم افزاری را برای مدیریت همه فعالیت های زنجیره 

Tunca,2012) 

های پارکهای مدیریت انبار، های لجسککتیک و توزیع، سککیسککتمهای تجارت الکترونیک، سککیسککتمسککیسککتم

ها از طریق توسککعه و عملیات میزان زیادی از پلت فرم اطالعات لجسککتیک، فناوری اطالعات و دیگر سککیسککتم

داخت های مدیریت انبار، سیستم پرهای لجستیک و توزیع، سیستم، یکپارچگی سیستمB2Bتجارت الکترونیکی 

ستاندارد، به صدور گواهینامه ا ستم  سی ساند.آرامی به بلوغ میمعامله،  ستیک جامع، خدمات  ر ارا ه خدمات لج

های مدیریت انبار، خدمات تجارت و پرداخت، صکککدور گواهینامه، خدمات مالی و اطالعاتی، ایجاد لجسکککتیک

شوند. سعه داده   Xiangliana  And)جامع به مقیاس بزرگ و تهیه پلت فرم اطالعات یکپارچه، هنوز باید تو

Hua,2013) 

 عاتفناوری اطالارزش  -2-9-3

کنند. وتحلیل می را تجزیه تأمیندر مدیریت زنجیره  فناوری اطالعاتسه مطالعه مهم وجود دارد که خلق ارزش 

عناصر مشتری کارای فرآیند  وکارهای الکترونیکی،های کسبحلنشان داد که راه (2005) 166ا ورامو و همکاران

داد که نتایج مشابهی به دست آورد که نشان می (2007) 167ساویتسکی دهند.را بهبود می تأمینو چابکی شبکه 

، گردش موجودی های لجستیک،های عملکرد را مثل هزینههای اطالعات لجستیک داخلی و خارجی سنجهسیستم

پذیری محصول و سفارش، انعطاف زمان تحویل محصول و رضایت مشتری را تکمیل سفارش، انعطافظرفیت 
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را برای  فناوری اطالعات هایی که( مدارکی مبنی بر اینکه شرکت2004) 168دهد. باکسمن و همکارانبهبود می

ها و زمان تأخیرشان را کاهش دهند خودشان به کار بستند قادر بودند تا هزینه تأمینمدیریت زنجیره  حمایت از

 Fuchs and) و سطح خدماتشان هرچند اهمیت دقیق و منشأ ارزش سهم نامشخص باقی بماند، افزایش دهند.

Otto,2015) 

 و عملکرد شرکت کاربرد فناوری اطالعات-2-9-4

سازد تا منابع دانشش را درباره مشتریان زنجیره تأمین یک شرکت را قادر می در  طالعاتاستفاده از فناوری ا

دیگر  د.گذارکنندگان و تقاضککای بازارش توسککعه و تجمیع کند که در مقابل بر عملکرد شککرکت تأثیر میتأمین

های زنجیره تأمین و توانا سکککاختن شکککرکت برای کاهش پیچیدگیفناوری اطالعات های اسکککتفاده از مزیت

ستراتژیبهینه ند عملیات فرآی منظور حداکثر کردن نتایج عملکرد هستند.شان بههای زنجیره تأمین جهانیسازی ا

ابی به های اجرایی، دستیهزینهطور مستقیم یغیرمستقیم به یک شرکت در افزایش درآمدها، کاهش الکترونیک به

یان کمک میبهره نه کمتر و بهبود عملکرد خدمات مشکککتر با هزی ند.برداری بهتر از دارا ی   Tseng and) ک

Liao,2015) 

 و یکپارچگی زنجیره تأمین کاربرد فناوری اطالعات-2-9-5

سبطور بحثکاربرد فناوری اطالعات به ضروری برای بقای ک صر  ست و یکپاروبرانگیزی یک عن چگی کارا

ها برای انتقال و پردازش اطالعات ضککروری کند زیرا که آن به شککرکتکامل از نهادهای زنجیره تأمین خلق می

 ((Tseng and Liao,2015کند.گیری همزمان کمک میبرای تصمیم

سکککت. های تأمین ،ذاتی ا(، وابسکککتگی متقابل در زنجیره2009) 169با توجه به آرشکککیندر ،کاندا و دشکککموخ

عضککای عنوان اتوانند بهاند و نمیهای تأمین به یکدیگر برای منابع ،اطالعات وابسککتهطورکلی اعضککای زنجیرهبه

مسککتقل رقابت کنند. بنابراین مدیریت وابسککتگی یک فرآیند حیاتی در همکاری شککده اسککت. ضککرورت روابط 

یکپارچگی زنجیره  که در آن وابستگی همکاری میان اعضا در یک زنجیره تأمین ،شناخت وابستگی متقابل است

( عنوان 2006)170کند. ژو و بی مون گذاری اطالعات ایجاد میاندازد و اشککتیاق برای اشککتراکتأمین را به کار می

داشته است که وابستگی متقابل باید تا جایی وجود داشته باشد که اعضای زنجیره تأمین اطالعات را با یکدیگر 

گذاری اطالعات زنجیره تأمین و همکاری در حفظ روابط زنجیره تأمین وه با اشککتراکبه اشککتراک بگذارند بعال
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( عنوان داشککته اسککت که یک 2012)  171چنین چویهم برای به دسککت آوردن اهداف شککرکت در ارتباط اسککت.

شتراک می شرکای زنجیره تأمینش زمانی به ا ستگی متقابل قوی مسازمان اطالعاتش را با  ان یگذارد که یک واب

 (Lee and Fernando,2015) اعضای زنجیره تأمین وجود داشته باشد.

ضروریهای رابطه را میشرکای زنجیره تأمین معموال  ویژگی صر  یکپارچگی  سازند مثل اعتماد و تعهد. عنا

د هاعتماد وتعهد هستند. بنابراین تعهد یک عنصر کلیدی در حفظ رابطه در زنجیره تأمین است. تع زنجیره تأمین

مدت شده است و برای موفقیت طوالنی عنوان یک توافق یا عهد در شبکه تأمین تعریفدر یک زنجیره تأمین به

تواند از طریق تعهد و اعتماد میان اعضکککای زنجیره روابط یک زنجیره تأمین حیاتی اسکککت .بعالوه،همکاری می

تواند هماهنگی را در زنجیره تأمین می( اعالم کردند که تعهد 2004) 172تأمین شککککل بگیرد.وو چیگ و وو تو

یان و موال حسکککینی کدان عه مشککک طال هد و م به2013) 173افزایش د هد  که تع با طور معنی ( نشکککان داد  داری 

شتراک سیا سارا چنین دریافت کرد که اعتماد، ( هم2010) 174گذاری اطالعات زنجیره تأمین ارتباط دارد. ویجایا

  Lee and)تککأثیر دارنککد.  175ی بر یکپککارچگی زنجیره تککأمینطور مؤثرتعهککد و وابسکککتگی متقککابککل بککه

Fernando,2015) 

 

سکککازی فرایندهای زنجیره تأمین بر روی سکککازی و انتشکککار کاربردهای اینترنت، یکپارچهبا توجه به جهانی

ست.اینترنت در حال تبدیل صلی مدیریت زنجیره تأمین  ا ست که اینترنت میبیان شدن به موضوع ا  تواندشده ا

یک پلت فرم جهانی، باز، به لحان زمانی واقعی برای شککرکت برای دسککتیابی به یک محدوده وسککیع از شککرکای 

وکار یکپارچگی زنجیره تأمین در کسب با هزینه کمتر فراهم کند.( کانال )تقریبا  هرزمان، هر مکان، هرکس، تقریبا 

و کانال  واقعی -زینه، محتوای غنی، زمانهتوانسکککت شکککرکت را در فا ق آمدن در مبادالت کمالکترونیک می

بد، کمک تواند بدان دست یاتنهایی نمیکه شرکت به گسترده نیرو و سرانجام برای به دست آوردن مزیت رقابتی

ه وکار الکترونیک کتر از یکپارچگی را در کسککبو عامالن یک دیدگاه در سککطح بزرگ محققان کند. از این نظر،

 اگرچه منافع یکپارچگی زنجیره تأمین هرچند، اند.گرفتهرد بهتر شککرکت شککود، در پیشتواند منجر به عملکمی
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را در  خوبی منتشککرشککده اسککت، تعداد کمی از مطالعات مقدمات یکپارچگی زنجیره تأمینصککورت نظری بهبه

 (Liu et al,2015) اند.وکار الکترونیک کاوش کردهکسب

 176یت لجیستیک در صنعت پیگیری الکترونیکیو مدیر تأمیننقش مدیریت زنجیره  -2-9-6

کنندگان و مشتریان  تأمین، شرکت ها ضرورت جستجو در حواشی شرکت های خود را برای 1990تا دهه 

کنندگان کارخانه داران، عمده فروشان، توزیع کنندگان  تأمینتشخیص دادند تا ارزش کلی مشتری را اصالح کنند. 

الکترونیکی  تأمینهستند. مدیریت زنجیره  تأمینت لجستیک بخشی از زنجیره کنندگان خدما تأمینو مشتریان و 

 Barutcu  and)به رابطه میان آنها در زمینه روش های افزایش ارزش از طریق اینترنت می پردازد. 

Tunca,2012) 

ناصر ع پیگیری الکترونیکی باید صدها توزیع کننده، عمده فروش و مشتریان الکترونیکی را مدیریت کند. 

اصلی داللت بر استراتژی پیگیری الکترونیکی موفق تکیه بر مشتری و لجستیک دارد. عالوه بر این لجستیک ها 

نیروی محرک برای سودمندی پیگری الکترونیکی است. برای تحویل های پیگیری الکترونیکی زیادی محصوالت 

تقال ستیک مثل انتخاب کردن، بسته بندی و انسفارش شده دو مساله عمده هستند. یک مساله مربوط به توابع لجی

است که بدون هزینه انبارهای فیزیکی برای مشتریان است. از سوی دیگر مشتریان ممکن است هزینه های تحویل 

 (Barutcu  and Tunca,2012) را قبول نکنند.

 تأمینیک چارچوب خدمت برمبنای چند عامل برای مدیریت زنجیره  -2-9-7

ها در عنوان یکی از نواحی مهم برای به دسککت آوردن مزیت رقابتی برای شککرکت به تأمینه هماهنگی زنجیر

سازمان ست.  سر دنیا ا شبکهطور فزایندهوکار، بههای کسبسرا شده ع، واقتأمینهای متعدد زنجیره ای بر تقاطع 

ست. مدیریت این شبکها سازی از طریق ترای بهچنین  سته به خودکار شرفته های پکیب فناوریطور عظیمی واب ی

ناوری نرم ثل ف ناوریم مل، ف عا های  یا و غیره اسکککت.افزار نت اشککک  Pala and) های سکککرویس گرا، اینتر

Karakostasa,2014) 

ستفاده شده است: قوانین خدمات  ستفاده در سیستم همکاری تدارکات مواد به دو صورت ا اطالعات مورد ا

شریح خدمت. آن از ایکسب ستفاده از وکار و موارد ت ن اطالعات ترکیبی به منظور اینکه سرویس مناسب را، با ا
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) Pala andتشکیل دهند، استفاده می کند.  178و استدالل های بر اساس مورد  177استدالل های بر اساس قانون 

and Karakostasa,2014) 

شرکت ستف تأمینای از زنجیره طور فزایندهها بههمانطور که  ستخود برای رقابت در بازار ا فاده اده می کنند، ا

ست. زنجیره های به از فناوری اطالعات سالهای اخیر افزایش یافته ا سی در  سو ستم های  تأمینطور مح سی از 

ستفاده میکنند. درا تأمیناطالعات برای پشتیبانی از تعامالت خارجی با مشتریان،  ین کنندگان و شرکای تجاری ا

ترکا  جریان محصوالت، خدمات ارتباط با مشتریان مربوطه و روش چندین شرکت با یک سهم بازار مشترک مش

را  تأمیناطالعات در راسککتای ارزش دهی در راسککتای افزایش ارزش مشککتری و حداکثر سککازی کارایی زنجیره 

 (Pala and Karakostasa,2014) برنامه ریزی و مدیریت می کنند.

سرو –های فعال کننده ظهور فناوری صوص معماری  شده 179یس گرا وب ، به خ شریح  سرویس های ت و 

را برای خودکارکردن تعامالت آنها بوسیله تولید، ترکیب شناخت خودکار شرکا و  تأمینمعنایی، شرکای زنجیره 

 افزارهای عامل خودگردان، بکار گرفتهچنین سرویس هایی می تواند بوسیله نرمقادر می سازد. این تأمینزنجیره 

ی تدارکات مواد می تواند به تولید کننده و ارا ه دهندگان خدمات لجستیک جهانی شوند. پیشنهاد سیستم همکار

کمک کند. عوامل زنجیره  تأمینمنطق خودران برای کاهش عدم اطمینان در توزیع و بهبود زمان اجرای زنجیره 

 کل زنجیرهبا دیگر عوامل در داخل و سککراسککر سککازمانها به منظور تقویت دانش فردی و بهبود عملکرد  تأمین

طور مشکککترک انجام سکککفارش به روی پلت فرم سکککیسکککتم ، تعامل و همکاری می کنند. آنها می توانند بهتأمین

ند. ید را اجرا کن ند تول نان فرآی یت اطمی قابل کات مواد برای افزایش صکککحت و  تدار  Pala and) همکاری 

Karakostasa,2014) 

 :تأمینخودکارسازی زنجیره  -2-9-8

مرتبط با سککیسککتم اطالعات، مدت طوالنی یک مسککئله اصککلی در  تأمینیک سککازی زنجیره مشکککل در اتومات

سه رویکرد مهم در توسعه عملیات زنجیره  ات فعلی مرتبط با سیستم اطالع تأمیندانشگاه و صنعت بوده است.

ستم ترکیبی مبتنی بر عامل و خ سی ستم بر مبنای خدمات وب معنایی و ترکیب عامل و  سی مات دوجود دارند: 

 (Pala and Karakostasa,2014) وب.
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 سنتی تمرکز می کند. سیستم های مبتنی بر چند تأمینهر رویکرد بر غنی سازی بعضی از جنبه های زنجیره 

وان عناز مصرف محدود به تأمینعامل سعی کرده اند، یک رویکرد مشارکتی تا حدودی خودکار عملیات زنجیره 

صمیم گیری مبتنی بر  ستم یک ابزار ت سی شان می دهد که پروژه هایی که  نرم افزار را اتخاذ کنند. ادبیات علمی ن

اسکتفاده کردهاند. با سکه مشککل اسکاسکی روبرو شکده اند: مدل  تأمینرا در زنجیره  180های مبتنی بر چند عامل

نند را ی کسکازی، طراحی و کنترل عملیاتی. این مناطق مشککل، انواعی از مسکا ل تحقیقاتی را که محققان بیان م

 أمینتناشی می شوند. سیستم های چند عامله، ثابت کرده اند که در مطالعه خودکارسازی جز ی عملیات زنجیره 

 (Pala and Karakostasa,2014) بسیار مفیدند.

شهای بنیادیترین و حیاتی ترین از یکی  سازمانها آن تأمین زنجیره مدیریت سازمان، کلی یک مدیریت بخ

شود سوب می شیب .مح  مراحل تا مواد تأمین مانند ابتدایی ازمراحل واحدها تمام میان هماهنگی وظیفه که خ

 از معتبر و جامع بسککترهای اطالعاتی وجود.دارد عهده بر را کاال فروش از پس خدمات تحویل و نظیر نهایی

 یکپارچه تر سککیسککتمهای صککحیح هرچه کارگیری به رو این از.باشککد می تأمینزنجیره  یک مدیریت الزامات

)قیصککری و . اسککت اهمیت رد مو سککازمان مدیریت از بخش این در ازاشککیاء اینترنتی فناوری نظیر اطالعاتی

 (1392همکاران،

امروزه نقش، اهمیت و جایگاه اطالعات برای همگان بدیهی است. گردش مناسب و انتقال صحیح اطالعات 

ت آنها آسککانتر گردد. در بحث زنجیره تأمین، موضککوع باعث میشککود تا فرآیندها مؤثرتر و کاراتر گشککته و مدیری

هماهنگی درفعالیتها بسککیار حا ز اهمیت اسککت. این نکته در بحث مدیریت اطالعات در زنجیره تأمین، مدیریت 

سیستمهای اطالعاتی و انتقال اطالعات نیز صحت دارد. مدیریت اطالعات هماهنگ و مناسب میان شرکاء باعث 

ت فزایندهای در سرعت، دقت، کیفیت و جنبه های دیگر وجود داشته باشد. مدیریت صحیح خواهد شد تا تأثیرا

اطالعات موجب هماهنگی بیشکککتر در زنجیره میشکککود. به طور کلی در زنجیره تأمین، مدیریت اطالعات در 

 بخشهای مختلفی تأثیرگذار است که برخی از آنها عبارتند از:

 مدیریت لجستیک، 

 دهها میان شرکاء، تبادل و پردازش دا

ند منبع یل فر آی عات برای تحل تأمین  جمع آوری و پردازش اطال عه  خاب و توسککک یابی، انت یابی و ارز

 (1392کنندگان)قیصری و همکاران،
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 تأمیناثرات فناوری اطالعات بر زنجیره  -2-9-9

صنعت رادگرگون نموده و می شرفت روز افزون فناوری اطالعات چهره  ساز پی به کارگیری آن  تواند زمینه 

رهای ، اتخاذ راهکاتأمینباشکککد. به منظور ارتقاء سکککطح کیفی مدیریت زنجیره  تأمیندر ارتقاء مدیریت زنجیره 

فناوری اطالعات شکککرط الزم بوده و به عواملی همچون وسکککعت و میزان موفقیت بنگاه، عدم اطمینان بنگاه از 

شد  شرکاء فعال و حمایت مدیران ار شار  ست. با توجه به به صحت عملکرد، ف شرط کافی نی ستگی دارد، ولی  ب

اثرات قابل توجهی درمدیریت آن  تأمینکارگیری عوامل ذکر شکککده، پیاده سکککازی فناوری اطالعات در زنجیره 

 خواهد داشت که عبارتند از:

 ایجاد همکاریهای مشترک میان تمام بخشهای زنجیره -

 أمینتایجاد توسعه راهبردی کسب و کار در زنجیره  -

 (1392)قیصری و همکاران،تأمینتسریع در فرآیندها و عملیات زنجیره  -

 در مدیریت  زنجیره تأمین181 مفهوم تعامل -2-9-10

شککناسککی و ... طور وسککیعی درزمینه های علوم کامپیوتر ، طراحی محصککول ، شککیمی و جامعهمفهوم تعامل به

های های کاری درونی مؤلفهکردن توسکعه و نظام کاربرده شکده اسکت.در طراحی محصکول تعامل برای تجزیهبه

ستفاده می صول ا ای که در آن اطالعات یا ناحیه " عنوانکه در مدیریت زنجیره تأمین تعامل بهشود. درحالیمح

تیابی با دیگری برای دس "تعامل  "که شرکای تجاری درحالی –کاالی فیزیکی بین یک شرکت تجاری و دیگری 

شکککده اسکککت. با توجه به کاربرد آن در مدیریت لجسکککتیک ، تعریف  "آمیز کاالها و اطالعات به انتقال موفقیت

مان با سکککاز عامالت  یات داخلی و ت با دیگر عمل عامالت  ند.های خارجی مختلف را ترکیب میت  ( Lin etک

al,2015) 

زیکی که یکپارچگی تعامل فی ( دو نوع تعامل زنجیره تأمین را خالصه کردند :2008)182استیفانسون و راسل

کندو تعامل اطالعات که یکپارچگی جریان اطالعات و داده و جریان کاال و منابع با فرآیند و فعالیت توصیف می

 گیرنده کننده ، تحویلدهد.این دو تعامل در میان ، حملمحتوای اطالعات باهم با فناوری اطالعات را نشکککان می

سطه ات لجستیک کنندگان خدمونقل ، تهیهو حامالن حمل  ( Lin et های خدمات لجستیک وجود دارند.و وا

al,2015) 
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 :تأمینمدیریت زنجیره تأثیرفناوری های تعاملی بر  -2-9-11

ها اسککت. این به گذاری اطالعات میان شککرکتهای الکترونیک به اشککتراکیکی از فواید اصککلی تبادل داده

شتراک ستادگذاری اطالعات میا شکل فر ست که تواند به  شد. تفاوت این ا ن مدارک، داده خام، پول و غیره با

ر های جدیدتمثال، فناوریعنواناند. بهچنین تعامالتی را افزایش دادههای تعاملی جدید حجم و میزان اینفناوری

یک پیوندها هسککتند و برند و بنابراین قادر به دور زدن مسککتقیم یکای شککده را به کار مییک چارچوب شککبکه

 (Plank and Hooker,2014) سازند.را ممکن می تأمینها و زنجیره مکان تعامالت همزمان بین شرکتا

 تأمینیکپارچگی زنجیره  -2-10

شکار می مرور بر ادبیات یکپارچگی زنجیره تأمین ی وسیعی از های یکپارچگی یک منطقهسازد که پژوهشآ

سعت یکپارچگی شده بهبندیهای طبقهشیوه سیله و شش و شتری و یکپارچگی تأمین را پو سب درونی، م برح

سعت فعالیتمی سعهدهند. بعالوه عمق یکپارچگی و شترک تو شیوههای م ده )به کننهای هماهنگیافته برحسب 

های هشککیو( شککدهریزیهای برنامهگذاری تاکتیکی اطالعات تحویل برای مدیریت جریان مواد و فعالیتاشککتراک

 اسکککت. (ی اسکککتراتژیک برای بهبود مشکککترک تحویل محصکککوالت و خدماتهامسکککاعی )شکککیوهتشکککریک

(Wiengarten and Longon,2015) 

 اشاره دارد به : زنجیره تأمین یکپارچگی

با شکککرکای زنجیره تأمین و مدیرانش فرآیندهای میان و ای که یک سکککازمان بهدرجه طور اسکککتراتژیک 

ستیابی به جریاندرون صمیمات  های کارا وسازمانی برای د صوالت، خدمات، اطالعات، پول، ت اثربخش از مح

 (Cao et al,2015)کند.باهدف تولید بیشترین ارزش برای مشتریان همکاری می

شکککامل هم یکپارچگی درونی و هم بیرونی اسکککت بعالوه، یکپارچگی بیرونی به  زنجیره تأمین یکپارچگی

شتری به فرایندهای یکپارچگی  185یکپارچگی درونی  شود.بندی میطبقه184و یکپارچگی تأمین 183یکپارچگی م

گان اشککاره کنندسککازمانی با مشککتریان و تأمینمیان سککازمانی و یکپارچگی بیرونی به فرایندهای یکپارچگی درون

ها را قادر به شککککل دادن اتحاد اسکککتراتژیک، به ای درون و فراتر از مرزها شکککرکتچنین یکپارچگیدارد. این

ارچگی پکیکند. مطالعات موجود مختلف نشکککان دادند که و هماهنگ کار کردن می گذاری اطالعاتاشکککتراک

تواند نتایج مثبتی مثل کاهش در معامالت هزینه و بهبود در عملکرد عملیاتی و مالی را به بار می زنجیره تأمین

 ((Cao et al,2015نیازمند مطالعه بر روی مقدمات یکپارچگی است. زنجیره تأمین یکپارچگیآورد. اهمیت 
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سابق  شود. اولین جریان بر کپارچگی زنجیره تأمین مییادبیات موجود در  سیم  صلی تق سه جریان ا تواند به 

اثرات محیطی مثل عدم اطمینان محیطی، عدم اطمینان فناوری و عدم اطمینان تقاضککا تمرکز دارد. جریان دوم بر 

ریانش کنندگانش یا مشتد بر روابطی که شرکت با تأمینسازمانی مثل، اعتماد، قدرت و تعهاثراتی که عوامل درون

سه  ستراتژی یا فناوری اطالعات تمرکز دارد. این  شرکتی مثل ا سطح  سوم بر عوامل  دارد، تمرکز دارد. جریان 

شی در عوامل پیش برنده درگیر در  د. هرچند، کننزنجیره تأمین را تهیه می یکپارچگینوع از مطالعات همگی بین

طال بهچنین م مل فرهنگی در اجرای عاتی  تأثیر عوا پارچگیطورمعمول  یده می یک ناد تأمین را  نزنجیره  د. گیر

سانیطور که همان شان داد در نظر ان ستن اینکه چه عواملی مدیران و کارکنان را کپارچگی زنجیره تأمین ن ها، دان

کنندگان سککراسککر و تأمین برای یکپارچگی با همکاران درون شککرکت و همکاران خارج شککرکت مثل مشککتریان

 هایسازمانی نقشدهند فرهنگطور که خیلی از مطالعات نشان میراند، مهم است. همانزنجیره تأمین به جلو می

عد بر  که ب تار مردم دارد،  یت رف هدا تأمین اثر می یکپارچگیحیاتی در  ما روشزنجیره  نابراین،  های گذارد. ب

 ((Cao et al,2015کنیم.گذارد، بررسی میزنجیره تأمین اثر می ارچگییکپسازمانی بر بخصوصی را که فرهنگ

ند یکپارچگی ( به مدیریت زنجیره تأمین به1998) 187( و لمبرت و همکاران1997) 186کوپر و همکاران مان

کنندگان اصککلی که محصککوالت را تولید کنندگان نها ی از طریق تأمینوکار از مصککرففرآیندهای اصککلی کسککب

اشککاره کردند.  کنند،افزوده ایجاد میخدمات و اطالعات که برای مشککتریان و دیگر سککهامداران ارزشکنند، می

 اسککتراتژیک، تاکتیکی، عملیاتی. به نظر آورد:توسککعه یک زنجیره تأمین یکپارچه معموال  سککه دیدگاه در نظر می

شبکه2005) 188زیالنی و راجاگوپال صر زنجیره تأمین ها( ، یکپارچگی زنجیره تأمین به احداث  شامل عنا یی که 

 ((Tseng and Liao,2015های درگیر هستند.کنندگان، مشتریان و شرکتکه تأمین

های به اثرات مثبت پیوند بین حوزه 189به طور خاص، با توجه به اهمیت یکپارچگی داخلی، بیرو و همکاران

 (Boon-itt and Wong,2011 )د. .انای هم بر قابل اعتماد بودن تحویل و هم سرعت آن پی بردهوظیفه

صلی یکپارچگی زنجیره  ست که نقش ا سئله بدین معنا کی و اطمینان تکنولوژیحداقل کردن عدم تأمیناین م

ست، بلکه کاهش اثرات منفی عدمیا عدم ضا نی ضا بر اطمینان در تاطمینان تکنولوژیکی و یا عدماطمینان در تقا قا

هایی که توانسککتند تحت فشککار محیط رقابتی حث شککده اسککت که شککرکتعملکرد تحویل اسککت. لذا این طور ب

شرکتهای وظیفهدپارتمان صی را یکپارچه کنند،  صحنه رقابت ای خا هایی را که از عهده این کار بر نیامدند از 

 (Boon-itt and Wong,2011 )به در بردند. .
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 ی سازمانی به وضوح بخش بندی شوندمی بایست نقش های بین واحدها تأمینبه منظور یکپارچگی زنجیره 

ست تا  شود. گام بعدی تعریف فرآیندهای داخلی ا سازی افزایش یابد و از دوباره کاری اجتناب  صی  ص تا تخ

شود. تأمینبتوان جهت گیری زنجیره  سازمان ایجاد  به معنای  تأمیناین بخش بندی نقش ها در کنار زنجیره  در 

سنتی و ستم وظیفه ای  سی ست. طراحی مجدد  شتر ا ستمی بی سی ستمی با جهت گیری  سی شکل آن به   تغییر 

(Aronsson et al, 2011) 

نجیره هاست در ادبیات مدیریت زبر عملکرد تحویل امری است که مدت تأمینتاثیر مثبت یکپارچگی زنجیره 

ت که ابعاد سو لجستیک شناخته شده است. عالوه بر آن، در بعضی تحقیقات این طور نتیجه گرفته شده ا تأمین

با مشتریان  کنندگان و یکپارچگیتأمین، یعنی یکپارچگی داخلی، یکپارچگی با تأمینمختلف یکپارچگی زنجیره 

تواند در عملکرد تحویل نقش داشته باشد. با این حال، بعضی از تحقیقات اخیر پرده از این حقیقت برداشته می

عملکرد تحویل بدون قید و شرط نباشد. این تحقیقات  بر تأمیناست که ممکن است تاثیر یکپارچگی زنجیره 

ان تقاضا، اطمینو تحویل به اقتضا اتی نظیر عدم تأمیندهند که احتمال دارد ارتباط عملکرد زنجیره پیشنهاد می

       (Boon-itt and Wong,2011 )اطمینان تکنولوژیکی مرتبط باشد.اطمینان عرضه و عدمعدم

 یره تأمین و عملکرد شرکتیکپارچگی زنج -2-10-1

 مطالعات قبلی بیان داشکککتند داشکککتند که یکپارچگی زنجیره تأمین یک اثر مثبت بر روی نتایج عملکرد دارد.

ها کنندگان و باربرییافته بین حملمسکاعی افزایش( دریافتند که تشکریک2003) 190مثال اسکپر و ویلیامز عنوانبه

سکیهزینه معامله، به ای هشود. زنجیرهبود عملکرد خدمات و یک زنجیره تأمین کارآمدتر میمنجر به کاهش ری

کند که فاصله زمانی بین درخواست مشتری تأمین یکپارچه وضوح عملیاتی و جریان کارآمد از کاال را فراهم می

 ((Tseng and Liao,2015 سازد.برای یک خدمت و تحویل آن را فشرده می

سب2010)  191پاپاکیریاکوپولوس و پاراماتاری صلی ( فرآیندهای یکپارچه ک ساز ا وکار را یک عامل توانمند 

نای تواند به معبرای ارزیابی عملکرد همکاری دریافتند. همکاری، بهترین روند در فرآیند مدیریت عملکرد، می

شترک بر روی چیزی و انجام هر یک از فعالیت شتری و تأمینتوافق م شد. نوعهای مربوطه بین م یگر د کننده با

( پیشنهاد شد بیان داشت که یک شرکت قوی زنجیره تأمین اغلب 2012) 192از همکاری توسط فریرا و همکاران

وع عنوان یک نتواند بهکند که میکه دیگر شکککرکا دنبالش میکند درحالیمدیریت همکاری کننده را کنترل می

سون شود. فورس الند و جان شاره  سله مراتبی ا سل کننده کل ک موقعیت را که یک تأمینی (2007) 193همکاری 
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مدیریت عملکرد را  ند  یدار میمی ادارهفرای ند و خر بال میک بهپذیرد و آن را دن ند همکاری همچنین  عنوان ک

 ) Ulgen and( پیشنهادشده است. .2012) 194( و دوتتی و همکاران2006بهترین شیوه توسط بوسی و بیتیسی )

Forslund,2015) 

 تأمین و فرآیند تقاضا یکپارچگی -2-10-2

ستراتژی شرکتی که شناختن سطح باالیی ازکند را اتخاذ می چابک تأمینزنجیره  یک ا سمیت  همیت ا به ر

 توسط و تقاضا تأمین سازیبرای یکپارچه مفیدیچارچوب .دهدنشان می عرضه و تقاضا فرآیندهای یکپارچگی

سپر شد (2009) و همکاران ا سعه داده  ساسب که تو ست.  شرکت مبتنی بر دانش هایریهنظ ر ا شده ا ساخته 

پس  کاستراتژی تعهدات و بافتمند شده باورهای به منظور توسعه اطالعات بازار شامل استفاده از مدیریت دانش

 (Gligor ,2014) از آن است.

ر نظوبه م سککازمان منابع و مدیریت نیازهای، قرار دادن، شککناسککایی،کسککب تواند به عنوانمی تأمین مدیریت

 (Gligor ,2014) تعریف شود. آن اهداف استراتژیک رسیدن به

سازی ضا یکپارچه  سیر گام تحتشد  تعریفای که در اینجا به گونه تأمین و تقا شترک تف  ند مدیریتفرای م

شد قرار می دانش شرح داده  سازیکه قبال  ضا تأمین گیرد.یکپارچه  سطح و تقا  ی ازاز طریق ترکیب شرکت در 

 (Gligor,2014) شود.عملیاتی می سازمانی فرهنگ ساختارها و،فرآیندها

قاضا عرضه و ت اهمیت یکپارچه سازی به رسمیت شناختن از ایبه عنوان نتیجه مدیریت تقاضاهرچه سطح 

 (Gligor,2014) عرضه باالتر خواهد بود. تقاضا و یکپارچه سازی ،سطحباالتر باشد توسط شرکت
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 پیشینه تحقیق -2-11

 :خارجی تحقیقات -2-11-1

 تأمینتوسکککعه یک مدل برای یک زنجیره  "در مقاله ای با عنوان 2015در سکککال  195محرالین و همکاران. 1

مواد  تأمینداروسککازی، شککامل  تأمینقسککمت از زنجیره  3ارا ه دادند. این مقاله  "چابک در صککنعت داروسککازی

ید و توزیع بر مبنای مدل متشککککیل ی برای ارزیابی چابک تأمینرجع عملیات زنجیره دهنده فعال دارو ی، تول

ستفاده از  تأمینهای زنجیره شنامه گوناگون تجزیه 3با ا س ستیابی بهیافته کند.وتحلیل میپر شان می دهد د  ها ن

سرعت  پذیری، پاس  گو ی، شایستگی وپذیری، مسئولیتها شامل انعطافبه دیگر قابلیت تأمینچابکی زنجیره 

ست.  سته ا ساییها چند عامل را که بهیافتهواب شنا سمتعنوان عوامل بحرانی  های زنجیره شده در هریک از ق

د تولی تأمینسککپاری، تک منبعی، زنجیره برون سککازی،سککازد.عواملی مثل جهانیداروسککازی را آشکککار می تأمین

اس کرده اسکککت به را بیشکککتر به محیط حسککک 197دارویی تأمین، زنجیره  ناب و چابک تأمینو زنجیره 196بهنگام

های داروسککازی باید بیاموزند تا چگونه شککرکت ویک،برای بقا و پیشککرفت در اقتصککاد قرن بیسککت ترتیباین

 طور عمیقیهای داروسازی باید بهتری شرکتطور خاصهای پیش رو در محیط خود را مدیریت کنند. بهچالش

 شکککان مدیریت کنند. نشکککده در محیطبینیالت پیشپذیری در برابر اختالخود را برای انعطاف تأمینزنجیره 

(Mehralian et al,2015) 

های تولیدکننده اسککترالیایی مفاهیم چگونه شککرکت "مقاله ای با نام 2015در سککال  198.فاعضککی و همکاران2

 را ارا ه دادند. هدف این مقاله "شکککوندکنند و متوجه میرا درک می تأمینپذیری در زنجیره چابکی و انعطاف

سب بیآن سی اینکه ک ست که به برر سؤال مهم ا ذیر در پهای تولیدی چگونه مفاهیم چابکی و انعطافوکاریک 

ند،را درک می تأمینزنجیره  ته کن یاف ته اسکککت.  هام در درک اصکککطالح چابک و تمرکزیاف تأکید کرد که اب ها 

دارند که ثبات کمی در مسکککیری که یها وجود دارد. مفاهیم بیان مپذیر هم درون و هم بیرون سکککازمانانعطاف

صطالحات عملیاتی می سپس بها ساختند که تر یافتهشوند، وجود دارد.از همه مهممی کاربردهشوند و  شکار  ها آ

دایت ش را هتأمینشود و سازمان و زنجیره چابکی یک مفهوم متغیر است که اغلب از سطح استراتژی ناشی می

یندهای ضککروری باید تهیه شککوند، اطالعات داخلی و خارجی باید پردازش کند. یک طرز فکر چابک و فرآمی

ایی پذیری درنتیجه توانچابک نفوذ یابد. انعطاف تأمینبشکککوند و سکککرعت باید در تمام عملیات در یک زنجیره 

که خواه خواسکککته یا ناخواسکککته، و تحقق آن درحالی تأمینتغییر، یک فرآیند مبتنی بر رویداد شکککناخته شکککد. 
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به یک  پذیری یک پاس  مستقیمریزی نشده مرتبط با یک رویداد شناسایی شد. انعطافیا برنامه شدهریزیرنامهب

دهد. را نشککان می کننده اسککترویداد اسککت که دلیل اینکه چرا موضککوع زمان و هزینه نسککبت به ابرازش نگران

مشتریان  تر از چابکیکنندگان مهمتأمینبکی ، چاتأمینها همچنین نشان داد که برای توسعه چابکی زنجیره یافته

  (Fayezi et al,2015) است.

سال 3 سط گلیگور و هولکومب  در  سیدن به چابکی در زنجیره "با   2014. مقاله ای تو سیر ر  تأمینعنوان م

شد.  در دیدگاه  "در رابطه با نقش قابلیت های لجستکی  دیدگاه مبتنی بر منابعو چشم انداز  گاه مبتنی ددیارا ه 

توان قابلیت های لجستیکی ویژه شرکت را بعنوان منبعی از مزیت رقابتی  فرض تحقیق این است که می بر منابع

تلقی کرد. در این دیدگاه شکککرکت بعنوان پرتفولیو یا مجموعه ای از منابع و قابلیتهایی که می توان در عملکرد 

شود. د سی می  ساند برر شده آنها را به حداکثر ر سب  شرکت، چارچوبی نظری را فراهم ک یدگاه مبتنی بر منابع 

ی را می توان به صورت عملی بررس تأمینمی کند که در آن رابطه میان قابلیت های لجستیکی و چابکی زنجیره 

برچککابکی زنجیره  ثبککت  م ثر  تهککای لجسکککتیککک بککا ا ی ل ب فتککه هککا قککا نشککککان می دهککد.  تککأمینکرد.یککا

(Gligor&Holcomb,2014) 

سال    199اتشارما و بح.4 سازهای زنجیره مدل "مقاله ای با عنوان  2014در  چابک با  تأمینسازی توانمند 

را ارا ه دادند.هدف این مقاله نمایش دادن یک رویکرد مؤثر  " 200سککازی سککاختاری تفسککیری اسککتفاده از مدل

سازهای مختلف زنجیره به تأمینمدیریت زنجیره  سیله درک پویا بین توانمند  سچاب تأمینو ست. با ا تفاده از ک ا

سلهمدل سل سیری تحقیق یک مدل بر مبنای  ساختاری تف سازهای  سازی  مراتب و روابط متقابل میان توانمند 

شان میچابک را نمایش می تأمینزنجیره  سازها در آنجا وجود دارند دهد.تحقیق ن دهد که یک گروه از توانمند 

ستگی کم  ستراتژیک دارند درحالینکه قدرت هدایت باالیی دارند و واب شترین توجه و اهمیت ا که یک یاز به بی

صله هستند. این طبقه ستگی باال دارند و اقدامات حا ست که واب شامل آن متغیرهایی ا ک ابزار بندی یگروه دیگر 

فاوت ها تی متقابل آنآورد تا بین متغیرهای مسکتقل و وابسکته و رابطهفراهم می تأمینمفید برای مدیران زنجیره 

و  چابک تأمینها در تمرکز بر آن متغیرهای کلیدی که برای ایجاد یک زنجیره تواند به آنقا ل شکککوند که می

   (Sharma and Bhat,2014) تر است کمک کند.صرفه مهمبه

ناب و چابک و  تأمینهای  زنجیره اسککتراتژی "مقاله ای با عنوان  2013 در سککال   201و تارافدار قریونفله.5

س ستراتژیک  تأمین  گو ی  زنجیره پا له را ارا ه دادند. هدف از این مقا "کنندگان و تأخیرتأمین: نقش همکاری ا

ناب و  ینتأمکننده و تأخیر با توجه به رابطه بین اسکککتراتژی زنجیره تأمینآزمایش نقش همکاری اسکککتراتژیک 
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ملکرد و ع تأمینپاسکک  گو ی زنجیره  چنین نویسککندگان به رابطه بینچابک و پاسکک  گو ی زنجیره اسککت. هم

ژی  طور کامل در رابطه بین استراتکننده بهتأمینیابد که همکاری استراتژیک شرکت مشاهده کردند. مطالعه درمی

س  گو ی  زنجیره  تأمینزنجیره  سطه تأمینچابک و پا ین ای از مواقع در رابطه بکند و تعویق در پارهگری میوا

ه کند. این همچنین نشان داده شد کگری میواسطه تأمینچابک و پاس  گو ی  زنجیره  أمینتاستراتژی  زنجیره 

س  گو ی  زنجیره  ست.به تأمینپا شرکت در ارتباط ا سبا باال بردن عملکرد  عه طور نظری مقاله یک منطق را تو

های مناسککبی برای وهکننده و تعویق، شککیتأمیندهد که همکاری اسککتراتژیک طور تجربی نشککان میدهد و بهمی

سطه ستراتژیوا س  گو ی  زنجیره تأمینهای  زنجیره گری بین اثر چابکی و نابی ا ست. با  أمینت، با توجه به پا ا

سطح باالتری از انتزاع، این رابطه بیان می سبت به تئوری که توضیح میشناخت  دهد که دارد که یک همکاری ن

های تطبیق را از طریق گسترش همزمان شیوه تأمینپاس  گو ی زنجیره تواند می تأمینچگونه استراتژی زنجیره 

 (Qrunfleh and Tarafdar,2013) به وجود بیاورد. تأمینیافته مناسب  زنجیره 

ذیری پتحقیق تجربی اثر منبع یابی و انعطاف "پژوهشی را با عنوان 2012در سال  202چی یانگ و همکاران. 6

دادند. این مطالعه شککامل یک مدل تحقیق مبتنی بر تئوری بر اسککاس چارچوب  انجام "تأمینبر چابکی زنجیره 

راتژیک و های داخلی یافتن منبع استکه در آن شایستگی های پویایی دیدگاه نظریتوانایی و قابلیت –شایستگی 

شرکت در ارتباط با قابلیت پویایی، چابکی زنجیره انعطاف ستراتژیک  ست. ا تأمینپذیری ا تحقیق ین شرکت ا

پذیری اسکککتراتژیک شکککرکت بر رابطه بین منبع یابی گری ممکن انعطافهمچنین شکککامل آزمودن اثر واسکککطه

متحده از شرکت تولیدی ایاالت 144های مدل با استفاده از داده شرکت است. تأمیناستراتژیک و چابکی زنجیره 

 تجربی بیان داشککت که منبع یابیشککده اسککت. نتایج تحقیق آزمایش شککناسککی کمترین مربع جز ی،طریق روش

شرکت  ینتأمداری با چابکی زنجیره طور معنیپذیری استراتژیک شرکت هر دو به استراتژیک شرکت و انعطاف

سطهمرتبط بودند بعالوه درحالی سمتی از انعطافکه اثر وا شد،گری کامل بر ق ستراتژی یافت ن واهد ش پذیری ا

 (Chiang et al,2012) گری وجود دارد.جز ی از واسطه

ناب و چابک بهداشت  تأمینهای توسعه زنجیره "پژوهشی را با نام  2011در سال  203آرنسون و همکاران. 7

، ابزارها و مفاهیمی که درگذشکککته برای جریان تأمیندادند. در این مقاله فنون مدیریت زنجیره  انجام "و درمان

حلیل آن وترا از  ترکیب کردن نابی و چابکی در هم و تجزیه نشده بودبیمار در محیط بهداشت و درمان استفاده 

صنعت تولید، محدود نگاهرا بکار می شتر از  شت و درمان و حتی بی شتن هزینهبرد. در بهدا ردن ها بدون فدا کدا

ست. تجزیه ستان کند.وتحلیل در مقاله بر اهمیت تمرکز بر ترکیب ناب و چابکی تأکید میکیفیت، مهم ا ا هبیمار

ستم سی شتی و درمانی که چنین رویکردییا  سترطور که با تنها تکیه دارند همانرا بیان می های بهدا های اتژیبرا
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ها نشککان می دهد های رقابتی و بهبود عملکرد را به دسککت آورد. یافتهتوانسککت هم مزیتناب مخالفت شککد می

قط ف بیمار در بخش بهداشت و درمان دارد. هرچند،خوبی فلسفه جریان پتانسیل کار را به تأمینمدیریت زنجیره 

شد ولی درواقع امروزه شت و درمان با ستفاده مفهوم ناب در بهدا شتر  باید درباره ا ست. آن بی یک مورد عملی ا

پذیری در یک اسکککتراتژی ترکیبی از طریق ترکیب برای پاسککک  گو ی سکککریع و انعطاف دهیدرباره سکککازمان

تواند انجام شککود اگر یک رویکرد سککیسککتم با یک گرایش و چابک اسککت. آن میهای فرآیند ناب اسککتراتژی

سته  ستراتژیک باهم بکار ب ست درحالیا سازنده اعضای زنجیره که تالششده ا انند باید عملیات را م تأمینهای 

 (Aronsson et al,2011) قابلیت نها ی استراتژیک به یک کل واحد همگام و همگرا کند.

سال در تحقیق.. 8 سط چارلز و همکاران در  یک مدل برای تعریف و ارزیابی "با عنوان  2010دیگری که تو

ارا ه شککد  به این نتیجه رسککیدند که انسککان ها   ": فرایند سککاخت مبتنی بر تجربه انسککانی تأمینچابکی زنجیره 

ی انسککان ها برای آمادگی ابزارها و روش هایی را برای پاسکک  سککریع به تغییرات توسککعه داده اند و بر نیاز حیات

سئول کل زنجیره  ستم در محل  تأمینتاکید می کند. معموال هیچ موجودیت واحدی م سی ست، بلکه چندین  نی

ست. زنجیره های  شدت رقابتی و نامطمئن ا شتن اطالعات کار به  شتراک گذا ر تجاری همواره د تأمینبرای به ا

سعه قابلیت های چابکی خود  ستجوی راههای جدید تو ستند. بنابراین، ج سودآوری ه به منظور بهبود رقابت و 

قابلیت مهم استراتژیک در بسیاری از بخش ها، از جمله بخش های انسانی است. تخصص  تأمینچابکی زنجیره 

سان در زمینه چابکی زنجیره  سطح  تأمینان سیدن به  ستماتیک برای ر سی شان دادن برخی از روش های  برای ن

 (Charles et al,2010استفاده قرار می گیرد. )باالیی از چابکی مورد 

با هدف کمک های  تأمینمقاله ای با عنوان چابکی در زنجیره 2010. اسکککچولتن و همکاران در سکککال 9

در حال   NGO تأمین( را ارا ه دادند،که تجزیه و تحلیل آنها نشککان داد که زنجیره های NGOبشککردوسککتانه )

حرکت بسوی برآوردن معیارهای تجاری چابکی می باشند. یافته های آنها  حاضر انعطاف پذیر هستند و در حال

ها بیشتر  NGOیک توانمندساز چابکی است، و چون هزینه ها را بیشتر کاهش می دهد   ITنشان می دهد که 

 (Scholten et al,2010) برای دست یابی به موقعیت چابکی هستند.  ITمایل به اتخاذ سیستم های پیچیده 

های چابک بر عملکرد شکککیوه تأمینتأثیر زنجیره  "مقاله ای با نام 2009در سکککال 204خان ک و همکاران. 10

توزیع  هایارا ه دادند. هدف این مقاله شناسایی شیوه"وتحلیل خوشه و اعتبار سنجیتجزیه ها:تحویل در شرکت

های بهبود پاسکک  گو ی زنجیره تواند برایچابک و تهیه یک چارچوب قیاسککی که می تأمینهای بحرانی زنجیره

شده است و مدارک تجربی که  تحقیق درزمینه صنایع تولیدی مختلفی انجام مورداستفاده قرار گیرد است. تأمین

های توزیع بحرانی مقاله شیوه کند.شود، تهیه میچابک باعث پیشرفت عملکرد سازمانی می تأمینتوزیع زنجیره 
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کاوش می تأمینزنجیره  کرا  ند  بک می تأمینه زنجیره ک چا فارش، را  هد سککک کاری توزیع، تع ید. هم ما ن

های توزیع مرتبط با زنجیره تأمینهای اصککلی مدیریت زنجیره پذیری توزیع و مدیریت موجودی شککیوهانعطاف

های توانند برای ارزیابی اندازه قابلیتها مییافته داری بر عملکرد سککازمانی دارند.هسککتند اثر معنی چابک تأمین

سازمان تأمینرقابتی توزیع مدیریت زنجیره  س  گو ی زنجیره ها در اندازهو برای هدایت   أمینتگیری و بهبود پا

شیوه شواهدی با توجه به اثر  ستفاده قرار گیرند.مقاله  سازمانی مورد ا های های توزیع بحرانی زنجیرهو عملکرد 

 (Khan K,2009) کند.چابک بر عملکرد فراهم می تأمین

سال  205.خان ک و پیالنیا11 ستراتژیک برای چابکی زنجیره  "مقاله را را با عنوان  2008در   أمینتمنبع یابی ا

را ارا ه دادند. هدف این مقاله کشکککف ابعاد منبع یابی  "وعملکرد شکککرکت یک مطالعه در بخش تولیدی هند

ستراتژیک و تعیین رابطه آن با عملکرد و چابکی زنجیره  شرکتسازمان تأمینا ست. آنها  را بر  های تولیدیی ا

سطح چابکی زنجیره  شرکتو آزمون تفاوت آن تأمینمبنای  سر خوشهها در عملکرد  سرا طور که ها همانها در 

ستبه ست، طبقهد ستراتژیک بندی میآمده ا شان می دهد همکاری ا یر منبع پذکننده، انعطافتأمینکند.یافته ها ن

دار منبع یابی ده و اعتماد در اعضکا ابعاد کلیدی منبع یابی اسکتراتژیک هسکتند. نتیجه معنیکننتأمینیابی، ارزیابی 

 Khan K and) دهد.ها را نشکککان میشکککرکت تأمیناسکککتراتژیک و ابعاد آن بر چابکی و عملکرد زنجیره 

Pillania,2008) 

 :207چابک تأمیندیل زنجیره ماتریس تب "در مقاله ای با عنوان 2007در سکککال  206بارامیچایی و همکاران. 12

جرای چابک و ا تأمینماتریس تبدیل زنجیره  پیشککنهاد یک ابزار، "یک ابزار یکپارچه برای یک سککازمان چابک

ستمی برای دستیابی به سی ند.این ابزار خریدار داد –کننده تأمین تأمینچابکی در زنجیره روش برای یک رویکرد 

شرکتمی سعه چتواند به  سبابکیها در خلق و تو وکار با رویکردهای  شان از طریق مرتبط کردن تغییرات ک

ریدار و تعیین خ –کننده تأمینخریدار و برپایی رابطه بین  –کننده تأمین تأمینمناسکککب برای پیکربندی زنجیره 

 کند. این ابزاروکار و زیرسکککازی موردنیاز برای حمایت از ایجاد قابلیت چابکی کمک میکردن فرآیند کسکککب 

کنند و درجه متفاوتی از های مختلف مجموعه مختلفی از تغییرات را تجربه میضککروری اسککت چون شککرکت

دیل زنجیره ابزار ماتریس تب چابکی را الزم دارند. برای عاملین ،ی دستیابی بهچابکی و ترکیب استراتژی و شیوه

ی  ای شناسایی قابلیت موردنیاز برای خلقوکار و یک راهنما برچابک یک مبنا برای ارزیابی شرایط کسب  تأمین

 (Baramichai et al,2007) کند.فراهم می تأمینبهبود چابکی زنجیره 
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 از طریق تأمیندستیابی به چابکی در زنجیره "در مقاله ای با عنوان  2006در سال  208شریفی و همکاران. 13

صول  دو" 210تأمینو طراحی برای زنجیره   209تأمینهمزمان طراحی زنجیره  سعه مح ناحیه بحرانی طراحی و تو

های مفهومی برای نزدیک منجر به توسککعه مدل را مورد مطالعه قرار دادند،که تأمینو طراحی و مدیریت زنجیره 

شد. سئله توسعه زنجیرهپژوهش یک چارچوب مفهومی را ارا ه می شدن به موضوع   چابک تأمینهای کند که م

هستند  أمینتهای مرتبط با توسعه محصول و توسعه زنجیره دهد که جنبههاد مییک رویکرد را پیشن کند.بیان می

شده نیاز اسکت که طراحی محصکول را با توجه خاص به کند. برای موفقیت،  یک رویکرد محاسکبهرا ادغام می

ی زنجیره و طراحی برا تأمینکند. دو جنبه از طراحی زنجیره آن محاسکککبه می و پویایی تأمینویژگیهای زنجیره 

کار، و، محیط کسکککبتأمینپویایی زنجیره  با عواملی مثل پویای بازار، اند،در این پژوهش بحث شکککده ، تأمین

 .کنندچابک تعامل می تأمینهای های پویایی زنجیرهفناوری، همچنین با یکدیگر برای حمایت از مشکککخصکککه

(Sharifi et al,2006) 

ی یک یک مطالعه موردی درباره :تأمینمدیریت زنجیره  "با نام  مقاله ای را 2005در سککال 211. میسککترای 14

 و "ناب" تأمینارا ه داد. هدف این مقاله توصکککیف ارزیابی یک فرآیند زنجیره  "مدل ناب و چابک یکپارچه

یک مطالعه  در یک شکککرکت الکترونیک به کار رفتند.  JITیکپارچه که رویکردهای تولید ناب و  "چابک"

صرفهموردی برای آز صوص و  سیر تکاملی جو یمایش ارتباطات بین کارا ی بخ شی از انتقال  های هزینه که نا

ود شرکت که منجر به بهب تأمینناب و چابک بود. مطالعه موردی بر روی ابداعات مدیریت زنجیره  تأمینزنجیره 

ها آشکار ساختند که د. دادهنوبه خود منجر به زیادشدن بازده مالی ش ها ی بخصوص، در فرآیندهای تولید که به

 و یکی که یک پارادایم نابناب به آن تأمینسکککاله در دو مرحله انتقال از زنجیره چگونه در طی یک دوره هفت

یکپارچه را بر اسککاس رویکرد تجزیه امتیازی نشککان داد، باال رفتن بخصککوص کیفیت و اجزای تولید ناب  چابک

 ((Mistry,2005 استنتاج شد.

راه حل برای مدیریت زنجیره ناب یا چابک یک "در مقاله ای با نام 2004در سککال  212و همکارانبروک . 15

شاک؟ تأمین سوجات و پو صنعت من شاک را ارا ه دادند. این مقاله درباره ویژگی"در  ساجی و پو صنعت ن های 

موجود از زنجیره )ترکیبی از آن دو ( درون ادبیات   213های ناب، چابک و ناب چابکیکند و دیدگاهبحث می

سایی می تأمین شده حلعنوان راهکند که بهشنا شنهاد سریع و کاهش زمان تأخیر پی س   ستیابی به پا هایی برای د

اسککت.با مشککخصککات غالب بخش منسککوجات و پوشککاک، یک ترکیب از دو دیدگاه هدایت به رویکرد ناب 
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ک ترکیب از دو دیدگاه هدایت به آشکار دیده شد. با مشخصات غالب بخش منسوجات و پوشاک، ی214 چابک

ها در منسوجات  و پوشاک نیاز دارند تا قادر به طور خالصه، شرکتآشکار دیده شد.  به215 رویکرد ناب چابک

شند. هرچند آن سریع با سازی  سریع به بازارهای در حال تغییر و قادر به فراهم آوردن جایگزین  ها پاس  گو ی 

ستند چون محصوالت  چرخه عمر خیلی کوتاه دارند و بازارهای قادر به انبار کردن مقدار زیاد  از محصوالت نی

های پایین منظور برآوردن قیمتطور وسکککیعی بهمد هم فصکککلی هسکککتند. هزینه کم تولید خارج از کشکککور به

هسککتند.  کلیدی تأمینکنندگان برای مدیریت زنجیره تأمینفروشککان، رابطه گسککترده با موردتقاضککا توسککط خرده

طور غیرمنظمی مناسب هرکدام از پارادیم ناب تواند استدالل شود که صنعت نساجی و پوشاک بهنابراین آن میب

تواند یراند. این مپیش میوسیله حاشیه کم و نوسان تقاضا بهیک ترکیب از دو بهجای آنیا چابک است ولی به

 پذیری در پاس  به نوساناتو انعطاف مینتأداری شرکای زنجیره جایگزین سازی سریع محصول، ساخت و نگه

 (Bruce et al,2004) فروشان را تضمین کند.تقاضا از خرده

 "چابک تأمینسازی مجازی عامل یک شالوده زنجیره مدل "مقاله ای با نام 2003در سال  216. الیو و همکاران16

شنهاد دادن رویکردهای عملی و چا هایی برای دوری از یک زنجیره بک و مدلرا ارا ه ادند. این مقاله به دنبال پی

ست.صرفه بودن برای حمایت از کسببه وری و مقرون منظور بهبود بهرهشده به ضعیف مدیریت تأمین  وکار ا

س  همچنان نگران تأمینزنجیره  هایچابکی مدل ستم برای پا سی سازگاری کافی در  کننده خواهد بود تا اینکه 

های آمدن وجود داشککته باشککد.این مقاله یک چارچوب زیر بنایی، شککامل فناوریگو ی و از عهده مشکککالت بر

ستم زنجیره  سی سعه یک   چابک بر مبنای عامل با جنبه متمایز توانایی تأمیننوظهور مختلف، برای طراحی و تو

بندد. این می ردهند. تغییرات محیط را به شکککل پویایی بکاانتظار پیشککنهاد میبرای کنار آمدن با تغییرات غیرقابل

برای ارتباط از طریق اینترنت و انجام دادن تبادل اطالعات زمان واقعی، اجازه  تأمینسککازمان به اعضککای زنجیره 

 ) (Lau et al,2003 دهد.می

 "در یک سککازمان مجازی تأمینزنجیره  چابکی گیریاندازه "مقاله ای را با عنوان 2002در سککال  217وبر. 17

مقاله پیشککنهاد ابزاری برای سککنجش نیاز سککازمان و توان آن برای توسککعه یک اسککتراتژی ارا ه داد. هدف این 

سب سیلهک شنهادی در این مقاله و ست. مدل پی سازمان مجازی ا سنجش نیاز برای وکار چابک درون  ای برای 

 از یک کند. این از طریق اسککتفادهچابکی و اینکه در حقیقت یک سککازمان چه میزان چابک اسککت؟ را فراهم می

شده است. انجام تأمینمدل سلسله مراتبی که جز یات را با افزایش ویژگی منابع و سطوح ناسازگاری در زنجیره 
                                                           
214 leagile 
215 leagile 
216 Lau  et al 
217 Weber 
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 دهد. این مدل باید برایکه توانایی کنترل افزایش ویژگی ناسکککازگاری، نیاز برای چابکی را کاهش میطوریبه

شان و توانایسازمان ست که می خواهند نیاز شان دادن به شان برای عکسیهایی مفید ا ت چابکی تغییراالعمل ن

در بازار را ارزیابی کنند. با مقایسکککه هزینه مرتبط با توسکککعه عملکرد چابک و هزینه شککککسکککت چابک بودن، 

 ((Weber,2002ها باید قادر به اثبات اینکه آیا چابکی یک استراتژی مفید است یا نه باشند.سازمان

تولیدکنندگان لوازم    تأمینبهبود دادن  زنجیره  "در مقاله ای با نام 2002سککال  در 218ماسککون و همکاران. 18

نندگان تولیدک تأمینهای ها تعامل تولید، چابکی زنجیرههایی را که در آنراه "سکککپاریالکترونیکی از طریق برون

سریع تولید از طری ست را آزمایش کردند. معرفی و قبول  تعامل  سپاری برایق برونالکترونیک را افزایش داده ا

. آنها تولید وسکککایل الکترونیکی را تغییر داده اسکککت تأمینبین تولیدکنندگان در تولید لوازم الکترونیکی زنجیره 

مثل محل تسهیالت، خدمات مشتریان و توزیع محصول بحث  تأمینسپاری بر چابکی زنجیره درباره اثرات برون

شرفتهای سرمایه هایسپاری هم بر برنامهبرون کردند. شت. پی گذاری و هم مدیریت هزینه فرآیند تولید اثر گذا

ستم سی سعه مدیریت تکنولوژی متمرکز  صمیمآینده در تو شتیبانی ت چابکی  گیری یک نقش مهم در بهبودهای پ

ثبت و م تواند هم اثراتسپاری میتولیدکنندگان وسایل تولیدی دارد. اگرچه تصمیم برای برون تأمینهای زنجیره

داشته باشد یکی از اثرات مثبت این است که چابکی زنجیره    تأمینهم مضر برای نواحی اصلی تولیدی زنجیره 

ن گذاری شکککده بیسکککپاری یک افزایش را در مقدار اطالعات به اشکککتراکتولیدکننده افزایش یابد. برون   تأمین

ست. به تأمینشرکای زنجیره  شده ا سیععنوان یک نتیجه، یک اسبب  شرکا کنندگان و اتتأمینتر به عتماد و حاد 

 (Mason et al,2002) برای بقای شرکت ضروری شده است.

سال19 ستوفر و تویلی در  سط کری  تأمینمدل یکپارچه برای طراحی زنجیره  "با عنوان 2001. تحقیقی که تو

معنی  هایی با اینال حاضر ایدههای کلیدی کسب و کار در حانجام شد به این نتیجه رسیدند که قابلیت "چابک 

(، شککرکت)کمپانی( نیسککتند و موفقیت یا 1992پردازد )کریسککتوفر،که به رقابت می تأمینی هسککتند که، زنجیره

ست زنجیره صرف کننده نهایی تعیین می تأمینی شک سط بازارهای م صورت فزایندهنهایتا تو ای شود.  این ب

سازمانهای شبکهقابتی از ترکیب قابلیتهای ردرحال تبدیلی آشکار است که مزیت وزه ما های مرتبط که امری 

شود. این تغییر اساسی در دیدگاه سنتی از مدل کسب و کار مبتنی به گوییم ناشی میمی "تأمینی زنجیره"به آن 

ستند و از این رو صورت قابل توجهی بی ثبات ه ست که بازارهای امروز ب شهود ا ست. این نیز م شرکت ا  یک 

سریعتری)چابکتری( دارند. قرار دادن این دو کمتر می سخگویی  توان آنها را پیش بینی کرد و در نتیجه نیاز به پا

شرط الزم برای موفقیت در این بازارها زنجیرهایده با هم آنها را به این نتیجه  ساند که  س تأمینی ر ت. چابک ا
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ی کسب و کاریست که در ی چابکی است که منوط به حوزهآنچه که آنها در این مقاله ارا ه کردند چارچوبی برا

 (Christopher& Towill,2001کند. )آن عمل می

ستوفر و تویلی. 20 سال  219کری از ناب و عملیاتی به چابک  تأمینمهاجرت زنجیره  "مقاله ای با نام 2000در

توانند با توجه به و چابک میهای ناب دهد که چگونه پارادایمرا ارا ه کردند. مقاله نشکککان می "و سکککفارشکککی

که مورد دوم که برنده که در مورد اول برنده بازار، هزینه اسککت و درحالینیازهای بازار انتخاب شککوند. ازآنجایی

ریزی ناب با سطح برنامه تأمینها متفاوت هستند. یک تفاوت مهم این است که آن بازار، در دسترس بودن است،

که . درحالیثبات استچابک به معنای ذخیره ظرفیت برای مقابله با تقاضای بی أمینتکه در ارتباط است درحالی

ست. پیش ست، برای چابکی الزامی ا سندیده ا سته به الگانتقال اطالعات در یک روش ناب پ وریتم بینی نابی واب

ست، شتراکولی پیش ا شده در مورد تقاضای جاری جمبینی چابکی نیاز به اطالعات به ا ده هر شآوریعگذاری 

 (Christopher and Towill,2000) تر به بازار است..چه نزدیک
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 :داخلی تحقیقات -2-11-2

شهریاری1 سال  . الفت و شی با نام 1393نیا در سیریِ ساختاری سازی مدل "پژوه  بر مؤثر عوامل تف

 بر مؤثر عوامل افتنپی یآنها در پژوهش این دررا ارا ه دادند. "چابک تأمینزنجیره  در همکار انتخاب

طریق  از آنها تعیین نوع و معیارها بین روابط تعیین همچنین، و چابک تأمین زنجیره در همکار انتخاب

 گذاری به اشتراک قابلیت":شامل سیستم کلیدی یا مستقل ساختاری تفسیری بودند. متغیرهای سازی مدل

 آسان، و ساده تجارب، ارتباطات و اه تخصص تسهیم به تمایل های پیشین، همکاری تجارب اطالعات،

سعه تحقیق و بخش توانایی و محیط با توانایی انطباق و سازمانی یادگیری سرمایه تو  این در گذاری و 

شترین دارای "بخش سایر اثر بی  همین به پذیرند، متغیرها می سایر از را اثر کمترین و هستند متغیرها بر 

 متغیرهای . زیادی دارند بسککیار اهمیت معیارها گونه این ارهمک برای انتخاب بررسککی هنگام در دلیل،

شده، خدمات و تولیدی الت محصو کیفیت به تعهد، شرکت شهرت":شامل ارتباطی  های قابلیت ارا ه 

شتن الت، فنی محصو سطح و شرکت فنی ستراتژیک، توانایی و نگرش دا  در پذیری انعطاف مدیریت ا

صوالت و حجم صات بر منطبق تولید بموقع، توانایی تحویل به تعهد خدمات، یا نوع مح شخ  دارای"م

 می هم متاثر متغیرها آن از متغیرها برسایر تاثیر بر عالوه که هستند هم زیادی وابستگی و نفوذ با قدرت

سته متغیرهای .شوند ارا ه  و محصوالت تولید هزینه یا قیمت سهم بازار، و بازار در موقعیت "شامل واب

ی و تعهد به ارا ه خدمات پس از فروش مناسکککب، قابلیت اطمینان محصکککول، داشکککتن خدمات، توانای

شایستگی های منحصربه فرد، احتمال برقراری روابط با ثبات در بلند مدت، سرعت در ساخت و تحویل 

دارای قدرت نفوذ کم، ولی  "نمونه، سککودآوری و نرخ رشککد آن، ثبات مالی، توانایی و وضککعیت نقدینگی

یادی هستند که نشان دهنده این است که بیشتر به سایر متغیرها وابسته اند و بنابراین، انتخاب وابستگی ز

 (1393الفت وشهریاری، آنها تحت تاثیر سایر متغیرهاست.)

 زنجیره الگوی طراحی" عنوان با 1392سال در«غضایری و آقایی،خسرواینان» توسط که پژوهشی در. 2

سیک هیممفا از تلفیقی ریکردی با تأمین سیری سازی الگو و چابکی کال  فرایندی اهینگ: ساختاری – تف

 و تأمین زنجیره فرآیندی متغییرهای گرفت، انجام "( پخش صکککنعت: مطالعه مورد)سکککازمانی چابکی به

سیک الگوهای و مفاهیم از ترکیبی رویکرد یک در آنها گیری کار به و چابک توزیع  رویکرد و چابکی کال

 تفسیری سازی الگو رویکرد کارگیری به از هدف. شد بررسی و شناسایی ساختاری – تفسیری الگوسازی

ستیابی این در ساختاری سله به پژوهش،د ست از مراتبی سل  طول رد فرآیندی صورت به اوال  که متغیرها

  )چابکی(نهایی هدف به دستیابی در را فرآیندها از هریک نقش و باشند شده تعریف توزیع و تأمین زنجیره

 ،( 1999) ژانگ و شریفی الگوی نظیر چابکی کالسیک الگوهای و مفاهیم قالب در ثانیا  و نماید مشخص
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شکارتر و دقیقتر تبیین به سازهای و ها توانمندی ها، محرک و اهداف از هریک آ  ابطرو و چابکی توانمند

 کارکنان سکککازهای مندتوان پژوهش، از حاصکککل نتایج به توجه با. بپردازد آنها بر حاکم معلولی و علت

 اعثب توانمند کارکنان بعدی، گام در. باشکد می چابکی ایجاد در نخسکت قدم و انکار قابل غیر ضکرورتی

 چابکی های سککازی توانمند این از یک هر. گردند می سککازمان در اطالعات فناوری کارگیری به توسککعه

 گانه هسککک فرآیندهای در چابکی ی(ها قابلیت)ها توانایی از مختلفی های متغییر بر گذاری تاثیر موجب

 های تحقیق سکککایر و تحقیق نهایی الگوی در.گردد می آنها بهبود و توزیع و فروش و بازاریابی، ،تأمین

 مشخص اهدافی راستای در باید تأمین زنجیره اجزای همه است، شده داده نشان زمینه این در شده انجام

شترک و شند هماهنگ یکدیگر با م  ابلیتق قابلیتها، این بهبود با تا گردد، آنها سازی چابک در سعی و با

سخگویی ستم پا ستمی به نهایت در و یابد بهبود بازار متغییر نیازهای به سی ست بازار با ترقاب قابل سی  د

 (1392غضایری، و آقایی،خسرواینان. )یافت

 در داد ارا ه 1392 سال رد "تأمین زنجیره چابکی مدل طراحی"  عنوان با را تحقیقی در تیزرو علی. 3

سایی فاکتور 11 چابک، تأمین زمینه . کنند می ایفا کلیدی نقش تأمین زنجیره چابکی ایجاد در که شد شنا

 رآیندها،ف ادغام اطالعاتی، تکنولوژی کارگیری به کارکنان، مهارتهای توسکککعه: از عبارتند فاکتور یازده این

سب، ریزی برنامه سیت متنا سا سخگویی و ح صول معرفی پذیری، انعطاف بازار، هب پا  یفیتک جدید، مح

صول، ضایت و ها هزینه کاهش تحویل، سرعت مح شتری ر سیدند نتیجه این به.م  یزیربنای سنگ که ر

 باید مرحله این در انسککانی نیروی. باشککد می آنها نمودن چابک برای کارکنان مهارتهای توسککعه چابکی

سانی نیروی وقتی. گیرد فرا ار اطالعاتی تکنولوژی کارگیری به مهارت  طالعاتیا تکنولوژی و شد ماهر ان

سب برنامه میتواند گرفت اختیار در را  کپارچهی برای را زمینه و نموده طراحی را شرایط و موقعیت با متنا

 واکنش تواند می زنجیره شکککد، انجام زنجیره در اقدامات این اگر. نماید فراهم فرآیندها ادغام و سکککازی

 کی زنجیرهایی چنین. خواهدشککد پذیر انعطاف زنجیره و باشککد داشککته بازار تغییرات برابر در را مناسککب

 و وبخ باکیفیت را مشتری نیاز مورد جدید کاالی میتواند سرعت به زیرا بود خواهد چابک تأمین زنجیره

نه کمترین با یل سکککرعت به و هزی هد مشکککتری تحو یب بدین و د یت ترت  دسکککت به را وی رضکککا

 (1392تیزرو،.)آورد

 و تفسیری ساختاری سازی مدل آمیخته"در پژوهشی با نام  1391شاهبندرزاده و همکاران در سال . 4

را انجام  "تأمین ی زنجیره برچابکی مؤثر عوامل بندی رتبه و شناسایی برای فازی ای تحلیل شبکه فرایند

 فازی، شبکه ای تحلیل فرایند از تفادهاس با آمیخته نوین یک رویکرد کارگیری به با پژوهش این در دادند.

 شاخصها میان روابط تعیین شوند. برای می بندی و رتبه شناسایی تأمین ی زنجیره چابکی بر مؤثر عوامل
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 به موردی بررسی یک در پیشنهادی رویکرد .است شده استفاده تفسیری ساختاری سازی مدل روش از

ست. شده گرفته کار شان ها یافته ا ستیابی می تواند رویکرد این که می دهد ن  گذار اثر عوامل به درد

 (1391باشد.) شاهبندرزاده و همکاران، سودمند

را ارا ه  "چابک تأمین زنجیرههای طراحی برای یکپارچه مدلی"مقاله ای با نام 1390. آرمون در سال 5

 از ؤثرم تأمین زنجیره های جادای برای میتوانند ترکیبی راهبردهای که میکند ار ه را راههایی مقاله داد. این

سعه هزینه نظر ستیکی تولید مدل یک همچنین و شوند داده تو سازی برای یکپارچه لج س توانا  اختارزیر

 برای چابک و ناب فلسککفه های قراردادن هم کنار دنبال به تحقیق این بنابراین می نماید. پیشککنهاد الزم

شن شان دهد اینکه دنبال به نیز و د،بو رویکرد دو این در تفاوتهای موجود کردن رو به  میتوان چگونه ن

شتر، اثردهی منظور  که چگونه کنند درک باید مدیران فزایندهای، نمود. به طور هم ترکیب با را دو آن بی

ترکیبی  راهبردهای به بلکه ندارد، نیاز آماده و حل حاضر راه یک به وسیعتر عملیاتی محیط و بازار شرایط

سب س آن با متنا ستند فرّار فزایندهای به طور بازارها دارد. امروزه نیاز خاص ترب  نتیجه قابلیت در و ه

 (1390)آرمون،.است یافته افزایش چابکتر یک پاس  دهی به نیاز بنابراین دارند، کمتری پیشبینی

 طراحی" عنوان با 1389 سال در «رستمی انواری و عرض با مقبل آذر،تیزرو،» توسط که پژوهشی در. 6

سیری سازی مدل رویکرد ؛تأمین زنجیره چابکی مدل  و ارک این نتیجه در گرفت انجام  "ساختاری – تف

صاحبه صلی فاکتور 11 خبرگان، با م سایی چابک تأمین زنجیره موفقیت ا  تورهافاک این گاه آن. شدند شنا

 اب آمده بدسککت جنتای. گرفت قرار آهن ذوب تأمین زنجیره خبرگان اختیار در و شککد ای پرسککشککنامه وارد

 فاکتورها یتوال و ارتباط نهایت در و تحلیل و تجزیه ، ساختاری – تفسیری سازی مدل تکنیک از استفاده

 ریزی برنامه و IT گیری کار به کارکنان، مهارتهای توسعه که داد نشان آمده بدست ارتباطات.آمد دست به

سب ساس متنا شکیل تأمین زنجیرة در را چابکی ا شی. دهند می ت  کند یم ارا ه مدیران به مدل این که بین

 یزرو،مقبلآذر،ت. )کند کمک تأمین زنجیره چابکی بهبود برای اسککتراتژیک ریزی برنامه در آنها به تواند می

 (1389رستمی، انواری و عرض با

سط که دیگری پژوهش. 7 سایی و جعفرنژاد،محقر،درویش» تو شی ارا ه" عنوان با 1389سال در«یا  رو

 منطق و ماتریسکککی رویکرد گراف، تئوری ترکیب از اسکککتفاده با تأمین زنجیره چابکی گیری ندازها برای

 میزان افزایش به منجر ها، سککازمان در چابک تأمین زنجیره بکارگیری دادند نشککان که شککد انجام "فازی

 می انمشکککتری به خدمات و پذیری،تحویل هزینه،کیفیت،انعطاف چون، اهدافی همزمان ارتقای و تولید

صل نتایج تحلیل.گردد می پذیری رقابت به منجر خود نوبه به موارد تمامی. گردد شان قتحقی این از حا  ن

 به سخت و نرم های روش از بکارگیری و محوری مشتری های ویژگی دارای "تر چابک" شرکت که داد
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 به ابیدسککتی فرایند در را کنندگان تأمین مشککارکت چنین هم آنها. اسککت متغییر شککرایط با تطبیق منظور

 ارتقای برای"تر چابک" های شرکت گرفتند نتیجه آنها،. دانند می حیاتی مشتریان رضایت سطح باالترین

. ندکن می اسککتفاده( اینترنت) تکنولوژی از مشککتری، رضککایت و جدید محصککول وری،توسککعه بهره سککطح

 ( 1389یاسایی، و جعفرنژاد،محقر،درویش)

سط که ای مقاله در. 8 سامی،رجب» تو سی" عنوان با1388  سال در «وطلوعی زاده ح  های مؤلفه برر

 " چابک تأمین زنجیره مدیریت مفهومی مدل  طراحی و(  PSCM) چابک تأمین زنجیره بر تأثیرگذار

شنهادی مدل. شد ارا ه ساس بر پی سعه آن در و گرفته صورت ROR مدل ا  عنوان به) جدید محصول تو

صلی مؤلفه یک ست گرفته قرار مدنظر نیز( ا ش و صنعت خبرگان تایید از پس شده ارا ه مدل. ا  گاه،دان

 قهطب خصککوص در جدیدی عوامل عاملی تحلیل های یافته به توجه با. گرفت قرار صککنعت آزمایش مورد

ساس بر و شد ایجاد فرآیندها بندی شان و گرفت قرار آزمون مورد مدل جدید بندی طبقه ا  هک شد داده ن

سعه صول تو ستقیم بطور تولید و تأمین مدیریت و دیدج مح ستقیم و م  بطور نهات تحول مدیریت و غیرم

 حا ز و یا پایه ارکان از یکی عنوان به اطالعات تکنولوژی. دارند اثر تأمین زنجیره چابکی بر غیرمسککتقیم

ست اهمیتی ستگی شاخص این به تأمین زنجیره چابکی میزان زیادی حد تا که ا  میزان هب توجه با. دارد ب

 که فرایندی نگرش در چابکی بر موثر عامل ترین کلیدی و ترین پراهمیت ، غیرمسککتقیم و  مسککتقیم تاثیر

 از هم و مستقیم بطور هم عامل این. است جدید محصول توسعه عامل دارد، عوامل سایر بر بسزایی تأثیر

 (1388ه،طلوعی،زاد حسامی،رجب.) گذارد می تأثیر چابکی بر عوامل سایر بر تأثیر طریق

 زنجیره در چابکی سککنجش و ارزیابی عنوان" با را ای مقاله 1388 سککال در «درویش و نژاد احمد. » 9

 انعطاف های شکککاخص گرفتن نظر در با کردند کوشکککش که دادند ارا ه  "(موردی مطالعه یک)تأمین ی

س  ستگی و سرعت گویی، پذیری،پا صلی های شاخص عنوان به شای  مینتأ ی جیرهزن یک چابکی ، ا

 مورد شکککرکت تأمین ی زنجیره) تأمین ی زنجیره همین در چابکی ی کننده محدود عوامل و سکککنجیده

سایی ،( مطالعه ستخراج ها شاخص زیر مربوطه تحقیقات بررسی با منظور بدین. شود شنا  به با سسپ و ا

ستن کار به و ریاضی های مدل کارگیری  ارا ه ،تأمین زنجیره چابکی سنجش برای شاخصی فازی اعداد ب

سبات به توجه با. پرداختند گلرنگ شرکت تأمین زنجیره ارزیابی به سپس و دادند  نتایج و دهش انجام محا

صل،مهمترین س  امکان ، چابکی سطح ارتقای در مانع حا صوالت به گویی پا شین مح شد می جان  و با

سهیالت های شاخص زیر به مربوط بعد اولویت صمیم به مربوط ت صو ی ارا ه و سریع ریگی ت  التمح

 برای مناسب تسهیالت که چرا شود، نمی اتخاذ سرعت به تصمیمات تأمین زنجیره این در. است گوناگون

 که صککورتی در ضککمن در. گیرد نمی قرار بررسککی مورد یا و ندارد وجود زنجیره در یا تصککمیمات اتخاذ
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 ادرق و ندرد را سریع العمل عکس اییتوان شرکت شود، ارا ه شرکت محصوالت برای جانشینی محصول

ست شخص زمان در نی ضه بازار به فعلی تولیدات از تر متفاوت و جدیدتر محصوالتی م  احمد . )دارد عر

 (1388درویش، نژاد،

 تأمینارایه الگوی فرآیندی زنجیره "در مقاله ای با نام 1387اشکککلقی و همکاران درسکککال طلوعی . 10

ارا ه کردند. موفقیت در به کارگیری فرآیندهای سککازمانی به جای اجزای را "چابک در سککازمان هوا فضککا

ساختاری سازمان ها در این پژوهش موجب شد تا محقق در صدد ارایه مدلی فرآیندی جهت دستیابی به 

چابک برآید. مدل ارایه شککده پس از تایید خبرگان صککنعت و دانشککگاه، مورد آزمایش در  تأمینزنجیره 

قرار گرفت. با توجه به یافته های تحلیل عاملی، فاکتورهای جدیدی در خصکوص طبقه سکازمان هوافضکا 

شد که  شان داده  ساس طبقه بندی جدید مدل مورد آزمون قرار گرفت و ن شد و بر ا بندی فرآیندها ایجاد 

و تولید بطور مسکتقیم و غیر مسکتقیم و مدیریت تحویل تنها  تأمینتوسکعه ی محصکول جدید و مدیریت 

 (    1378اشلقی و همکاران،)طلوعی  .اثر دارند تأمینغیر مستقیم بر چابکی زنجیره  بطور

سال. 11 ستیک) تأمین زنجیره در اطالعات فناوری کاربرد "در مقاله ای با نام 1386 آقاجانی در    لج

 رنوشککتار حاضککر به بررسککی اثرات و جلوه های مختلف فناوری اطالعات د. را ارا ه دادند "(الکترونیک

سککازمان می پردازد و در نهایت با توجه به شککرایط فعلی کشککور و درس هایی از برخی از  تأمینزنجیره 

ستای بهبود زنجیره  شنهاداتی را در را ایی ارایه شرکت ه تأمینشرکت های معتبر در عرصه بین المللی، پی

ستفاده از فناوری های نوین را  ضرورت ا شان نتایج ن.درک نموده اندمی نماید که در دنیای رقابتی کنونی 

می دهد کاربرد فناوری اطالعات و تجارت الکترونیک در زمینه فعالیت های لجسکککتیکی می تواند منافع 

معموال سرمایه گذاری تنها .عظیمی را با کاهش همزمان هزینه ها و رضایت مشتریان به همراه داشته باشد

اسکککت تغییرات اسکککاسکککی در جنبه های فیزیکی بلکه ممکن . بر روی فناوری اطالعات کفایت نمی کند

حاصکککل  تأمینزنجیره  یک  یک الکترون نافع لجسکککت کان بهره برداری از م تا ام باشکککد  ضکککروری 

 (  1386آقاجانی،.)آید

سال 12 سمی زرگانی و میناییان در  ضه زنجیره"مقاله ای با نام  1385. جا  ترکیب و چابک ناب، عر

ضه ناب به ما اهمیت کاهش تغییرات، بهبود جریان و را ارا ه دادند. به این نتیجه ر"آنها سیدند رویکرد عر

در نتیجه کاهش نیاز به موجودی و ظرفیت اطمینان را نشککان می دهد. ولی با افزایش حسککاسککیت بازار 

ستراتژیک موجودی و  ضه نیازمند مکان یابی ا ضا، زنجیره عر سبت به مد و متعاقب آن عدم اطمینان تقا ن

ست، به ویژه آنکه ظرفیت برای بهبو صی ا ص ست. انجام چنین کاری نیازمند دیدی جامع و تخ د جریان ا

سرمایه گذاری در  سایر عوامل القا می کند.  سبت به  شتری را ن ضایعات بی سان و  صمیمات داخلی،نو ت
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ظرفیت به جای موجودی برای بهبود جریان مواد در واقع همان رویکرد عرضکککه چابک اسکککت و در این 

ست. در نهایت، ملزومات حوزه، کاربر ضها ضادها و تناق شیوه ای موثر برای کاهش اثر ت د قواعد جدایش، 

ستند ولی ترکیب این مفاهیم با اعمال برخی تعدیالت  ضاد با یکدیگر ه ضه چابک و ناب اگر چه در ت عر

 (1385امکان پذیر گردید.) جاسمی زرگانی و میناییان،

 ارزیابی برای مفهومی چارچوب یک ارایه"اله ای با ناممق1384در سکککال  جعفرنژادو آبادی فیض. 13

را ارا ه دادند.در این مقاله با توجه به لزوم تعیین معیارهایی  "یکپارچگی بر تاکید با تأمین زنجیره عملکرد

، أمینتبا تحلیلی بر مدل ها و چارچوب های ارزیابی عملکرد زنجیره  تأمینبرای ارزیابی عملکرد زنجیره 

ست. این مدل با در نظر گرفتن عدم اطمینان  تأمینبرای ارزیابی عملکرد زنجیره  مدل جدیدی شده ا ارایه 

به منظور غلبه بر چهار نوع اطمینان و دسککتیابی به سککطح باالتری از یکپارچگی زنجیره  تأمینهای زنجیره 

 (  1384،جعفرنژادو آبادی فیض توسعه داده شده است.) تأمین

چابک  تأمینعوامل اسککاسککی موفقیت در مدیریت زنجیره "مقاله ای با نام 1383عندلیب در سککال . 14

شرکت تولیدی  926را ارا ه داد. این مقاله به تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از بررسی ")یک مطالعه تجربی(

سازمانهای چابک را در مدیریت زنجیره های  سترالیایی می پردازد تا عوامل موفقیت  شخص تأمینا  آنها م

. تحلیل نتایج این بررسی، دیده های جالبی را درباره عوامل متمایز کننده سازمانهای چابک نسبت به سازد

ستفاده  شتری و ا شتر به م سازمانهای چابک، توجه بی سازد.ویژگی  سازمانهای با چابکی کمتر مطرح می 

سخت افزاری جهت  شهای نرم افزاری و  ست تأمینترکیبی از رو شتری ا و  . آنها مداخلهنیازهای متغییر م

درگیر شدن عرضه کنندگان در این فرآیند را برای چابکی خود و جلب رضایت مشتری، حیاتی می دانند. 

از طرف دیگر، کانون توجه یک گروه با چابکی کمتر معطوف به پیامدهای عملیاتی داخلی می گردد. آنها 

ستند، و فناو ستقل و نوآوری نی امدهای ری را در ارتباط نزدیک با بهبود پیقا ل به ارتباط بین متغییرهای م

شتری( در نظر می گیرند. نقش این گروه از عرضه کنندگان تقویت بهره وری  ضایت م عملیاتی)به جای ر

 (1383و بهبود)به جای افزایش رضایت مشتری(است. )عندلیب،

مدار به چابک و  از ناب و وظیفه تأمینگذر زنجیره  "در مقاله ای با عنوان 1382ویسککی در سککال . 15

ست "سفارش محور شان می دهد که چگونه پارادایم های ناب و چابک ممکن ا را ارا ه دادند.این مقاله ن

مطابق نیازمندیهای بازار انتخاب شککوند. در پایان این مقاله، یک مدل گذر دوره ای پیشککنهاد می شککود که 

صیات یک زنجیره  صو صی را در مدت تکامل تأمینخ شخ تدریجی آن از مدل معمولی تا  کامپیوترهای 

 (1382عملکرد سفارشی )چابک( نشان می دهد.)ویسی،
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 مقدمه: -3-1

آنجا که پژوهش علمی با ظهور مسأله یا مجهولی در ذهن محقق شروع می شود، هدف اصلی تحقیق  از

 اما پژوهش علمی علمی را باید معلوم کردن آن مجهول و به عبارتی حل مسأله و پاس  یافتن آن دانست؛

هدف اولیه محقق روشن کردن مسأله خاصی است که با آن روبرو . یک هدف اولیه و یک هدف غایی دارد

شده است،ولی هدف غایی او دستیابی به معلوم کلی و به عبارتی قضایای علمی کلی است که خصلتی 

 (16،ص1387حافظ نیا،.)جهان شمول دارد

در . ر قابلیتهای لجستیک بر چابکی زنجیره تأمین صورت گرفته استاین تحقیق به منظور بررسی تأثی  

ابزار جمع آوری و سنجش اطالعات آماری،این فصل با مشخص کردن فرآیند و روش تحقیق، معرفی جامعه 

 .و سرانجام آزمون های آماری جهت تحلیل و پردازش اطالعات تشریح می گردد

 یند اجرای تحقیقآفر -3-2

زنجیره تأمین مختلف مقاله در زمینه های  20برای انتخاب موضککوع بیش ار  قیقحن تای طی فرآیند در

شد و  شد و در نهایت  3بین آنها  از بررسی  ستاد راهنما ارا ه  شد و برای انتخاب نهایی به ا مقاله انتخاب 

سال یبا راهنما شان مقاله گلیکور و هولکومب در  سیدن به چابکی د"با عنوان  2014ی ای سیر ر ر زنجیره م

عنوان سپس  انتخاب شد و "بطه با نقش قابلیتهای لجستیکاع در ربتأمین و چشم انداز دیدگاه مبتنی بر منا

 در تحقیق حاضر برای بیان مساله و تشریح تحقیق حاضرشکل گرفت.فرضیه ها و مدل مفهومی تحقیق ،

شینه پژوهش از  و ادبیات سی و  77پی ستفا 22مقاله انگلی سی ا شدمقاله فار داده های مورد نیاز برای  .ده 

صورت میدانی جمع آوری  شنامه و به  س سیله پر ر دو  شدهسنجش و اندازه گیری متغییرهای فوق به و

نتیجه ، v.pls1.04b1 و SPSS 20بوسکککیله نرم افزار و تجزیه و تحلیل داده ها نهایت یس از گرد آوری

        تحقیق ارا ه خواهد شد.گیری 

 روش تحقیق -3-3

این تحقیق از لحان وسعت کاربرد در سطح تحقیقات کاربردی و از نظر طبقه بندی، در زمره تحقیقات 

از لحان  .از سوی دیگر از نظر متدولوژی، از نوع تحقیقات همبستگی است .با ماهیت توصیفی قرار دارد

 ییرها را در حالتچرا که محقق متغ. نوع نظارت و درجه کنترل این تحقیق در زمره تحقیات میدانی است

 از این تحقیق .شودمی محسوب کاربردی هدف، نوع لحان از حاضر تحقیق. طبیعی آنها بررسی می کند

 .پردازدی آماری میهای یک جامعهاز نوع پیمایشی است زیرا به بررسی ویژگی توصیفی روش، نوع لحان

های علمی و ها، گزارشمجلّه ها،انند کتابای مها از منابع کتابخانهآوری دادهبرای جمع در این تحقیق،
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آوری برای جمع. استفاده شده است 2014ی استاندارد گلیکور و هولکومب در سال همچنین از پرسشنامه

قیق ی تحی ادبیّات موضوع و بررسی سابقهها و اطالّعات این پژوهش از روش میدانی به منظور مطالعهداده

 .باشدنامه میها در این پژوهش، پرسشآوری دادهی جمعابزار اصل. استفاده شده است

 ی آماریو نمونه جامعه -3-4

ان و ،گلستگیالن هایصنعت لوازم خانگی استانشرکتهای فعال جامعه آماری مورد بررسی این پژوهش 

با توجه به  بنابراین .است 60برابر با  ع تولیدی لوازم خانگی این استانهامی باشد که تعداد صنای مازندران

 استفاده شده است. اری سرشمحدود بودن جامعه از روش 

 

 

nحجم نمونه =  

 =  اندازة متغیر مورد بررسی مطابق توزیع نرمال استاندارد با سطح عدم اطمینان 

 = میزان خطا

 = واریانس نمونه )براساس متغیر مورد بررسی(

Nحجم جامعه = 

 
992.51

)499.0.()96.1()05.0()60.()05.0(

60.)499.0.()96.1(
2222

22




 

 ا و ابزار جمع آوری داده هاروش ه -3-5

ابزار گردآوری اطالعات در  .در این تحقیق جهت گردآوری داده ها از روش میدانی استفاده شده است

تهیه  2014از پرسشنامه استاندارد که توسط گلیکور و هولکومب که در سال .این تحقیق پرسشنامه می باشد

، تقاضا لجستیک-سوال، قابلیتهای تعامل مدیریت 5استفاده می شود که شامل  شده جهت سنجش شاخص ها

سوال قابلیتهای لجستیک زنجیره تأمین یکپارچه  5اطالعات لجستیک،-سوال قابلیتهای تعامل مدیریت 4

 .سوال چابکی زنجیرة تأمین می باشد 7شده، 

2

2


Z

2
e

2
X

S

n= 
Z2 ∝

2⁄      𝑆2𝑥.N

𝑒2 𝑁 −𝑒2+[Z2 ∝
2⁄     .  𝑆2𝑥]
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گزینه  جسواالت پرسش نامه به گونه ای طراحی شده است که پاسخگویان، گزینه ها را بر مبنای طیف پن

عالمت گذاری کنند و پرسش نامه به صورت حضوری (بسیار کم،کم، متوسط، زیاد، بسیار زیاد)ای لیکرت 

 .بین پاس  دهندگان توزیع می شود

 روایی و اعتبار ابزار اندازه گیری -3-6

 روایی پرسشنامه -3-6-1

 ت درج شده در ابزار بتواندمنظور از روایی ابزار سنجش این است که مقیاس و محتوای ابزار و یا سؤاال

یعنی هم داده های گردآوری شده از طریق . دقیقاٌ متغییرها و موضوع مطالعه را مورد سنجش قرار می دهد

ابزار مازاد بر نیاز تحقیق نباشد و هم بخشی از داده های مورد نیاز در ارتباط با سنجش متغییرها در محتوای 

 (105،ص1387حافظ نیا،. )عین واقعیت را نشان دهد ابزار حذف نشده باشد و به این ترتیب

استفاده شده  2014پرسشنامه استفاده شده در تحقیقات انجام گرفته توسط گلیکور و هولکومب در سال

 .با این وجود برای تعین روایی پرسشنامه از دیدگاه استادان دانشگاهی استفاده شده است

 پایایی پرسشنامه -3-6-2

بزار سنجش این است که اگر یک وسیله اندازه گیری که برای سنجش متغییر و یاصفتی مقصود از پایا ی ا

ساخته شده در شرایط مشابه در زمان و مکان دیگر مورد استفاده قرار گیرد، نتایج مشابهی از آن حاصل 

ایج تبنابراین، ابزار پایای معتبر عبارت از ابزاری هستند که از خاصیت تکرار پذیری و سنجش ن. گردد

 (105،ص1387حافظ نیا،. )یکسان برخوردار باشند

زمانی که گردآوری داده ها متکی به اجرای یک تست واحد است،برآورد اعتبار از طریق هماهنگی درون 

سوال ها صورت می گیرد، البته یک محدودیت آن است که همه ی عملیات سنجش به وسیله ی یک تست 

تغییر پذیری در طی زمان دیگر هیچ قرینه و شاهدی نمی  دربارهبراین انجام می شود، بناواحد در یک زمان 

روش های تحلیل واریانس، بستگی به هیچ نوع انتخاب خاصی از لحان تقسیم سوال ها . توان بدست آورد

ندارد و تقریبی است از مقدار متوسط همه همبستگی ها که ممکن است از راه های مختلف اختصاص 

کلی ترین صورت تحلیل واریانس سوال از طریق . موازی تست به دست آمده باشد سوال ها به فرم های

 :ضریت آلفای کرونباخ به دست می آید که فرمول آن چنین است

 =
𝒏

𝒏 − 𝟏
(𝟏 −

∑ 𝐒𝐢𝟐

𝑺𝒕𝟐
  ) 
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 برابر است با تعداد سوال های تست nکه در آن  
 2

iS   واریانس سوالIود در یک ستون ماتریس داده ها()واریانس داده های موج 
2

tS  ی یا به عبارت دیگر واریانس سکککتون مجموع داده هاسکککت. به مفهوم دیگر، واریانس کل تسکککت

 (1393واریانس ستون مقیاس که بیانگر صفت پنهان است.)فربد و همکاران،

که تقریبا   چرا. استفاده شده استدر این تحقیق جهت محاسبه ضریب پایایی از ضریب آلفای کرونباخ 

 .در همه موارد، آلفای کرونباخ را می توان شاخص کامال  مناسب برای اعتبار و هماهنگی درونی بکار برد

زیع به وسکککیله تو قبل از توزیع نهایی آن یک مطالعه مقدماتی،به منظور تعیین پایایی پرسکککش نامه 

سشنامه بین  سپس از طریق صنعت لوازم خانگیشرکت  30پر آلفای  SPSSنرم افزار  صورت گرفت و 

شد کهکرونباخ  ساب  ست.2-3در جدول ) ح شده ا مقدار آلفای کرونباخ برای متغییرهای تحقیق  ( ارا ه 

 است که مقدار مناسبی است.  0ی7باالی 

 

 (ضرایب آلفای کرونباخ متغییرهای تحقیق 1-3جدول)

تعداد  متغییرها

 سواالت

آلفای 

 کرونباخ

 نتیجه

 قابل اعتماد است 791ی0 5 تقاضا لجستیک -ریتقابلیتهای تعامل مدی

 قابل اعتماد است 805ی0 4 اطالعات لجستیک -قابلیتهای تعامل مدیریت

 قابل اعتماد است 834ی0 5 قابلیتهای لجستیک زنجیرة تأمین یکپارچه شده

0ی868 7 چابکی زنجیره تأمین  قابل اعتماد است 

 

 عاتروش تجزیه و تحلیل داده ها و اطال -3-7

مع آوری برای ج. استفاده شده است و استنباطی در این تحقیق از تکنیک های موجود در آمار توصیفی

سپس .داده ها با استفاده از شاخص های آماری به توصیف ویژگیهای دموگرافیگ سازمان پرداخته می شود

د مدل اصلی تحقیق تحلیل آماری مطرح می گردد، که در آن مدل اندازه گیری تحقیق پردازش شده و بع

حلیل تجزیه و ت. در نهایت فرضیات تحقیق از طریق معادالت ساختاری بررسی می شود. بررسی می شود

 انجام گرفته است.  SPSS  20 و v.pls1.04b1 مدل مذکور از طریق نرم افزار
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 تجزیه و تحلیل داده ها
 

 مقدمه

 نتایج آمار توصیفی

 ایج آمار استنباطینت

 توصیف متغیرهای تحقیق

 نرمالیتهآزمون 

 ارزیابی مدل تحقیق

 ارزیابی مدل ساختاری

 بررسی مدل تحقیق

 تحلیل مسیر مستقیم و غیرمسقیم

 آزمون فرضیه ها

 آزمون سوبل
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 :مهمقد -4-1

ستند، به نحوی که شاید بتوان گفت بعضی آمار و رایانه از علوم مهارتهای بسیار مؤثر در تحقیقات علمی ه  

ستفاده ا شتر از آمار و  زاز تحقیقات علمی بدون ا آنها امکان پذیر نیست از این رو، محققان می کوشند هر چه بی

ستفاده کنند.در تعریف آمار گفته اند: صول و روش جمع آوری اطالعات اولیه، »رایانه در تحقیقات علمی ا آمار ا

و نمایش دادن آنها و باالخره تجزیه و تحلیل اطالعات اولیه و اسککتخراج نتایج را مورد  مرتب و خالصککه کردن

 (26،ص1387حافظ نیا،«.)بحث قرار می دهد

سی منظور به ها داده تحلیل و تجزیه ضیه سقم و صحت برر ص اهمیت از تحقیق، نوع هر برای ها فر  یخا

ست برخوردار ستفاده با خام های داده. ا  پردازش از پس و گیرند می قرار تحلیل و تجزیه مورد ریآما فنون از ا

 طابقم اطالعات، و ها داده تحلیل و تجزیه برای. گیرند می قرار کنندگان اسککتفاده اختیار در اطالعات شکککل به

. دش مشخص پرسشنامه از حاصل امتیازات و ها داده اساس بر متغیر هر مقدار یا و میزان ابتدا شده، ارایه اهداف

 آن عتوزی چگونگی از کلی دیدگاه توصیفی، نمودارهای و جداول قالب در شده حاصل اطالعات توصیف سپس

 به بعدی گام در. نماید کمک گوناگون آماری های الگو از اسکککتفاده چگونگی در تواند می که نموده ایجاد را ها

ضیه آزمون  کلیۀ .یافت خاتمه اطالعات یلتحل و وتجزیه بندی جمع با نهایت در و شد پرداخته تحقیق های فر

 .است گردیده انجام v.pls1.04b1  و SPSS 20 افزار نرم وسیلۀ به ها تحلیل و تجزیه این
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 آمار توصیفی-4-2

 متغییرهای دموگرافیک -4-2-1

 

 صنعت نوع متغیر فیتوص -4-2-1-1

 صنعت نوع ریمتغ فیتوص (1 - 4)جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 صنعت نوع متغیر  میله ای( 1 - 4)نمودار 

 

شاهده (1 - 4) نمودار و جدول به باتوجّه صد  46ی2که  شود یم م ش  صنعت نوعدر  23ی1 ، یخرده فرو

 باال ید محصوالت با فن آوریتول درصد 11ی5و د محصوالت مصرف کنندهیتول درصد 19ی2، یوشکل فر درصد

  .باشندی م
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خرده فروشي کل فروشي تولید محصوالت مصرف
کننده

تولید محصوالت با فن
آوري باال

 درصد فراوانی 

 46ی2 24 یخرده فروش

 23ی1 12 یکل فروش

 19ی2 10 د محصوالت مصرف کنندهیتول

 11ی5 6 باال ید محصوالت با فن آوریتول

 100 52 کل
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 فروش میانگین متغیر فیتوص -4-2-1-2

 

 ن فروشیانگیم ریمتغ فیتوص (2 - 4)جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ن فروشیانگیم متغیر  میله ای( 2 - 4)نمودار 

 

ون یلیم 500کمتر از  ن فروشیانگیم درصککد 11ی5که  شککود یم مشککاهده (2 - 4) نمودار و جدول به باتوجّه

 درصککد 9ی6 و الیون ریلیم 3ن ا تا یب درصککد 32ی7، الیون ریلیم 1ال تا یون ریلیم 500ن یبدرصککد 46ی2، الیر

    .باشندی مال یون ریلیم 3شتر از یب
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میلیون 500کمتر از 
لاير

ا میلیون لاير ت500بین 
میلیون لاير1

میلیون لاير3بین ا تا  میلیون لاير3بیشتر از 

 درصد فراوانی 

 11ی5 6 الیو  ریلیم 500ک تر از 

 46ی2 24 الیر میلیارد 1ال تا یو  ریلیم 500ن یب

 32ی7 17 الیر لیاردیم 3ن ا تا یب

 9ی6 5 الیر میلیارد 3شتر از یب

 52 52 کل

میلیارد 3بیشتر از   

 لاير

میلیارد  3تا1بین 

 لاير
میلیون تا 500بین 

میایارد لاير 1  
کمتر از 

میلیون لاير500  
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 محصوالت نوع از درآمد باالترین متغیر فیتوص-4-2-1-3

 

 محصوالت نوع از درآمد باالترین ریمتغ فیتوص (3 - 4)جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 محصوالت نوع از درآمد باالترین متغیر  میله ای( 3 - 4)نمودار 

 

 

استاندارد  محصوالت نوع درآمد الترینبادرصد  40ی4که شود یم مشاهده (3 - 4) نمودار و جدول به باتوجّه

صد  21ی2، راتییبدون تغ ستاندارد اما برخدر ش یدر ابتدا ا صد 36ی5،  یسفار ش در سفار ستاندارد و هم   یهم ا

   .باشندی م شده یکامال سفارش درصد 1ی9  و شده
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اتاستاندارد بدون تغییر در ابتدا استاندارد اما 
برخي سفارشي

هم استاندارد و هم 
سفارشي شده

کامال سفارشي شده

 درصد فراوانی 

 40ی4 21 راتییاستاندارد بدو  تغ

 21ی2 11 یسفارش یدر ابتدا استاندارد اما برخ

 36ی5 19 شده یهم استاندارد و هم سفارش

 1ی9 1 شده یکامال سفارش

 100 52 کل
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 جدید محصول معرفی متغیر فیتوص -4-2-1-4

 

 دیمحصول جد یمعرف ریمتغ فیتوص (4 - 4)جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 دیمحصول جد یمعرف متغیر  میله ای( 4 - 4)نمودار 

 

 

 42ی3،د به دفعاتیمحصول جد یمعرفدرصد  36ی5 که شود یم مشاهده (4 - 4) نمودار و جدول به باتوجّه

   .باشندی مبه ندرت  درصد 11ی5 و کبار در سالی درصد 9ی6،  چند بار در سال درصد
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به دفعات چند بار در سال یکبار در سال به ندرت

 درصد فراوانی 

 36ی5 19 به دفعات

 42ی3 22 چند بار در سال

 9ی6 5 کبار در سالی

 11ی5 6 به ندرت

 100 52 کل
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 مشتری تقاضای متغیر فیتوص -4-2-1-5

 

 مشتری تقاضای ریمتغ فیتوص (5 - 4)جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مشتری تقاضای متغیر  میله ای( 5 - 4)نمودار 

 

 

شاهده (5 - 4) نمودار و جدول به باتوجّه صد  9ی6که شود یم م ضایدر شتری تقا ضای م شتری تقا  25 ،م

 قابل پیش بینی درصد 15ی4،  تا حدودی غیرقابل پیش بینی درصد 38ی5،،طور متوسط غیر قابل پیش بینی درصد

  .اند نداده پاس  سوال نیا به درصد 11ی5نیهمچن .باشندی م بسیار قابل پیش بینی درصد  و
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 درصد فراوانی 

 9ی6 5 بسیار غیر قابل پیش بینی

 25 13 بطور متوسط غیر قابل پیش بینی

 38ی5 20 ینیتا حدودی غیرقابل پیش ب

 15ی4 6 قابل پیش بینی

 11ی5 52 بسیار قابل پیش بینی

 کل
 

100 
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 توصیف متغیرهای تحقیق:  - 3 – 4

یف وصککقبل از ورود به مرحله ی تجزیه و تحلیل اطالعات ضککروری می باشککد که تمامی متغیرهای تحقیق ت

شده که این نوع اطالعات در قالب جداول و  صیفی از متغیرهای تحقیق ارایه  شی تو ستا گزار شوند.در این را

 نمودارهایی به شرح زیر نشان داده می شود. 
 

 کیلجست تقاضا – تیریمد تعامل یها تیقابل توصیف متغیر -4-3-1

 

 کیلجست تقاضا – تیریمد تعامل یها تیقابلریمتغ فیتوص (6 - 4)جدول 

 شاخص توصیفی متغیر تعداد ک ترین بیشترین میانگین انحراف معیار واریانس

  تعامل یها تیقابل 52 1ی4 3ی6 2ی8269 0ی48024 231/0

 کیلجست تقاضا  – تیریمد

 

 

    کیلجست تقاضا – تیریمد تعامل یها تیقابل( هیستوگرام متغیر6 - 4)نمودار

 

شود (6 –4)جدول  و نمودار باتوجه به شاهده می  ضا – تیریمد تعامل یها تیقابلکه متغیر م  کیلجست تقا

می    0ی231و واریانس 0ی48024 انحراف معیار، 2ی8269میانگین، 3ی6مقداربیشکککترین ، 1ی4مقدار دارای کمترین

 باشد.
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 کیلجست اطالعات – تیریمد تعامل یها تیقابل توصیف متغیر -4-3-2

 

 

  کیلجست اطالعات – تیریمد تعامل یها تیقابلریمتغ فیتوص (7 - 4)جدول 

 شاخص توصیفی متغیر تعداد ک ترین بیشترین میانگین انحراف معیار واریانس

  تعامل یها تیقابل 52 1ی75 4ی5 2ی8413 0ی55357 306/0

 اطالعات – تیریمد

 کیلجست

 

 

 کیلجست اطالعات – تیریمد تعامل یها تیقابل( هیستوگرام متغیر7 - 4)نمودار 

 

 اطالعات – تیریمد تعامل یها تیقابلکه متغیر مشکککاهده می شکککود (7 –4)جدول  و نمودار باتوجه به

 و واریانس 0ی55357انحراف معیار، 2ی8413 میانگین، 4ی5مقداربیشککترین ، 1ی75مقدار دارای کمترین کیلجسککت

 می باشد. 0ی306
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 کپارچهی نیتأم رهیزنج کیلجست یتهایقابل توصیف متغیر -4-3-3

 

 

 کپارچهی نیتأم رهیزنج کیلجست یتهایقابل ریمتغ فیتوص (8 - 4)جدول

 شاخص توصیفی متغیر تعداد ک ترین بیشترین میانگین انحراف معیار واریانس

 رهیزنج کیلجست یتهایقابل 52 1ی4 3ی6 2ی5385 0ی52921 280/0

 کپارچهی نیتأم

 

 

 کپارچهی نیتأم رهینجز کیلجست یتهایقابل ( هیستوگرام متغیر8 - 4)نمودار 

 

 هکپارچی نیتأم رهیزنج کیلجسککت یتهایقابل که متغیر مشککاهده می شککود (8 –4)جدول  و نمودار باتوجه به

می     0ی28و واریانس 0ی52921انحراف معیار، 2ی5385میانگین، 3ی6مقداربیشکککترین ، 1ی4مقدار دارای کمترین

 باشد.
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 نیتأم رهیزنج یچابک توصیف متغیر -4-3-4

 

 تأمین زنجیره چابکی ریمتغ فیتوص (9 - 4)ول جد

 شاخص توصیفی متغیر تعداد ک ترین بیشترین میانگین انحراف معیار واریانس

 تأمین زنجیره چابکی 52 1ی86 4ی43 2ی6923 0ی55392 307/0

 

 

  تأمین زنجیره چابکی( هیستوگرام متغیر9 - 4)نمودار 

 

، 1ی86مقدار دارای کمترین تأمین زنجیره چابکیکه متغیر می شود مشاهده (9 –4)جدول  و نمودار باتوجه به

 می باشد. 307/0و واریانس 0ی55392انحراف معیار، 2ی6923میانگین، 4ی43مقداربیشترین 
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 آزمون نرمالیته: -4-4

 
 

 قیتحق یها ریمتغ یبرا اسمیرنف -کولموگروف آزمون( 10 - 4) جدول
 

 سطح  معنی داری آماره آزمو 

DMIC 7940ی554 0ی 

IMIC 2670ی081 1ی 

ILC 8830ی417 0ی 

SCA 3200ی061 1ی 
 

 

مشکککاهده می شکککود که مقدار سکککطح معنی داری به دسکککت آمده برای آزمون  (10 -4)جدول با توجه به 

سم -کولموگروف شتر از  متغیر رنفیا شد در نتیجه متغیر های تحقیق در نمونه مورد  0ی05های تحقیق بی می با

 از توزیع نرمال برخوردار می باشد.  بررسی

 ارزیابی مدل تحقیق -5 -4

 به صورت زیر عمل می شود.  pls220جهت ارزیابی مدل تحقیق در روش 

 .متناظر مکنون متغیر با شده مشاهده متغیرهای بین ارتباط مورد در سنجش مدل پایایی و روایی ارزیابی( الف

 . یکدیگر با مکنون متغیرهای بین طارتبا بررسی برای ساختاری مدل ارزیابی( ب
 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
220 Partial Least Squares (PLS) 
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  ارزیابی پایایی مدل اندازه گیری تحقیق: -5-1 -4

 

 

 قیتحق یریگ اندازه بار عاملی مدل ( 11 -4) جدول
 

 تعامل یها تیقابل

 تقاضا - تیریمد

 کیلجست

 تعامل یها تیقابل

 اطالعات - تیریمد

 کیلجست

 

 یتهایقابل

 کیلجست

 نیتأم رهیزنج

 کپارچهی

 

 تأمین زنجیره چابکی

DMIC1 0.6066 
   

DMIC2 0.8105 
   

DMIC3 0.8099 
   

DMIC4 0.7453 
   

DMIC5 0.6035 
   

IMIC1 
 

0.8092 
  

IMIC2 
 

0.7128 
  

IMIC3 
 

0.6716 
  

IMIC4 
 

0.7305 
  

ILC1 
  

0.5548 
 

ILC2 
  

0.8111 
 

ILC3 
  

0.7845 
 

ILC4 
  

0.7605 
 

ILC5 
  

0.7583 
 

SCA1 
   

0.7727 

SCA2 
   

0.7554 

SCA3 
   

0.8022 

SCA4 
   

0.76 

SCA5 
   

0.8217 

SCA6 
   

0.828 

SCA7 
   

0.7991 
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است. لذا سواالت 0ی5با توجه به  جدول فوق مشاهده می شود که بارعاملی مربوط به تمامی سواالت باالی 

 تحقیق دارای بار عاملی مناسبی می باشند
 قیتحق یریگ اندازه مدل ییایپا( 12 -4) جدول

 خروجی واریانس های میانگین پایایی مرکب رییمتغ

 0.500679 0.831373 کیلجست تقاضا – تیریمد تعامل یها تیقابل

 0.543967 0.818572 کیلجست اطالعات – تیریمد تعامل یها تیقابل

 0.526465 0.845528 کپارچهی نیتأم رهیزنج کیلجست یتهایقابل

 0.603454 0.91409 تأمین یرهزنج چابکی

 

بوده و لذا پایایی ابزار 0ی7برای هر متغیر بیشکککتر از  (1981)221الرک و فورنلپایایی مرکب با توجه به معیار

 اندازه گیری تا ید می شود.

  ارزیابی روایی مدل اندازه گیری تحقیق: (5-2 -4

 

 ( روایی  مدل اندازه گیری تحقیق13 -4جدول )

 تعامل یها تیقابل مکنو  متغیرهای

 تقاضا – تیریمد

 کیلجست

 تعامل یها تیقابل

 – تیریمد

 کیلجست اطالعات

 کیلجست یتهایقابل

 نیتأم رهیزنج

 کپارچهی

جذر 

AVE 
 

 اطالعات – تیریمد تعامل یها تیقابل

 کیلجست

 0ی73   0.698

 نیتأم رهیزنج کیلجست یتهایقابل

 کپارچهی

 0ی72  0.696 0.701

 0ی77 0.715 0.731 0.693 مینتأ زنجیره چابکی

 

ید برای ندازه ابزار روایی تأی بار نوع سکککه گیری ا یابی اعت بار شکککود، می ارز بار محتوا، اعت  و همگرا اعت

 . اعتبارافتراقی

                                                           
g221 Fornell, C., & Larcker, D. (1981),"Evaluating structural equation models with unobservable variables and 

measurement error", Journal of Marketing Research, 18. pp. 39−50. 
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سیله به محتوا روایی . شود ایجادمی موجود ادبیات و گیری اندازه های شاخص بین سازگاری از اطمینان و

بار تلذا ابزار اندازه گیری دارای اع .اسککت شککده حاصککل باتجربه ارشککد مدیران با بهمصککاح وسککیله به اعتبار این

  محتوی می باشد.

صل این به همگرا اعتبار ستگی با سازه هر های شاخص که گردد برمی ا شته ای میانه یکدیگرهمب شندب دا  .ا

شتر همگرا اعتبار برای (1981)الرکر و فورنل معیار  0ی5( از 222AVE) خروجی یواریانس ها میانگین شدن بی

 است. که با توجه به نتایج بدست آمده می توان گفت که مدل اندازه گیری دارای روایی همگرا می باشد.

سه طریق ازروایی افتراقی نیز   ستگی با  AVE جذر مقای شود سنجیده مکنون متغیرهای بین همب  برای و می

 حاصل نتایج. باشد مدل در متغیرها سایر با متغیرها آن از همبستگی بیشتر باید AVE جذر متغیرها از کدام هر

شان PLS خروجی از شتر برای تمام متغیر ها     AVEمی دهد ن ست .  0ی5معیار از بی  آنها جذر همچنین  وا

شتر نیز ستگی از بی سایر متغیرهای مکنون  همب ست مدل در موجود متناظربین متغیر مورد نظر با  ابزار بنابراین . ا

است. به این ترتیب می توان گفت که مدل اندازه گیری تحقیق حاضر برخوردار افتراقی نیز روایی از گیری اندازه

 می شود. دارای روایی مناسب می باشد. به این ترتیب روایی)اعتبار( ابزار اندازه گیری تا ید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
222 Average Variance Extracted 
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 ساختاری مدل ارزیابی -6 -4

 مدل برازش -4-6-1

شتراک میانگین از سنجش مدل برازش گیری اندازه برای ستفاده R² از ساختاری مدل برازندگی برای و ا  ا

ست شده شتراک میانگین مقدار. ا شان ا صدی دهنده ن ست شاخص تغییرات از در سیله به که ها  اظرمتن سازه و

شتراک برای قبول قابل سطح. شود می توجیه ست 0ی5حداقل  آماری ا می  دیده زیر جدول در که . همانطورا

 مدل توانایی دهنده نشان که R²مقداراست و 0ی5حداقل  دهد می نشان را مدل برازندگی که آماری اشتراک شود

صیف در ست سازه تو شداین  برای ا سته ومیانجی می با شان نتایجمتغیرهای واب ست آن دهنده ن  ارا ه مدل که ا

 ر وابسته نهایی دارد.چابکی زنجیره تامین به عنوان متغی  تشریح برای قبولی قابل توانایی شده
 

 ساختاری مدل ارزیابی( 14 -4جدول )
برازندگی مدل  برازندگی مدل سنجش 

 ساختاری

 R² اشتراك میانگین متغیر

 ---- 0ی71 کیلجست تقاضا – تیریمد تعامل یها تیقابل

 ------- 0ی73 کیلجست اطالعات – تیریمد تعامل یها تیقابل
 0ی652 0ی73 کپارچهی نیتأم رهیزنج کیلجست یتهایقابل

 0ی751 0ی79 تأمین زنجیره چابکی

 

 :223بررسی معیار نیکویی برازش کلی مدل -4-6-2

مدل کلی شامل هر بخش مدل اندازه گیری وساختاری می شود وبا تا ید برازش آن، بررسی برازش کلی مدل 

 224ی گردد توسط تننهاوسبرای بررسی برازش کلی مدل ارایه م pls کامل می شود. معیار کلی که در روش 

 ( ارایه شده است و تنها معیار موجود در حال حاضر می باشد، به صورت زیر محاسبه می گردد:2005وهمکاران )

 

                                                           
223 Goodness–of–Fit index 
224 Tenenhaus 
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com̅̅که در آن منظور از  ̅̅ R2̅̅متغیرهای مکنون مدل وهمچنین  225عبارت است از میانگین مقادیر اشتراکی  ̅̅ نیز  ̅

رهای مکنون تحقیق است.بنابراین میزان این آماره برای مدل تحقیق عبارت عبارت از میانگین ضرایب تعیین متغی

 است از:  

𝐆𝐎𝐅 = √𝟎. 𝟕𝟒 ∗ 𝟎. 𝟕𝟎 

𝑮𝑶𝑭 = 𝟎. 𝟔𝟎𝟐 

معرفی شده است  GOFکه به عنوان مقادیر ضعیف، متوسط وقوی برای  0ی36و 0ی25، 0ی1با توجه به سه مقدار 

 حاکی از برازش مناسب مدل است. 0ی38( وحصول مقدار 2009وهمکاران،  226)وتزلس

 بررسی مدل تحقیق -7 -4

شود. در مدل های  ست آمده  تحقیق پرداخته می  صل از داده های بد سی مدل های حا در این بخش به برر

 ارایه شده عالم متغیر ها به شرح جدول زیر است :

 

 نشانگر های متغیر ها در مدل های  ساختاری( 15 -4) جدول

 عالمت متغیر
 تقاضا – تیریمد تعامل یها تیلقاب

 کیلجست
DMIC 

 اطالعات – تیریمد تعامل یها تیقابل

 کیلجست

IMIC 

 ILC پارچهکی نیتأم رهیزنج کیلجست یتهایقابل

 SCA تأمین زنجیره چابکی

                                                           
225 Communality 
226 Wetzels("Using PLS Path Modeling for Assessing Hierarchical Construct Models: Guidelines and Empirical 

Illustration" MIS Quarterly Vol. 33 No. 1, pp. 177-195/March 2009) 
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 بررسی مدل تحقیق در حالت استاندارد  -4-7-1

 

 (استاندارد حالت درآزمون مدل تحقیق ) (10 -4)نمودار 

شاهده 10 -4ر)نمودا ست. با توجه به مدل مذکور م ( نمایانگر میزان ارتباط بین متغیرهای تحقیق با یکدیگر ا

 کیجستل اطالعات – تیریمد تعامل یها تیقابلو   کیلجست تقاضا – تیریمد تعامل یها تیقابلمی گردد که 

و به بیین می کند. همچنین این درا ت کپارچهی نیتأم رهیزنج کیلجسکت یتهایقابلدرصکد از متغیر 0ی652در حدود 

 درصد از متغیر چابکی زنجیره تامین را تبیین می کند. 0ی751نیز  کپارچهی نیتأم رهیزنج کیلجست یتهایقابلهمراه 
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 بررسی مدل تحقیق در حالت اعداد معنی داری -4-7-2

 

 آزمون مدل تحقیق )حالت اعداد معنی داری( (11 -4)نمودار 

عدادی االت می توان به معنی دار بودن ارتباط بین متغیرهای تحقیق پی برد. در این حالت با استفاده از این ح

عددی بین  t( باشکککند. به این معنی که اگر در آزمون  -1ی96و  1ی96معنی دار خواهند بود که خارج از بازه ) 

  باشد بی معنا خواهد بود. -1ی96و  1ی96

 قیم حاصل از مدل ساختاری تحقیقتحلیل مسیر های مستقیم و  غیر مست -4-8

شود، جدول  شاهده می  ستاندارد و نیز اعداد معنی داری م همانطور که از خروجی نرم افزار از تخمین های ا

 نتایج اثرات مستقیم و غیر مستقیم متغیر های مدل در جدول زیر محاسبه شده است. 
 ( نتایج تحلیل مسیر در مدل ساختاری 16 - 4) جدول

 اثر غیر مستقیم مستقیماثر  مسیر

 0ی24 ---- چ.ز.ت              ی .ت.ز. ل .ق            ل. ت.م. ت .ق

 0ی19 --- چ.ز.ت                ی .ت.ز. ل .ق            ل.ا. م. ت .ق

 ---- n.s چ.ز.ت            ل. ت.م. ت .ق

 ---- 0ی357 چ.ز.ت            ل.ا. م. ت .ق
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شود که با توجه ب شاهده می  ستقیم م ستقیم و غیر م سیر های م صل از تحلیل م  تعامل یها تیقابله نتایج حا

 رهیزنج یچابک تاثیر باالتری بر کپارچهی نیتأم رهیزنج کیلجست یها تیقابلاز طریق  کیلجست تقاضا – تیریمد

 دارد.  نیتأم

 آزمون فرضیه ها:-9 -4

 ل تحقیق در قالب فرضیه های زیر پرداخته می شود. ابتدا به بررسی روابط مستقیم حاصل از مد

 آزمون فرضیه اول-4-9-1

شی: قابلیتهای تعامل مدیریت  ضیه پژوه ستقیم بر چابکی زنجیرة تأمین -فر ستیک اثر مثبت و م ضا لج  تقا

 صنعت لوازم خانگی دارد.

 لتعام یها تیقابل ربا توجه به مدل سکککاختاری تحقیق مشکککاهده می شکککود که میزان آماره تی بین دو متغی

بوده و معنی دار اسککت چرا که خارج از بازه   2ی60برابر با نیتام رهیزنج یچابک و کیلجسککت تقاضککا – تیریمد

 است. 0ی357( است و لذا فرضیه پذیرفته می شود و میزان این تاثیر  نیز برابر با -1ی96 &1ی96)

 ه دومیآزمون فرض-4-9-2

ی تقاضککا لجسککتیک اثر مثبت و مسککتقیم بر قابلیتهای لجسککتیک –دیریت فرضککیه پژوهشککی:قابلیتهای تعامل م

 یکپارچه زنجیرة تأمین صنعت لوازم خانگی دارد.

 لتعام یها تیقابل با توجه به مدل سکککاختاری تحقیق مشکککاهده می شکککود که میزان آماره تی بین دو متغیر

ضا – تیریمد ست تقا ست یها تیقابل و کیلج ست 4ی32برابر با هکپارچی نیتأم رهیزنج کیلج بوده و معنی دار ا

 0ی494( است و لذا فرضیه پذیرفته می شود و میزان این تاثیر  نیز برابر با -1ی96 &1ی96چرا که خارج از بازه )

 است.

 آزمون فرضیه سوم-4-9-3

شی: قابلیتهای تعامل مدیریت  ضیه پژوه صنعت  -فر ستقیم بر چابکی زنجیرة تأمین  اطالعات اثر مثبت و م

 لوازم خانگی دارد.

 – تیریمد تعامل با توجه به مدل سکککاختاری تحقیق مشکککاهده می شکککود که میزان آماره تی بین دو متغیر

ستاطالعات  ضیه -1ی96 &1ی96بوده و داخل بازه   )1ی35برابر با نیتام رهیزنج یچابک و کیلج ست و لذا فر ( ا

 پذیرفته نمی شود.
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 آزمون فرضیه چهارم -4-9-4

ضیه پژو شیفر ستی –عامل مدیریت تقابلیتهای  :ه ستقیم بر قابلیتهای لج ستیک اثر مثبت و م کی اطالعات لج

 یکپارچه زنجیرة تأمین صنعت لوازم خانگی دارد.

 لتعام یها تیقابل با توجه به مدل سکککاختاری تحقیق مشکککاهده می شکککود که میزان آماره تی بین دو متغیر

بوده و معنی دار اسکت 3ی82برابر با کپارچهی نیتأم رهیزنج کیجسکتل یتهایقابل و کیلجسکت اطالعات – تیریمد

( اسکککت و لذا فرضکککیه پذیرفته می شکککود و میزان این تاثیر  نیز برابر با -1ی96 &1ی96چرا که خارج از بازه   )

 .است 0ی381

 آزمون فرضیه پنجم -4-9-5

نجیرة تأمین مسککتقیم بر چابکی ز قابلیتهای لجسککتیکی یکپارچه زنجیره تآمین اثر مثبت و :فرضککیه پژوهشککی

 صنعت لوازم خانگی دارد. 

 رهیزنج کیتلجس یتهایقابل با توجه به مدل ساختاری تحقیق مشاهده می شود که میزان آماره تی بین دو متغیر

با نیتام چابکی زنجیره و کپارچهی نیتأم بازه   )4ی51برابر   &1ی96بوده و معنی دار اسکککت چرا که خارج از 

 است. 0ی478ست و لذا فرضیه پذیرفته می شود و میزان این تاثیر  نیز برابر با ( ا-1ی96

 

وبل زمون سککآبا اسککتفاده از  کپارچهی نیتأم رهیزنج کیلجسککت یها تیقابلدر ادامه به بررسککی میانجی گری 

 پرداخته می شود.

 :227آزمون سوبل-4-10

باشد میانجی گری یک 1ی96ت می آبد بیشتر از که از طریق فرمول زیر بدس z_valueدر آزمون سوبل اگرمقدار 

 متغیر تایید می شود.

 

𝑧 =
𝑎 ∗ 𝑏

√ (𝑏2 ∗ (𝑠𝑎 
2) + (𝑎2 ∗ 𝑠𝑏 

2) + (𝑠𝑎 
2 ∗  𝑠𝑏 

2)

 

 

                                                           
227 Sobel test 
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  a   ضریب مسیر مستقل و میانجی  

   b  ضریب مسیر میانجی و وابسته  

𝑠𝑎   ریب مسیر مستقل و میانجی خطای استاندارد مربوط به مسیرض 

𝑠𝑏    خطای استاندارد مربوط به مسیرضریب مسیر مستقل و میانجی  

  

 تقاضا – تیریمد تعامل یها تیقابلبین متغیرهای  کپارچهی نیتأم رهیزنج کیلجست یها تیقابلبررسی میانجی گری 

 و چابکی  زنجیره تامین:  کیلجست

𝑧 =
𝑎 ∗ 𝑏

√ (𝑏2 ∗ (𝑠𝑎 
2) + (𝑎2 ∗ 𝑠𝑏 

2) + (𝑠𝑎 
2 ∗  𝑠𝑏 

2)

 

 

𝑧 =
0.494 ∗ 0.478

√ (0.4782 ∗ (1262) + (4942 ∗ 0.1242) + (0.1262 ∗  0.1242)
 

𝑧 = 2.704 

 نیتأم رهیزنج کیلجست یها تیقابلاست ، لذا میانجی گری 1ی96با توجه به اینکه آماره بدست آمده باالتر از 

ه می و چابکی  زنجیره تامین پذیرفت  کیلجسکککت تقاضکککا – تیریمد تعامل یها تیقابلبین متغیرهای  چهکپاری

 شود.

 

 اطالعات – تیریمد تعامل یها تیقابلبین متغیرهای  کپارچهی نیتأم رهیزنج کیلجست یها تیقابلبررسی میانجی گری 

 و چابکی  زنجیره تامین: کیلجست

 

 

𝑧 =
0.381 ∗ 0.478

√ (0.4782 ∗ (0.1082) + (0.3812 ∗ 0.1242) + (0.1082 ∗  0.1242)
 

𝑧 = 2.556 
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 نیتأم رهیزنج کیلجست یها تیقابلاست ، لذا میانجی گری 1ی96با توجه به اینکه آماره بدست آمده باالتر از 

یرفته می پذو چابکی  زنجیره تامین  کیلجسکککت اطالعات – تیریمد تعامل یها تیقابلبین متغیرهای  کپارچهی

 شود.

برسککی  از طریق آزمون سککوبل به کپارچهی نیتأم رهیزنج کیلجسککت یها تیقابلبا توجه به تا ید میانجیگری 

 فرضیه های مربوطه پرداخته می شود.

 ششمفرضیه آزمون -4-10-1

شی  ضیه پژوه ضا – تیریمد تعامل یها تیقابل :فر ست تقا ستقیم از طریق  کیلج  تیابلقاثر مثبت و غیر م

 در  چابکی  زنجیره تامین صنعت لوازم خانگی دارند. کپارچهی نیتأم رهیزنج کیلجست یها

سوبل میانجیگری  ست یها تیقابلبا توجه به نتیجه آزمون   تیقابله بین در رابط کپارچهی نیتأم رهیزنج کیلج

. میزان آن می شودو چابکی  زنجیره تامین صنعت لوازم خانگی پذیرفته  کیلجست تقاضا – تیریمد تعامل یها

 نیتأم رهیزنج کیلجست یها تیقابل و کیلجست تقاضا – تیریمد تعامل یهانیز از حاصلضرب بین مسیر های 

ست یها تیقابلو همچنین  کپارچهی صنعت لوازم خانگ کپارچهی نیتأم رهیزنج کیلج ی با چابکی  زنجیره تامین 

 بدست می آید.

 (0ی494()0ی478(=)0ی24) 

 هفتمفرضیه آزمون  -4-10-2

شی ضیه پژوه ست اطالعات – تیریمد تعامل یها تیقابل :فر ستقیم از طریق  کیلج  تیابلقاثر مثبت و غیر م

 در چابکی  زنجیره تامین صنعت لوازم خانگی دارند. کپارچهی نیتأم رهیزنج کیلجست یها

سوبل میانجیگری  ست یها تیقابلبا توجه به نتیجه آزمون   تیقابله بین در رابط چهکپاری نیتأم رهیزنج کیلج

و چابکی  زنجیره تامین صنعت لوازم خانگی پذیرفته می شود. میزان  کیلجست اطالعات – تیریمد تعامل یها

 رهینجز کیلجست یها تیقابل و کیلجست اطالعات – تیریمد تعامل یهاآن نیز از حاصلضرب بین مسیر های 

وازم با چابکی  زنجیره تامین صککنعت ل کپارچهی نیتأم هریزنج کیلجسککت یها تیقابلو همچنین  کپارچهی نیتأم

 خانگی بدست می آید.

 (0ی381()0ی478(=)0ی19) 
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 نتیجه گیری و پیشنهادات
 

 مقدمه

 نتایج تحقیق

 مقایسه نتایج تحقیق با تحقیقات مبنا

 پیشنهادات کاربردی

 پیشنهادات برای تحقیقات آتی

 محدودیت های تحقیق
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 مقدّمه -5-1

ضر با چهار متغییر و  ستیک بر چابکی زنجیره  هفتتحقیق حا سی تأثیر قابلیتهای لج ضیه درباره برر فر

ان گیالن استپاس  های مدیران صنعت لوازم خانگی بررسی از نتایجی  .تأمین مورد بررسی قرار گرفته است

صل گردیده  ست که ارا ه می گردد.حا شنهاداتی کاربردی ا شدهسپس پی شنهاداتی برا و مطرح  ی در انتها پی

 تحقیقات آتی و سپس محدودیتهای تحقیق مطرح می گردد.

 

 :تحقیقنتایج  -5-2

 نتایج آمار توصیفی -5-2-1

بیشکککترین ، 1ی4مقدار دارای کمترین کیلجسکککت تقاضکککا – تیریمد ملتعا یها تیقابلمسکککتقل  متغیر -1

 می باشد.   0ی231و واریانس 0ی48024 انحراف معیار، 2ی8269میانگین، 3ی6مقدار

بیشککترین ، 1ی75مقدار دارای کمترین کیلجسککت اطالعات – تیریمد تعامل یها تیقابلمسککتفل  متغیر -2

 می باشد. 0ی306 و واریانس 0ی55357انحراف معیار، 2ی8413 میانگین، 4ی5مقدار

، 3ی6مقداربیشککترین ، 1ی4مقدار دارای کمترین کپارچهی نیتأم رهیزنج کیلجسککت یتهایقابل وابسککته متغیر -3

 می باشد.  0ی28و واریانس 0ی52921انحراف معیار، 2ی5385میانگین

انحراف ، 2ی6923میانگین، 4ی43مقداربیشکککترین ، 1ی86مقدار دارای کمترین تأمین زنجیره چابکیمتغیر -4

 می باشد. 0ی307و واریانس 0ی55392معیار

 

 نتایج آمار استنباطی-5-2-2

 تجزیه و تحلیل اطالعات و آزمون فرضیه ها منجر به نتایج زیر گردید: 

امل زنجیرة تأمین تحت تأثیر عاز آزمون فرضیه اول می توان نتیجه گرفت که چابکی  از نتایج آماری .1

ییرات بازار به تغسریع ی یپاسخگوبدین معنی که  .لجستیک قرار دارد تقاضا - قابلیت های مدیریت

 باشد.می چابکی زنجیرة تأمین موثر دربا ارزش افزوده به مشتریان محصول و خدمات  وارا ه

ضیه دوم م .2 سازاز نتایج آماری از آزمون فر ستی توان نتیجه گرفت که یکپارچه  یکی ی قابلیتهای لج

ستقیم تحت تأثیر قا شرکت –بلیتهای تعامل مدیریت بطور م ضا قرار دارد. بدین معنی که اگر  با  تقا

نیازهای اصلی یا برنامه ریزی نشده مشتریان تطابق پیدا کند می تواند در قابلیتهای لجستیک زنجیرة 

 تأمین یکپارچه موثر باشد.
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أثیر ین تحت تاز نتایج آماری از آزمون فرضکککیه سکککوم می توان نتیجه گرفت که چابکی زنجیرة تأم .3

اطالعات قرار ندارد. بدین معنی که بدسکککت آوردن، تجزیه و تحلیل،  –قابلیتهای تعامل مدیریت 

ستراتژیک  ستقیم ذخیره و حتی توزیع اطالعات تاکتیکی و ا رة تأمین تأثیری در چابکی زنجیبطور م

 ندارد.

یکی ه سازی قابلیتهای لجستفرضیه چهارم می توان نتیجه گرفت که یکپارچ از نتایج آماری از آزمون .4

ت بدین معنی که بدسکککاطالعات قرار دارد.  –بطور مسکککتقیم تحت تأثیر قابلیتهای تعامل مدیریت 

آوردن، تجزیه و تحلیل و ذخیره و حتی توزیع اطالعات می تواند در قابلیتهای لجسکککتیک زنجیرة 

 تأمین یکپارچه موثر باشد.

یه پنجم می .5 ماری از آزمون فرضککک تایج آ تأثیر  از ن تأمین تحت  جه گرفت چابکی زنجیرة  توان نتی

قابلیتهای لجسککتیک زنجیرة تأمین قرار دارد. بدین معنی که یکپارچه سککازی، سککاخت و پیکربندی 

توانایی های داخلی و خارجی و همکاری بین دپارتمانهای وظیفه ای، تأمین کنندگان و مشتریان می 

 تواند در چابکی زنجیرة تأمین موثر باشد.

از نتایج آماری از آزمون فرضککیه شککشککم می توان نتیجه گرفت که چابکی زنجیرة تأمین تحت تأثیر  .6

از طریق قابلیتهای لجستیک زنجیرة تأمین یکپارچه قرار می گیرد. تقاضا  –قابلیتهای تعامل مدیریت 

کپارچه یکیفیت لجستیک منجر به بهبودی افزایش مشتریان و  پاسخگویی به انتظاراتبدین معنی که 

 سازی می شود که می تواند در چابکی زنجیرة تأمین موثر باشد.

از نتایج آماری از آزمون فرضکککیه هفتم می توان نتیجه گرفت که چابکی زنجیرة تأمین تحت تأثیر  .7

از طریق قابلیتهای لجسکککتیک زنجیرة تأمین یکپارچه قرار می اطالعات  –قابلیتهای تعامل مدیریت 

بدست آوردن ،تجزیه و تحلیل و ذخیره و حتی توزیع اطالعات می تواند منجر  گیرد. بدین معنی که

    به یکپارچه سازی و ساخت و پیکربندی شود که می تواند در چابکی زنجیرة تأمین موثر باشد.

 مقایسه نتایج این تحقیق با تحقیقات مبنا-5-3

گلیگور و .می باشد 2014درسال  پژوهش انجام گرفته برگرفته از کار تحقیقاتی گلیکور و هولکومب

هولوکومب قابلیت های لجستیکی را بعنوان نقشی کلیدی در رسیدن به چابکی در زنجیره تامین تلقی کرده 

در حالی که تحقیق های پیشین اجزای ویژه مربوط به این قابلیتها را که شامل اطالعات یا تقاضا می . اند

بر  این تحقیق .کی شرکت و چابکی زنجیره تامین را بررسی نکرده اندباشند، رابطه میان قابلیتهای ویژه لجستی

ایمیل به مدیران ارشد و میانی  1053 آنکه در طی انجام  روی شرکتهای آمریکای شمالی انجام گرفته است

پاسخنامه قابل استفاده بدست آوردند نرخ پاس   151ه در نهایت  ردند کگلجستیک و زنجیره تأمین ارسال 

انجام شده فرضیه سوم تأیید نشد و در نهایت بقیه  پس از انجام تحقیقات، همانند پژوهش.درصد بود 14ی34

  .فرضیه ها مورد تأیید قرار گرفت
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  پیشنهادات کاربردی -5-4

 پیشنهادات در راستای تحقیق -5-4-1

 پیشنهادهای بر مبنای نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق:

  :  فرضیه اولبا توجه به نتایج آزمو .1

  آگاهی از نیازهای مشتریان افزایش 

  و برآوردن انتظارات مشتریان مشتریانبه خدمات توسعه 

  انتخاب بهترین بازار هدف 

 فراهم آوردن خدمات ارزش افزوده 

  افزایش قابلیت انعطاف پذیری 

  افزایش کیفیت لجستیک منجر به افزایش چابکی زنجیره تأمین می شود.در نتیجه 

  :وجه به نتایج آزمو  فرضیه دومبا ت .2

 پیش بینی تقاضا به صورت یک عامل قابل کنترل 

 خلق ارزش با ترکیب استحکام بازار و رقابت های زنجیرة تأمین 

 حفظ روابط با مشتریانو افزایش توانایی شرکت برای تثبیت 

 افزایش انعطاف پذیری تولید کننده در برابر تغییرات تقاضای مشتری 

 ترل تقاضا و بازار منجر به یکپارچگی بیشتر قابلیتهای لجستیک می شود.در نتیجه کن

 :با توجه به نتایج آزمو  فرضیه سوم .3

 استفاده از اینترنت و فناوری اطالعات 

 متصل کردن فناوری با افراد 

 کیفیت اطالعات افزایش اشتراک گذاری اطالعات و 

 ری های پیشرفته از طریق استفاده از ترکیب فناو اتوماتیک سازیایش زاف 

  استفاده از سیستم وب 

ایش افز ثشکککرکت و تبادل اطالعات مربوط به بازار باع بدسکککت آوردن،تجزیه و تحلیل،ذخیره و توزیع

 چابکی زنجیره تأمین می شود.

  :به نتایج آزمو  فرضیه چهارم با توجه .4

 توسعه حمل ونقل الکترونیک 

 الکترونیک یتجارت الکترونیک و تشریک مساع 

 فاده از کسب و کار الکترونیک و حذف واسطه هااست 
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ستمهای اطالعاتی سی ستم  افزایش قدرت  سی شتر  شتراک اطالعات به یکپارچگی بی و تجزیه و تحلیل و ا

 .کمک می کند

  :با توجه به نتایج آزمو  فرضیه پنجم .5

 شرکای زن سازمان با  ستراتژیک  شجافزایش همکاری ا ر تیره تأمین و مدیرانش به یکپارچگی بی

 زنجیره تأمین کمک می کند. 

 .افزایش فرهنگ سازمانی در هدایت رفتار افراد نقش دارد که به یکپارچگی بیشتر کمک می کند 

  شتر منجر سازی بی سازمانی به یکپارچه  سازی و تعریف نقش بین واحدهای  افزایش تخصصی 

 می شود. 

 است. افزایش اعتماد و تعهد برای یکپارچه سازی زنجیرة تأمین ضروری 

 به چابکی بیشتر سیستم منجر می شود. تهای لجستیکیقابلیکپارچگی فزایش ادر نتیجه 

 با توجه به نتایج آزمو  ششم: .6

ترک افزایش همکاری و توافق مش افزایش تطابق با نیازهای اصلی یا برنامه ریزی نشده مشتریانبه منظور 

نتیجه آن منجر به چابکی زنجیره تأمین می که در  بر روی چیزی باعث افزایش فرآیند یکپارچه می شکککود

 شود.

 با توجه به نتایج آزمو  هفتم: .7

ر سیستم منجر به یکپارچگی بیشتهمکاری بین دپارتمانهای وظیفه ای، تأمین کنندگان، و مشتریان  افزایش

 .و در نهایت افزایش چابکی زنجیره تأمین می شود

 پیشنهادات برای تحقیقات آتی: -5-5-2

 یق حاضر با تعداد نمونه های بیشترانجام تحق .1

جسککتیک و قابلیتهای ل اطالعات–تقاضککا و قابلیتهای مدیریت  –این تحقیق تنها قابلیتهای مدیریت  .2

را مورد بررسی قرار داده است توصیه می شود تحقیقات آتی با قابلیتهای  زنجیرة تأمین یکپارچه شده

لیت اندازه تأمین،قابلیت سککنجش،قاب –لیت مدیریت قاب،فابلیت متمرکز بر مشککتری مانندها یی قابلیت

 به انجام برسد. پذیری، پاس  گو ی، شایستگی و سرعتمسئولیت گیری،

صنایع  .3 سایر  شود تحقیق در  ست توصیه می  صنعت لوازم خانگی انجام گرفته ا انند ماین تحقیق در 

 نیز به انجام برسد.ایران خودرو و صنعت دارویی، پتروشیمی و ...

انجام گرفته شده است توصیه می شود تحقیق در  ، گلستان و مازندرانگیالن هایتحقیق در استاناین  .4

 انجام گیرد. و کل کشور  استان تهران
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تا  ی گرددتوصیه م مصاحبه نیز ابزارکاربرد شده است  استفاده در این تحقیق تنها از ابزار پرسشنامه .5

 .نتایج دقیق تری بدست آید.

 تحقیق هایمحدودیت -5-6 

 محدودیت های این تحقیق عبارتند از:

 عدم همکاری مدیران، توزیع پرسشنامه بین مدیران بسیار دشوار بود. .1

  لوازم خانگیکمبود وجود مدیران و کارشناسان متخصص در صنعت  .2

 عدم پاسخگویی برخی مدیران به سواالت پرسشنامه .3

ان به علت نا آشنا بودن آنها با ابعاد عدم درک کامل برخی از سواالت پرسشنامه توسط پاس  دهندگ .4

 و چابکی قابلیتهای لجستیک

 وسعت پراکندگی نمونۀ مورد بررسی .5

  و امکان مقایسه نتایج تحقیق در ایران عدم وجود تحقیقات مشابه .6

عدم اطمینان به ارا ه پاس  دقیق توسط مدیران، احساس نگرانی از افشای اطالعات شرکت ،در پاس   .7

 .دهنده وجود داشت
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 منابع فارسی

ی ،بررسیها"(الکترونیک لجستیک) تأمین زنجیره در اطالعات فناوری کاربرد "آقاجانی،زهرا، .1

 .92-99ترویجی(،صفحه  -)علمی24،شماره 86بازرگانی،مرداد و شهریور

طراحی الگوی زنجیره تامین و توزیع "آقایی،محمد؛خسککرواینان،حمیدرضککا؛غضککایری،علیرضککا؛ .2

ساختاری: نگاهی چابک با رویکرد سیری  سازی تف ی تلفیقی از مفاهیم کالسیک چابکی و الگو

پژوهشککی بهبود –،نشککریه علمی "فرایندی به چابگی سککازمانی)مورد مطالعه:صککنعت پخش(

 .55-76،صفحات 20، پیاپی2،سال هفتم،شماره 1392مدیریت،تابستان 

صلنامه مدیریت زنجیره ،ف"چابک تأمین زنجیرههای طراحی برای یکپارچه مدلی "آرمون،آرش؛ .3

 .78-87، صفحه 31،سال سیزدهم،شماره 1390،تابستان تأمین

طراحی مدل چابکی "آذر؛عادل،تیزرو؛علی،مقبل با عرض؛عباس،انواری رستمی؛علی اصغر، .4

، مدرس علوم انسانی، زمستان  "ساختاری –؛ رویکرد مدل سازی تفسیریتأمینزنجیره 

 .1-26،صفحه 69،شماره 1389

 همکار انتخاب بر مؤثر عوامل تفسیریِ  ساختاری سازی مدل"آرش؛  نیا، شهریاری اة؛الفت، لعی .5

(، 9پیاپی) پنجم، ، دوره1393زمستان و عملیات، پاییز و تولید مدیریت ،"چابک تأمینزنجیره  در

 . 109-128(،صفحه 2شماره)

 تأمیننجیره ز کنترل پیشرفه لجستیک)پشتیبانی( سیستم مدیریت"بیگی،محمدمیران؛مشیری،بهزاد؛ .6

،فصل نامه اقتصاد و تجارت نوین،زمستان "با هدف رضایت مندی مشتری

 .145-163،صفحات 32و 31،شماره های 1392وبهار1391

،فصلنامه علمی ترویجی مدیریت زنجیرة "تأمینطراحی مدل چابکی زنجیره "تیزرو،علی، .7

 .4-17،صفحه42، شماره1392،تأمین

 تصمیم گیری در جدید رویکردی ارا ه"ضی ،مقدم؛ محسن، مرت ، الهوردیلو ترابی، سیدعلی؛ .8

 ماه فروردین صنایع، مهندسی تخصصی ، نشریه"تولید برنامه ریزی تقاضا و مدیریت همزمان

 .31-44صفحه  ،1 شماره ، 45 دوره  ، 1390

، تدبیر، "آنها ترکیب و چابک ناب، عرضه زنجیره"،زرگانی،میالد؛میناییان،سارا جاسمی .9

 .43-48،صفحه169شماره، 85خرداد



 

 143 

 

ارا ه روشی برای اندازه "جعفرنژاد،مقدم؛ محقر،علی؛محقر،علی؛درویش،مریم؛یاسایی،مهرداد، .10

با استفاده از ترکیب تئوری گراف ، رویکر ماتریسی و منطق  تأمینگیری چابکی زنجیره 

 .145-170،صفحه 54،شماره 1389،پژوهشنامه بازرگانی،"فازی

یک مطالعه  – تأمینارزیابی و سنجش چابکی در زنجیره ی "م،جعفرنژاد،احمد؛درویش،مری .11

 .39-62،صفحه 36، شماره1388،پژوهشنامه ی مدیریت اجرایی، نیمه دوم "مورد

 .سمت انتشارات،مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی،تهران،1387حافظ نیا،محمدرضا، .12

ه ای بر روش تحقیق در علوم ،راهنما و بانک سواالت امتحانی مقدم1387حافظ نیا،محمدرضا، .13

 .استادیانتشارات انسانی،تهران،

 تأمینبررسی مؤلفه های تأثیرگذار بر زنجیره  "حسامی؛زند،رجب زاده؛علی، طلوعی؛عباس، .14

،پژهشنامه بازرگانی ، "چابک تأمینو طراحی مدل مفهومی مدیریت زنجیره   (PSCM) چابک

 . 123-161،صفحه 51،شماره1388تابستان 

 .سادانتشارات ،مباحث اساسی در روش تحقیق،تهران،1390،جواد،فرزانه،مجتبی کیخا،خلعتبری .15

 أمینت زنجیره بر تأثیرگذار های مؤلفه بررسی "زند حسامی،حسام؛رجب زاده،علی؛طلوعی،عباس، .16

 پژوهشنامه ،فصلنامه"چابک تأمین زنجیره مدیریت مفهومی و طراحی مدل (PSCM)چابک

 .123- 161 ،صفحه 51 ماره، ش1388 تابستان بازرگانی،

 عوامل شناسایی در تحلیلی رویکردی"، شفیعی،فهیمه ؛ غالمرضا ،جمالی؛حمیدشاه بندرزاده، .17

ره ،فصلنامه علمی ترویجی مدیریت زنجی"کشور لبنیات صنایع در تأمین زنجیره ریسک بر مؤثر

 .53-42،صفحه42،سال پانزدهم،شماره 1392،زمستانتأمین

 ساختاری سازی مدل آمیخته"پور، احمد،  فرد. خداکرم؛ قربان لیمیبندرزاده،حمید؛ س شاه .18

 زنجیره برچابکی مؤثر عوامل بندی رتبه و شناسایی برای فازی ای تحلیل شبکه فرایند و تفسیری

 چهارم، ، سال 1391پژوهشی، نیمه دوم   –، پژوهشنامه ی مدیریت اجرایی علمی "تأمین ی

 . 63 – 84هشتم،صفحه ی شماره

 تحلیل مدل ارا ه"مرتضی،  مهدوی؛ پورنادر،مهردخت؛ باقرپور، علی؛ مزده،محمد ا،محمدشفیع .19

 تأمین انتخاب منظور به تأمین ریسک زنجیره مدیریت در سطحی دو های داده پوششی

، 3، شماره 1392،نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید،پاییز "کننده

 .316-326،صفحه24جلد
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 پرسشنامه

 بسمه تعالی

 مدیریت محترم :

 با سالم

زمانی را که صرف پاس  به سواالت این پرسشنامه می فرمایید.پرسشنامه ضمن تشکر از همکاری شما و     

ای که تقدیم می گردد به منظور جمع آوری اطالعات جهت پایان نامه کارشککناسککی ارشککد مدیریت بازرگانی با 

 طراحی شده است. "بررسی تأثیر قابلیتهای لجستیک بر چابکی زنجیره تأمین "عنوان

نام و نام خانوادگی پاس  دهنده ضروری نیست، بدیهی است پاس  دقیق شما، ما  در این پرسش نامه ذکر    

را در ارزیابی عملی مسا ل و ارا ه راهکارهای مناسب یاری خواهد کرد. پیشاپیش از همکاری شما در گردآوری 

 اطالعات این پژوهش سپاسگزاریم.
  

 با تشکر فراوان                                                                                                  

 نازنین نظری                                                                                                    

 شناسی ارشد مدیریت بازرگانیدانشجوی کار                                                                           

 سواالت عمومی:  

 .نوع صنعت:1

 کل فروشی      □خرده فروشی                                       □

 تولید محصوالت با فن آوی باال      □تولید محصوالت مصرف کننده                  □

 . میانگین فروش ساالنه:2

 ریالمیلیارد  1تا یلیون م 500 بین□          میلیون ریال        500کمتراز   □

 ریال میلیارد 3بیشتر از □       ریال              میلیارد 3تا  1بین  □

 .باالترین درآمد از تولید محصوالت:3

 در ابتدا استاندارد اما برخی سفارشی□استاندارد بدون تغییرات                       □

 کامالٌ سفارشی شده    □شده             هم استاندارد و هم سفارشی□
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 . معرفی محصول جدید:4

 به ندرت □یکبار در سال           □چند بار در سال               □به دفعات                  □

 

 . تقاضای مشتری:5

 یش بینیل پتا حدودی غیرقاب□بطور متوسط غیر قابل پیش بینی     □بسیار غیرقابل پیش بینی           □

 بسیار قابل پیش بینی □قابل پیش بینی                      □

 سواالت تخصصی:

 تقاضا لجستیک –قابلیتهای تعامل مدیریت 

شرایط تطابقِ قابل توجهی در آخرین  .1 ست که  سعه داده ا شتریان را تو شرکت من حلقه های اطالعاتی با م

 .ن شده فراهم می کندلحظات را بدون از دست دادن کارایی از پیش تعیی

 بسیار زیاد □زیاد           □متوسط              □کم             □بسیار کم        □

قادر به پاس  گویی به طیف گسترده ای از درخواست شده شرکت من با اجرای راه حل های از پیش تعیین  .2

 .های مشتری منحصر به فرد است

 بسیار زیاد □زیاد           □متوسط              □ کم            □بسیار کم        □

ست تا زمانی که اولویت  .3 سعه داده ا سهیل به تعویق افتادن فعالیت ها تو شرکت من برنامه هایی را به منظور ت

 .های مشتری خاص تر شود

 بسیار زیاد □زیاد           □متوسط              □کم             □بسیار کم        □

 وند.هماهنگ ش مشتریان کلیدی هایبا عملیات برای یکپارچگی دتوانمی من لجستیکی شرکت های.عملیات4

 بسیار زیاد □زیاد           □متوسط              □کم             □بسیار کم        □

 .شرکت من دارای استراتژی های خدمات لجستیک مختلفی برای مشتریان مختلف می باشد .5

 بسیار زیاد □زیاد           □متوسط              □کم             □ار کم        بسی□
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 اطالعات لجستیک –قابلیتهای تعامل مدیریت 

 گذارد.نواحی عملیاتی به اشتراک می در سراسر داخلی استاندارد شده را به صورت اطالعات من .شرکت6

 بسیار زیاد □زیاد           □        متوسط      □کم             □بسیار کم        □

 .شرکت من اطالعات عملیاتی را به طور موثری با اعضای زنجیره تامین کلیدی به اشتراک می گذارد .7

 بسیار زیاد □زیاد           □متوسط              □کم             □بسیار کم        □

 .های مختلف به اشتراک می گذاردبخش  شرکت من به طور موثری اطالعات عملیاتی را بین .8

 بسیار زیاد □زیاد           □متوسط              □کم             □بسیار کم        □

 .سیستم های اطالعات لجستیک شرکت من داده های بالدرنگ را ثبت و حفظ می کند .9

 بسیار زیاد □    زیاد       □متوسط              □کم             □بسیار کم        □

 قابلیتهای لجستیک زنجیره تأمین یکپارچه شده

 . .ضای زنجیره تامین ما معموال دارای اهداف مشترکی با مدیریت عملیات لجستیک هستندعا .10

 بسیار زیاد □زیاد           □متوسط              □کم             □بسیار کم        □

ا ب لجسکککتیک را ظرفیت هایبینیپیش سکککه ماه یکبار()حداقل هر  ر مرتببه طو ما زنجیره تأمین .اعضکککای11

 گذارند.یکدیگر به اشتراک می

 بسیار زیاد □زیاد           □متوسط              □کم             □بسیار کم        □

به  هایالیتفع ها وبرنامه از طریق توسعه با یکدیگر عملیات لجستیک را با موفقیت ما زنجیره تأمین .اعضای12

 کنند.هم پیوسته یکپارچه می

 بسیار زیاد □زیاد           □متوسط              □کم             □بسیار کم        □

 ریزیهبرنام برای تسهیل با یکدیگرتقاضا را ماه( اطالعات )حداقل یک بار در  اغلب ما زنجیره تأمین .اعضای13

 ند.کنلجستیک مبادله می عملیات

 بسیار زیاد □زیاد           □متوسط              □کم             □بسیار کم        □
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 کعملیات لجسککتی بیشککتر یکپارچگی رسککمی را به منظور ایجاد سککاختار سککازمانی ما زنجیره تأمین .اعضککای14

 دهند.مربوطه کاهش می

 بسیار زیاد □یاد          ز □متوسط              □کم             □بسیار کم        □

 چابکی زنجیره تأمین

شخیص دهد )به عنوان مثال حرکت  .15 ستراتژیک را به موقع ت صت ها ی چالش های ا شرکت من می تواند فر

  .رقبای جدید، گرایش جدید اقتصادی، فن آوری های جدید، و بازار جدید(

 بسیار زیاد □زیاد           □متوسط              □کم             □بسیار کم        □

 دهد. تشخیص به موقعرا  تغییرات در تأمین تواندمی من .شرکت16

 بسیار زیاد □زیاد           □متوسط              □کم             □بسیار کم        □

 تشخیص دهد. به موقع تغییرات در تقاضا را تواندمی من شرکت.17

 بسیار زیاد □زیاد           □متوسط              □     کم        □بسیار کم        □

یکربندی تغییرات در تأمین پ برای پاس  به پذیرانعطاف ایرا به شیوه زنجیره تأمین منابع تواندمی من .شرکت18

 مجدد کند.

 بسیار زیاد □زیاد           □متوسط              □کم             □بسیار کم        □

اضا پیکربندی در تق تغییرات برای پاس  به انعطاف پذیر ایرا به شیوه زنجیره تأمین منابع تواندمی من ت.شرک19

 مجدد کند.

 بسیار زیاد □زیاد           □متوسط              □کم             □بسیار کم        □

 ند.یرات در تأمین پیکربندی مجدد کتغی برای پاس  به به سرعترا  زنجیره تأمین منابع تواندمی من .شرکت20

 بسیار زیاد □زیاد           □متوسط              □کم             □بسیار کم        □

 .دد کنددر تقاضا پیکربندی مج تغییرات برای پاس  به به سرعت زنجیره تأمین را منابع تواندمی من .شرکت21

 بسیار زیاد □زیاد           □           متوسط   □کم             □بسیار کم        □

 با تشکر از همکاری شما                                                                                         
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 پرسشنامه پایاییسنجش   SPSSخروجی نرم افزار 

 
DMIC 

 

 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100.0 

aExcluded 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in 

the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.791 5 

 
IMIC 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100.0 

aExcluded 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in 

the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.805 4 
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ILC 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100.0 

aExcluded 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in 

the procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.834 5 

 

SCA 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100.0 

aExcluded 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in 

the procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.865 7 
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 آمار توصیفی SPSSخروجی نرم افزار 

 
 

 نوع صنعت

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

 46.2 46.2 46.2 24 یخرده فروش

 69.2 23.1 23.1 12 یکل فروش

 88.5 19.2 19.2 10 د محصوالت مصرف کنندهیتول

 100.0 11.5 11.5 6 باال ید محصوالت با فن آوریتول

Total 52 100.0 100.0  

 

 

 ن فروشیانگیم

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

 11.5 11.5 11.5 6 الیو  ریلیم 500ک تر از 

 میلیارد 1ال تا یو  ریلیم 500ن یب

 الیر

24 46.2 46.2 57.7 

 90.4 32.7 32.7 17 الیر میلیارد 3ن ا تا یب

 100.0 9.6 9.6 5 الیر میلیارد 3شتر از یب

Total 52 100.0 100.0  
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 از نوع محصوالت ن درآمدیباالتر

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

 40.4 40.4 40.4 21 راتییاستاندارد بدو  تغ

 61.5 21.2 21.2 11 یسفارش یندارد اما برخدر ابتدا استا

 98.1 36.5 36.5 19 شده یهم استاندارد و هم سفارش

 100.0 1.9 1.9 1 شده یکامال سفارش

Total 52 100.0 100.0  

 

 

 دیمحصول جد یمعرف

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

 36.5 36.5 36.5 19 به دفعات

 78.8 42.3 42.3 22 چند بار در سال

 88.5 9.6 9.6 5 کبار در سالی

 100.0 11.5 11.5 6 به ندرت

Total 52 100.0 100.0  

 

 

 یمشتر یتقاضا

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

 9.6 9.6 9.6 5 بسیار غیر قابل پیش بینی

 34.6 25.0 25.0 13 نیبیبطور متوسط غیر قابل پیش 

 73.1 38.5 38.5 20 تا حدودی غیرقابل پیش بینی

 88.5 15.4 15.4 8 قابل پیش بینی

 100.0 11.5 11.5 6 بسیار قابل پیش بینی

Total 52 100.0 100.0  

 



 

 164 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance 

 لتعام یها تیقابل

 تقاضا – تیریمد

 کیلجست

52 1.40 3.60 2.8269 .48024 .231 

Valid N (listwise) 52      

 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance 

 تعامل یها تیقابل

 اطالعات – تیریمد

 کیلجست

52 1.75 4.50 2.8413 .55357 .306 

Valid N (listwise) 52      

 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance 

 رهینجز کیلجست یتهایقابل

 کپارچهی نیتأم

52 1.40 3.60 2.5385 .52921 .280 

Valid N (listwise) 52      

 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance 

 307. 55392. 2.6923 4.43 1.86 52 تأمین زنجیره ابکیچ

Valid N (listwise) 52      

 

 

 اسمیرنف -خروجی نرم افزار آزمون کولموگروف
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 DMIC IMIC ILC SCA 

N 52 52 52 52 

a,bNormal Parameters 
Mean 2.8269 2.8413 2.5385 2.6923 

Std. Deviation .48024 .55357 .52921 .55392 

Most Extreme Differences 

Absolute .110 .176 .122 .183 

Positive .105 .176 .122 .183 

Negative -.110 -.085 -.087 -.103 

Kolmogorov-Smirnov Z .794 1.267 .883 1.320 

Asymp. Sig. (2-tailed) .554 .081 .417 .061 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Abstract: 

Supply chain agility is one of the most important requirements of the companies 

today. To be able to compete with the other companies and to be responsible to their 

customers in the best way, companies should have an agile supply chain. In this 

thesis, the influences of logistic capabilities on the agility of supply chain are to be 

investigated. The main question of the thesis is “Do the logistic capabilities have 

positive influences on the agility of supply chain in the home appliances industry?” 

The main goal is to determine the influences of logistic capabilities on the agility of 

supply chain in the home appliances industry and it is pre-assumed that the logistic 

capabilities have a positive influence on the home appliances industry. This study, 

from the orientation point of view, is a survey and descriptive study and has applied 

purposes being of a quantitative type. The statistical population of the study is the 

home appliances industry in Guilan Province. To determine the sample volume, the 

infinite population formula was used. The data were gathered through the field 

method and visiting the home appliances industrial companies in Guilan Province. 

The information gathering tool was the standard questionnaire derived from the 

research done by Glikor and Holcomb in 2014. 
To analyze the data in order to investigate the hypothesis of the study, first the 

amount or level of every variable was determined based on the data and the marks 

in the questionnaire in SPSS20. Then, the obtained data were described in the forms 

of tables and descriptive graphs. To determine the level of significance of the 

variables in the sample under study, the Kolmogorov–Smirnov Test was used. The 

main model of the study includes four variables and seven hypotheses and the 

influences of two independent variables, namely the capabilities of management- 



 

 166 

 

logistic demand interaction and the capabilities of management- logistic information 

interaction, and a dependent variable, being the logistic capabilities of an integrated 

supply chain on the agility of supply chain were studied. To analyze the research 

model, the structural model in v.pls1.04b1 was used. Sobel Test was used to 

investigate the influence of the dependent variable. In this study, all the hypotheses 

were approved except for the third one being “the capabilities of management- 

logistic information interaction has a positive and direct influence on the agility of 

supply chain in home appliances industry.” After conclusions were made, applicable 

suggestions were put forward concerning the process of the research area and also 

researches that are to be done in future and finally the limitations of the research 

were mentioned. The findings indicate that the logistic capabilities have a positive 

impact on the supply chain agility.  

Keywords: agility, supply chain, logistics capabilities, information management,  

demand management 
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