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 چكيده
باشند. الزمه موفقيت در رقابت جهانی  توليد محصوالت  می ها وصنایع با رقابتی در سطح بين المللی مواجهامروزه، سازمان

پاسخگویی  و رقابت پذیري ي توليد در كالس جهانی وها باشد كه صنایع به منظور تحقق شاخص می در كالس جهانی

باشند. در این تحقيق معيارهاي  می نيازمند یكپارچگی بيشتر در سطح سازمان وشركاء خود در سطح زنجيره تامين سریع،

ي زنجيره تامين یكپارچه از ها توليد دركالس جهانی با استفاده از روش دلفی فازي شناسایی شدند ضمنا ابعاد وشاخص

 ل سه بعد یكپارچگی داخلی، یكپارچگی تامين كنندگان و یكپارچگی مشتریانادبيات موضوعی استخراج شدند كه شام

ي زنجيره تامين یكپارچه ها ي بهبود شاخصها براي دسته بندي وشناسایی اولویتIPA)باشد. تحليل اهميت عملكرد ) می

گذاران  یران وسياستنفر از مد533شامل جامعه آماري این تحقيق براي رسيدن به توليد دركالس جهانی بكارگرفته شد؛

هاي ماتریس اهميت عملكرد، رتبه بندي نهایی هریك از  صنعت لوازم الكترونيك خانگی كشوربودند.با توجه به خروجی

دهد كه  وراهبردهاي بهينه در جهت كمك به مدیران در تخصيص بهينه منابع مشخص شد. نتایج نشان می  ها شاخص

ي داخلی، سطح تبادل ها كنندگان اصلی، داشتن سيستم یكپارچه بين دپارتمان دارابودن سيستم خرید پایدار با تامين

ي بهبود زنجيره تامين ها ي تبادل اطالعات با مشتریان مهمترین شاخصها كنندگان و دارابودن سيستم اطالعات با تامين
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 مقدمه

رقابت جهانی یك دليل بنيادي واصلی درتغيير محيط رقابت صنایع توليدي شده است.اكثر 

صنایع در تالش هستند تا روشی را بكارگيرند كه بقا سازمان خودرا در تالطم این تغييرات 

ن نمایند.با توجه به اهميت ونقش صنعت در فرآیند توسعه اقتصادي وجهانی شدن تضمي

اقتصاد،الزم است كه صنایع تمهيداتی را اتخاذ كنند تا با شرایط موجود جهانی خودراهمگام 

باشد. این  می راه رسيدن به  رقابت در سطح جهانیWCM) 2)سازند. توليد در كالس جهانی

( 5320، 5)اوزلم دوگانع را در شرایط جهانی حفظ نمایدكند صنای می رویكرد تالش

یی كه به ها ( معتقدند شركت2092فارسيجانی ) ( و5330همكاران) پژوهشگرانی مانند خالد و

دنبال دستيابی به  توليد در كالس جهانی هستند از یك سو باید استراتژي بهبود مستمر  را در 

صنعت خود باشند . برخی دیگر معتقدند الزمه بهبود همه ابعادسازمان پيش گيرند تا بهترین در 

 مستمر، آگاهی كامل از مشتریان ،تامين كنندگان وعملكرد رقبا ونقاط قوت وضعف خود

( در 5321وهمكاران)  1( و هو2092ناظمی وهمكاران) .) 5325، 0)هليم وهمكارانباشند می

براي بقا و  ها جهانی ، سازمان ي مختلف بيان داشتند با وجود محيط رقابت در عرصهها پژوهش

كنند بلكه سایر  می پاسخگویی سریع به محيط خود، نه تنها باید به مباحث داخلی خود توجه

 منابع مرتبط خارج از سازمان رانيز به جهت كسب مزایاي رقابتی وپاسخگویی سریع، مدیریت

؛ هو 5321مكاران، سو وهشود ) می كنند كه این ارتباط به عنوان زنجيره تامين تعریف می

امكان فهم  ها (. با دارابودن روابط با دیگر شركا در زنجيره تامين، شركت5325وهمكاران، 

پاسخ سریعتر به پویایی بازار وتحویل به موقع وهزینه پایين وسود بيشتر را  بهتر نياز مشتریان و

وجود زنجيره  (عدم 5326وهمكاران ) 7.ساندیپ(2097)عالم تبریز ومشایخی، خواهند داشت.

با .تامين را یكی از مهمترین موانع رسيدن سازمان به توليد دركالس جهانی معرفی نمودند
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2)توجه به این موارد لزوم وجود یك زنجيره تامين 
SC)خورد. در این ميان  می كارا به چشم

ام .انسج(5323، 5چوپرا وپيترباشد) می یكپارچگی زنجيره تامين از ضروریات یك زنجيره كارا

0یكپارچگی زنجيره تامين موسوم به  و
SCIدرفرم گيري مجدد  ها كمك موثري به شركت

بيرونی این كار باعث استحكام زنجيره  منابع و ظرفيت شان شده است و به لحاظ درونی و

 شود و درنهایت موجبات تقویت عملكرد طوالنی مدت را به بارخواهد آورد می تامين

ارچگی شركا در زنجيره تامين  از یك سو امكان واكنش یكپ (5322وهمكاران،  1)وونگ

 به برآورده شدن نيازهاي مشتریان همچنين منجر سریع نسبت به تغييرات را فراهم كرده و

( 2097وسرایی نيا،  )ایرانی زاده كند می در سطح زنجيره تامين، ارزش افزوده ایجاد شود و می

موجب بدست آوردن مزایاي رقابتی از قبيل  (5325) 7واز سوي دیگر به عقيده ویكاس كومار

دهد كه یكی از  می گردد. مطالعات نشان می هزینه، انعطاف پذیري، كيفيت و تحویل به موقع

 عدم یكپارچگی اعضاي زنجيره تامين ، نا هماهنگی وها دالیل افت عملكرد شركت

ميان اعضاي شود كه این هماهنگی در  می پویایی محيطی باعث (.5326، 6)شريباشد می

ي تجربی از پياده سازي ها زنجيره بيشتر نمود پيدا كند از طرفی با مطالعه مقاالت وگزارش

خورد عدم انطباق اهداف سازمانها در طول  می زنجيره تامين ، نكته حائز اهميتی كه به چشم

ه است باشد كه این امر به دليل عدم هماهنگی ویكپارچگی بين آنها پدید آمد می زنجيره تامين

ي توليد در كالس جهانی ورقابت پذیري شده ها ( و باعث عدم تحقق مولفه5322، 5)جایانس

پيچيده به دليل ارتباط ضعيف  ي تامين طوالنی وها دهد كه زنجيره می است. تحقيقات نشان

همچنين  داراي نقاط آسيب پذیر و دهند و می اجزا، معموالبه كندي به تغييرات محيطی پاسخ

(. مطالب ذكر شده همگی ضرورت 5326متعدد هستند)فرانك وهمكاران،  يها وقفه

از  دهد. می یكپارچگی زنجيره تامين براي تحقق رقابت پذیري در سطح جهانی را نشان
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ي زیادي را در بر خواهد داشتوصنایع با ها آنجایيكه یكپارچگی در سطح زنجيره تامين هزینه

 ي بهبود در یكپارچگی زنجيره تامينها ی اولویتباشند، شناسای می محدودیت منابع مواجه

 افزایش اثر بخشی یاري نماید. و ها تواند صنایع را در تخصيص بهينه منابع وكاهش هزینه می

 تنها به تشریح نتایج كمك ي زنجيره تامين یكپارچه نهلحاظ كردن ابعاد چندگانه

و معيارهاي چندگانه  SCIط بين یابی به یك فهم جامع از ارتباكند، بلكه نياز به دستمی

به تحقيقات پيشين تاكنون تحقيق جامعی  كند. با توجهتوليد در كالس جهانی را مشخص می

كه ارتباط بين ابعاد زنجيره تامين یكپارچه را با توليد دركالس جهانی بررسی كند انجام نشده 

پارچه با رویكرد توليد ي بهبود در زنجيره تامين یكها است وعالوه بر آن شناسایی اولویت

دركالس جهانی این تحقيق را از سایر تحقيقات متمایز نموده است.با توجه به مدل تحقيق، 

ي توليد دركالس جهانی بر ها تحليل تاثيرات متفاوت ابعاد زنجيره تامين یكپارچه بر مولفه

 ارزش این تحقيق افزوده است.

نگی به همراه با فشارهاي محيطی والزامات باال بودن رقابت در صنعت لوازم الكترونيك خا 

 توليدكنندگان داخلی در سطح كالس جهانی وتوانایی تامين كنندگان در توليد قطعات و

رقباي  همچنين حضور پررنگ برندهاي و جدید در حداقل زمان و ي متنوع وها زیرمجموعه

طلوب تر نسبت به سبب نياز به عملكرد م خارجی به عرصه صنعت الكترونيك خانگی ایران ،

سایر رقبا در این صنعت است كه زمينه خوبی براي اجراي این پژوهش فراهم آمده است این 

ي ها مقاله با هدف كمك به صنایع الكترونيك خانگی كشور قصد داردتا باشناسایی اولویت

 بهبود در زنجيره تامين یكپارچه به عنوان یك راهبرد رقابتی، موجبات رسيدن به توليد در

عالوه براین شناسایی  كالس جهانی را بصورت كارا واثر بخش در این صنایع فراهم آورد.

ابعاد آن در  ي زنجيره تامين یكپارچه وها همچنين شناسایی مولفه ي كالس جهانی وها مولفه

قالب یك مدل برارزش این تحقيق نسبت به  راستاي رسيدن به توليد در كالس جهانی در

 وده است. تحقيقات مشابه افز

با توجه به موارد فوق وتحقيق اندك در این زمينه ، تحقيق حاضر به دنبال پاسخگویی به این 

ي بهبود یكپارچگی زنجيره تامين براي رسيدن به توليد دركالس ها اولویت "سوال است:
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در ادامه پس از  "ي صنعت الكترونيك خانگی ایران كدام است؟ها جهانی در شركت

يق، روش گردآوري اطالعات وشيوه تجزیه و تحليل آنها اشاره خواهد شد. مرورپيشينه تحق

ارائه پيشنهادها  گيري و درانتها نيز نتيجه ي حاصل از پژوهش است وها گام بعدي مرور یافته

 آمده است.

 

 مرور ادبيات وپيشينه تحقيق

توليد انجام شده  عملكرد تاثير آن بر بهبود تاكنون تحقيقات زیادي در زمينه زنجيره تامين و

است ولی درزمينه زنجيره تامين درراستاي رسيدن به توليد در كالس جهانی بخصوص 

ي آن مطالعات كمتري انجام شده است در ادامه به تعدادي از این ها شناسایی اولویت

 گردد. می تحقيقات كه از اهميت بيشتري برخوردار است اشاره

هترین استراتژي براي رقابت در عرصه جهانی، توليد ( اذعان داشتند ب5330خالد وهمكاران )

باشد  می در توليد در كالس جهانی تمركز برروي بهبود مستمر باشد، می دركالس جهانی

( 2092باشد. فارسيجانی وحسينی) می ویك استراتژي مناسب براي پاسخگویی سریع به محيط

منابع داخلی وخارجی به منظور  براین باور هستند كه به یك زنجيره تامين مناسب وبكارگيري

آنها در تحقيقی در شركت ساپكو اقدام به شناسایی  تسریع در پاسخگویی مشتریان نياز است.

شاخص شناسایی شد كه  21ي زنجيره تامين در سطح كالس جهانی نمودندكهها مولفه

ياري از بسي بهبود معرفی نمودند.ها مدیریت، فناوري ورهبري كاركنان را به عنوان اولویت

كنند تا كاالها وخدمات خود  می ارائه دهندگان خدمات وتوليد كنندگان كالس جهانی تالش

عنصر حياتی این تالش، طراحی  را به شيوه اي كارا وموثر با حداقل زمان ارائه دهند، و

ي مربوط به زنجيره تأمين ها خارجی یعنی فعاليت ،هماهنگی ویكپارچگی  منابع داخلی و

ي مختلف ها ( زیرا با توجه به پژوهش2092، فارسيجانی وحسينی5330همكاراناست)خالد و

در صنایع توليدي وازآنجایی كه پاسخ به تقاضاي مشتري در عصر رقابتی امروز به صورتی 

به تنهایی قادر به مواجهه با آن وهمچنين تحقق اصول توليد در كالس  ها است كه شركت

كریستوفر تلر وهمكاران (. 5321؛هو وهمكاران  5320باشند)فيانكووهمكاران،جهانی  نمی
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در سه زمينه  ها ( براي بهبوداجراي زنجيره تامين در سازمانها اقدام به شناسایی اولویت5325)

ي فرآیندي،همكاري مشترك وداخلی نمودند كه منابع انسانی وفناوري اطالعات از ها مولفه

( در تحقيقی به این نتيجه 5320همكاران )و 2دنسي بهبود معرفی شدند. ها مهمتریت مولفه

كنندگان بين المللی ویكپارچگی كنندگان با تامينرسيدند كه وجود شبكه یكپارچه تامين

اوزلم  دهد. می شركت با آنها سطح پاسخگویی سریع در فضاي رقابت جهانی را افزایش

محيط رقابتی  ( توليد در كالس جهانی را پاسخگویی سریع به مشتریان در5320دوگان )

دانست والزمه آنرا ارتباط صحيح ویكپارچگی با مشتریان وتامين كنندگان معرفی نمود. 

(معتقد بودند یكپارچگی زنجيره تامين ، سازمان را به یك منبع 5321كریشناپریا وهمكاران )

(  اولين شرط 5327نماید. دي فليس وهمكاران) می داخلی مجهز رقابتی در سطح جهانی و

 ارتباط بين شركت و مشاركت و اطالعات و توليد در كالس جهانی را جریان مواد وتحقق 

تامين كنندگانش دانستند وآنها بر این باور هستند كه تقویت زنجيره تامين موجب توسعه توليد 

از سوي دیگر با توجه به محيط  شود. پاسخگویی سریع به محيط و می در كالس جهانی 

كنند بلكه سایر منابع مرتبط خارج از  می تنها به مباحث داخلی خود توجهنه  ها رقابتی ، سازمان

( 5326كنند. ساندیپ وهمكاران ) می سازمان رانيز به جهت كسب مزایاي رقابتی مدیریت

را عدم وجودزنجيره كارا وهماهنگ معرفی نمودند.پتروليو  WCMیكی از موانع دستيابی به 

صنایع خودرو سازي ایتاليا اقدام به لرزیابی عملكرد  (  در تحقيق خود در5329وهمكاران )

زنجيره تامين وارتباط  ها توليد در كالس جهانی نمودند كه یكی از مهمترین این زیر ساخت

 از یكی ي توليد دركالس جهانی محقق گردد. با توجه به تحقيقات،ها شركا در ان بود تا مولفه

نجيره تامين یكپارچه است كه شامل توسعه زWCMیپيشنهاد شده جهت دستيابی به  هاراه

استانداردهاي باال بين مشتریان خود و روابط با تامين كنندگان خود است كه اهرمی براي باال 

باشد. شواهد وتحقيقات  می بردن توانایی توليدكنندگان براي رقابت در سطح داخلی وجهانی

 ها ي عملكردي شركتها دهد زنجيره تامين یكپارچه تاثير مثبت بر شاخص می نشان
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(از 5،5325(؛ آتاسون ونير5326)  2؛ سباستين بروك وهمكاران2092دارد)ناظمی وهمكاران 

سازي زنجيره تامين ، نكته حائز اهميتی ي تجربی از پيادهها طرفی با مطالعه مقاالت وگزارش

شد كه این امر با می ها در طول زنجيره تامينخورد، عدم انطباق اهداف سازمان می كه به چشم

به دليل عدم هماهنگی ویكپارچگی بين آنها پدید آمده است كه باعث عدم پاسخگویی سریع 

دهد  می شود،كه ضرورت یكپارچگی زنجيره تامين را نشان می وتبادل اطالعات به موقع

توليدكنندگانی كه ازاهميت توسعه مدیریت منابعشان آگاه نيستند دربسياري ازموارد این امر 

بين المللی شود. عالم تبریز  براي آنها در عرصه رقابت داخلی و یك تهدید تواند می

(معتقدند در بسياري از سازمانها هنوز شركا در سطح 5329( وهووهمكاران)2097ومشایخی، )

برنامه ریزي وكنترل  بصورت جداگانه در سطح  نمایند و می زنجيره به طور مستقل عمل

.این امر كنند می اي را دنبالام از شركا اهداف جداگانهگيرد وهركد می زنجيره صورت

باشد، در  می گردد اطالعات در مورد تغييرات محيط كه الزمه پاسخگویی سریع می موجب

سطح زنجيره انتقال پيدا نكند. همه موارد ذكر شده اهميت زنجيره تامين یكپارچه در جهت 

 تحویل، هزینه، ي كليدي آن یعنی كيفيت،ها رسيدن به توليد در كالس جهانی  وتحقق مولفه

خالیی كه در تحقيقات وجود دارد  باشد. می نوآوري وخدمات پس از فروش انعطاف پذیري،

هاي بهبود در زنجيره تامين یكپارچه به جهت رسيدن به توليد اقدام به شناسایی اولویت

 .باشد كه این تحقيق به این مورد پرداخته است می دركالس جهانی

اولين كسی است كه مفهوم توليد در كالس  02996. شونبرگر ليد در كالس جهانيتو

سيستم توليد در كالس  كند: می چنين تعریف را WCMجهانی را به همگان معرفی كرد.وي 

 .بهبود مستمر كيفيت،هزینه،زمان انتظار وخدمت به مشتري است جهانی یك توافق گسترده بر

نهایی هستند كه بهترین عملكرد را در كالس جهانی صنایع هاي كالس جهانی، سازماسازمان

دهند وارتباط نزدیكی با مشتریان و تامين كنندگان خود دارند، قابليت  می مرتبط با خود ارائه

شناسند) دي فليس،  می دانند و نقاط ضعف و قوت آنها می عملكردي رقباي خود را
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ك به تجارت است كه براي بقاي یك دیدگاه استراتژی WCM.باور حركت به سوي (5327

بهبود  WCM(؛ لذا جوهره 5327سازمانها باید بدین سو حركت كرد)گوریوندو وهمكاران، 

مستمر در تمامی منابع سازمان است كه در پی فرصتهایی براي بهبود در بخشهاي كليدي 

ان توجه كرد، سازمان  وخارج از سازمان است. بنابراین نه تنها باید به عوامل رقابتی یك سازم

از نظر فلسفی زمانی سازمان  به وضعيت بلكه باید به عوامل داخلی نيز تاكيد نمود. در نهایت 

ي توليدي را ها توليد در كالس جهانی رسيده كه توانسته باشد به طور موفقيت آميزي قابليت

 يها دستيابی به یك مزیت رقابتی مستمر در زمينه براي پشتيبانی از كل سازمان در

؛ فارسيجانی ، 2992 2نوآوري ایجاد كند.)ماسكل، هزینه،كيفيت،تحویل،انعطاف پذیري و

 (5329،پتروليو وهمكاران،2095

 

 زنجيره تامين يكپارچه و ابعادآن

یكپارچگی زنجيره تامين یكپارچه درجه ایست كه توليدكننده باشركاي زنجيره تامين تشریك 

داخل وخارج سازمان راجهت دستيابی به  به صورت گروهی فرآیندهاي مساعی نموده و

عنوان (یكپارچگی زنجيره تامين به5323كند)فالین وهمكاران،  می مزایاي رقابتی مدیریت

شود)وونگ همكاري استراتژیك فرآیندهاي سازمانی داخلی و خارجی تعریف می

منابع  ( سه بعد یكپارچگی اطالعات، هماهنگی وتسهيم5331) 5وهانگ لی.( 5322وهمكاران، 

روابط سازمانی با شركا را به عنوان ابعاد یكپارچگی در زنجيره تامين معرفی  اتصال و و

نمودند. یكپارچگی اطالعات به تسهيم اطالعات ودانش ميان اعضاي زنجيره تأمين ، نظير پيش 

نماید. هماهنگی وتسهيم منابع، در  هاي توليد و وضعيت موجودي اشاره می بينی فروش ، برنامه

بر گيرنده تنظيم مجدد تصميمات ومسئوليت در زنجيره تامين است. به هم پيوستگی روابط 

ي ارتباطی ميان اعضاي زنجيره تأمين، سنجش عملكرد، وتسهيم ها سازمانی نيز شامل كانال

اهداف وچشم اندازهاي مشترك است.اما باتوجه به تغييرات محيطی، توجه به سمت 
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 2گرفت. محققينی مانند سوئينك رد توجه محققين قراریكپارچگی با مشتریان نيز مو

 ( ناظمی وهمكاران5321وهمكاران ) 5( وونپوك5322( وونگ وهمكاران)5335وهمكاران )

( دو بعد یكپارچگی داخلی وخارجی را به عنوان ابعاد زنجيره تامين یكپارچه معرفی 2090)

با  مشتریان معرفی نمودند. ن ونمودند ویكپارچگی خارجی را شامل یكپارچگی تامين كنندگا

توجه به نتایج تحقيقات مختلف در این تحقيق یكپارچگی را به سه بعد یكپارچگی داخلی ، 

 0؛فيانكو5322یكپارچگی مشتري تقسيم شد)وونگ وهمكاران،  یكپارچگی تامين كنندگان و

داخلی  (یكپارچگی5322(. به عقيده وونگ وهمكاران )15325؛ آتاسون ونير5320وهمكاران

شود كه براي ایجاد  می به عنوان یك فرآیند كنش متقابل وهمكاري ميان دپارتمانی تعریف

معتقد بودند كه یكپارچگی داخلی  آورد و می را گرد هم ها یك سازمان منسجم ، دپارتمان

تاثير بسياري بر كيفيت وهزینه دارد.یكپارچگی داخلی پایه زنجيره تامين یكپارچه است، موانع 

 سازد)فالین وو مشاركت در تمامی وظایف داخلی را ممكن می دارداي را برمیفهوظي

( اذعان كردند یك سازمان زمانی داراي 5329(.همچنين هو وهمكاران)5323همكاران،

ي اطالعاتی مورد استفاده توسط ها سطوح باالیی از یكپارچگی داخلی است كه سيستم

كدیگر مرتب باشد، تمام وظایف داراي قابليت وظایف مختلف از قبيل خرید وتوليد به ی

یكپارچگی با تأمين  دسترسی به اطالعات صحيح ودر زمان واقعی از سایر وظایف باشند.

همكاري ميان یك سازمان با تأمين كنندگان خود جهت  كنندگان به فرآیند كنش متقابل و

امين كنندگان باعث افزایش نماید یكپارچگی با ت می جریان موثر تأمين اشاره كسب اطمينان از

 هزینه  كيفيت و ي عملكردي از قبيل تحویل وها به تبع آن بهبود شاخص ظرفيت و

(  در 5321(. ونپوك وهمكاران)5329؛ لو وهمكاران، 5322همكاران،  شود)وونگ ومی

سازي نمودند. به این معنا كه یكپارچگی با تامين كنندگان را مفهومتحقيقی یكپارچگی تامين

 یی مانند مدیریت موجودي وها روش كنندگان حوزه تسهيم اطالعات، بكارگيري ساختارها و
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 وتهدیدها و ها تامين بهنگام وهمچنين یكپارچگی فيزیكی با تامين كنندگان، مدیریت فرصت

هماهنگی  یكپارچگی مشتري به همكاري و شود. می ریزي هماهنگ ومشاركتی را شاملبرنامه

مركزي با مشتریانش اشاره دارد. این بعد یكپارچگی موجب درك  راهبردي یك سازمان

تر به شود كه به پاسخ صحيحتر وسریع می بازار ي مشتریان وها عميق تري از انتظارات وفرصت

(. یك 5322شود)وونگ وهمكاران، می نيازها والزامات مشتري از طریق تطابق عرضه با تقاضا

ي اطالعاتی آن ها پارچگی با مشتریان است كه سيستمسازمان هنگامی داراي سطح باالیی ازیك

با مشتریان درارتباط باشد، طرفين قابليت دسترسی به اطالعات صحيح ودر زمان واقعی را 

 ن وها ،5325داشته باشند، وابزار صحيح ارتباطات ميان طرفين موجود باشد)آتاسون ونير،

 (.5329همكاران،

 

 تحليل اهميت عملكرد

IPAارائه شده است. اهميت فرآیند مدل  2955ارتيال و جيمز در سال این مدل توسط م
2 

ارزیابی سطح موجود در آسيب شناسی و مشخص نمودن نقاط قوت و ضعف سيستم و 

ي بهبود، موجب شد كه مدل مذكور در ها و اتخاذ استراتژي ها كارایی آن در شناخت اولویت

به لحاظ مفهومی مدلی  IPAه شود. مدل ي پژوهشی و عملياتی مختلف به كار گرفتها زمينه

ي بهبود در ها چند شاخصه است كه جهت ارزیابی فرآیند، شناسایی نقاط ضعف و اولویت

( كه هر شاخص را از دو 2095شود)جمالی و كریمی اصل،  می تحقيقات علمی به كار گرفته

راي هر یك از دهد. قائل شدن به اوزان مساوي ب می بعد اهميت و عملكرد مورد سنجش قرار

، IPAباشد كه در مدل  می ي ارزیابی آنها ي زنجيره تامين یكپارچه یكی از ضعفها شاخص

توانند درجه اهميت  می ، به اقتضاي شرایط موجود و نظر مخاطبانها هر یك از شاخص

را از انعطاف پذیري برخوردار كرده است)تلر  IPAمتفاوتی را اختيار كند. این ویژگی مدل 

(. تحليل چند بعدي، ارزیابی چند شاخصه، امكان تحليل انفرادي و گروهی 5325ن،وهمكارا

براي اقدام اصالحی، توانایی در  ها ، انعطاف پذیري باال، توانمندي در نشان اولویتها شاخص
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دهی به منظور تخصيص بهينه نشان دادن نقاط قوت و ضعف، امكان تحليل ترسيمی، جهت

ین استراتژي اصالحی، همگی از خصوصيات مطلوبی هستند كه منابع و بستر سازي در تدو

توان از آن به عنوان  می در این تحقيق مورد استفاده قرار گرفت. به طوري كهIPAمدل 

ي مختلف فرآیندهاي انتقال در سازمان مورد مطالعه و ها چارچوبی براي آسيب شناسی جنبه

 تخصيص بهينه منابع بهره گرفت. 

  باشد: می ربع جهت بهبود به شرح ذیلهاي هر استراتژي

 ـ عملكرد باال/ اهميت باال: باید در حفظ یا بهبود عملكرد تمركز داشت2

ـ اهميت پائين/ عملكرد پائين : نياز به 0ـ عملكردباال/اهميت پائين : حفظ یا كاهش عملكرد 5

رفت در عملكرد ـ اهميت باال/عملكرد پایين: باید بر پيش1هيچ نوع منبع و بودجه اي ندارد

 تمركز كرد، ) مهمترین بخش كه باید جهت بهبود اجراي هر فرآیندي تخصيص منابع نمود(.

 

 عملكرد نمودار اهميت (:1)شكل
 

. در صنعت این تحقيق برصنعت الكترونيك لوازم خانگی در ایران متمركز شده است

چرخه حيات  ار،، فناوري باال ومعرفی سریع محصوالت جدید به بازالكترونيك خانگی

محصوالت جدید را كاهش داده است بنابراین پاسخگویی به محيط)تقاضاي مشتري( باید 

تخصيص بهينه منابع نياز به  نيز با افزایش رقابت جهانی و سریع باشد.با توجه به این موارد و

نعت ي بهبود  با استفاده از تحليل اهميت عملكرد در زنجيره تامين این صها شناسایی اولویت

شرایط  بررسی تحقيقات پيشين و درنتيجه باتوجه به ادبيات موضوع و رسد. می ضروري به نظر

 :صنعت اهدف تحقيق بصورت سواالت ذیل مطرح است
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ي بهبود یكپارچگی زنجيره تامين براي رسيدن به توليد در كالس جهانی در ها اولویت -2

 صنعت الكترونيك خانگی كدامند؟

 وليد در كالس جهانی در صنعت الكترونيك خانگی كدامند؟ي تها ابعاد وشاخص-5

 

 مدل تحقيق

باشد. مدل پژوهش محقق ساخته بوده است اما از  می ،5مطابق شكل  مدل پژوهش حاضر

 ؛ هو و5320همكاران، فيانكو و ؛5322همكاران، ي پيشينه تحقيق از قبيل وونگ وها مدل

 دل از برازش مطلوبی برخوردار است. ، م5اقتباس شده است. طبق جدول  5321همكاران،

 
 مدل تحقيق(: 2)شكل

 

 

 ي اصلي برازش مدلها گزارش شاخص (:1)جدول

 CFI IFI NFI GFI RMSEA نام معيار

 000/0 99/0 88/0 99/0 9/0 اندازه معيار

 0 >&>1/0 8/0 >&>1 8/0 >&>1 8/0 >&>1 8/0 >&>1 مقدار مطلوب
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 روش تحقيق

بقه بندي برمبناي هدف، از نوع تحقيقات كاربردي  واز نظر روش، پژوهش حاضر به لحاظ ط

ي شناسایی شده توليد ها توصيفی است. در این تحقيق از روش دلفی فازي براي تطبيق شاخص

در كالس جهانی براساس ادبيات تحقيق با شرایط صنعت الكترونيك خانگی استفاده شده 

نجام گرفت.گروه اول مدیران ارشد صنعت، است..انتخاب خبرگان در سه گروه چهار نفره ا

 ي سياستگذارصنعت وگروه سوم اساتيد وها گروه دوم مدیران وكارشناسان در سازمان

صاحبنظران در دانشگاه بودند. هدف از این پژوهش در جهت رسيدن صنعت به توليد در 

تفاده از ي زنجيره تامين یكپارچه با اسها كالس جهانی ،شناسایی مهمترین ابعاد وشاخص

باشد تا بر این اساس، راهبردهاي  می عملكرد ، در صنعت الكترونيك خانگی –تحليل اهميت 

مناسب یكپارچگی زنجيره تامين این صنعت در جهت رسيدن به توليد در كالس جهانی اتخاذ 

ي زنجيره تامين ها گردد.درادامه، پيمایشی با هدف شناسایی وسنجش عملكرد ابعاد وشاخص

براي رسيدن به توليد در كالس جهانی در صنعت الكترونيك خانگی كشور انجام یكپارچه 

استفاده از  شد كه ابزار اصلی آن پرسشنامه بود كه مبناي اطالعات به دست آمده از مطالعات و

ستفاده (اIPAتحقيقات پيشين است. جهت شناسایی نقاط بهبود ازروش تحليل اهميت عملكرد)

 59وبراساس طيف پنج تایی ليكرت تنظيم شد.بخش نخست شامل شد. پرسشنامه از دو بخش

در بخش  باشد. می ي زنجيره تامين یكپارچهها سوال وهدف آن ميزان اهميت ابعاد وشاخص

 ي زنجيره تامين یكپارچهها شاخص دوم پرسشنامه نيز به منظور تعيين ميزان عملكرد ابعاد و

برنامه ریزي،  توليد و  مدیران ارشد، مدیرانباشد. نمونه پيمایش، ازجامعه آماري شامل  می

الیه تامين  بازرگانی وبرونسپاري  وكارشناسان ارشد با حداقل مدرك كارشناسی مرتبط در دو

كنندگان وتوليد كنندگان لوازم الكترونيك خانگی كشور بودند. جامعه آماري این پژوهش را 

ند با توجه به آمار وزارت صنعت ده ي توليدي لوازم الكترونيك خانگی تشكيل میها شركت

شركت فعال بودند .بنابراین،حجم كل نمونه براي جامعه  060 2097ومعدن گزارش شهریور 

( 5323به دست آمد. با پيشنهاد فالین وهمكاران)295این تحقيق، با استفاده از فرمول كوكران 

راي رفع اثرات ب ( براي انجام تحليل اهميت عملكرد و5325همكاران) پيشنهاد تلر و و
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نفر 533به حجم نمونه اضافه وبه تعداد  20بازگردانده نشده، تعداد  ي ناقص وها پرسشنامه

ي محققين به صورت تلفنی وایميل وحضوري، فقط ها افزایش داده شد. با توجه به پيگيري

 7/95حدود  ها پرسشنامه بازگردانده نشد یعنی نرخ بازگشت پرسشنامه 7مجموعا تعداد 

باشدكه مقدار آن همواره  می KMOگيري، آزمون شد. روش دیگر براي كفایت نمونهبا می

بود .جهت 929/3( در این تحقيق این مقدار برابر 2992بين صفر ویك است. )فورنل والركر،

ي ابعاد زنجيره تامين از ادبيات موضوعی وتحقيقات پيشين استفاده گردید. ها شناسایی شاخص

همچنين، تحقيقات مشابه داخلی  بتدا با دقت در مطالعات كتابخانه اي واز نظر روایی محتوا، ا

 ي مورد قبول ومناسب استفاده شود.ها خارجی سعی شد در طول پژوهش از شاخص و

همچنين، پرسشنامه به رویت خبرگان حوزه زنجيره تامين صنعت الكترونيك وهمچنين اساتيد 

با توجه به نظر آنها  در كالس جهانی رسيد و و مدیران صنعت  آگاه به حوزه توليد دانشگاه

دهندگان درباره م مصاحبه با حدود ده نفر از پاسختعدیل واصالحات الزم لحاظ شد.انجا

ي آنها در پرسشنامه نهایی ، روایی قابل قبولی براي ها ابهامات احتمالی پرسشنامه واعمال نظر

یج تحليل عاملی تایيدي استفاده پرسشنامه فرآهم آورده است. براي روایی سازه از نتا

تواند  می ي متعدد برازندگیها (. در تحليل عاملی تایيدي شاخص5323شد)فالین وهمكاران، 

2روایی سازه را مشخص نمایند. همچنين براي روایی همگرا از 
AVE  استفاده شد كه ميزان

زار تحقيق، باشد. براي بررسی پایایی اب می ها حاكی ازروایی مناسب شاخص 7/3بيش از

نفر از اعضاي نمونه قرار داده شد. مقدارآلفاي كرونباخ 13پرسشنامه طراحی شده در اختيار 

بهدست آمده كه حاكی از پایایی مناسب ابزار تحقيق است.همچنين براي 95/3كل پرسشنامه 

 كند. می يدنيز پایایی این پرسشنامه را تای 97/3پایایی از پایایی تركيبی نيز استفاده شد كه ميزان 

 

 ها تجزيه و تحليل يافته

ي حاصل ازاین پژوهش  مطابق سواالت پژوهش شامل ها مراحل اصلی تجزیه وتحليل داده 

ي توليد ها باشد كه عبارتند از: مرحله اول تعریف وشناسایی ابعاد وشاخص می دومرحله
 

1 Average Variance Extracted 



 782 و همكارانميرحبيبی 

 

 

 

 و (0)جدول دركالس جهانی با استفاده از منابع مختلف ونظر خبرگان به روش دلفی فازي

همچنين شناسایی وتایيد ابعاد زنجيره تامين یكپارچه است كه با استفاده از تحليل عاملی 

نيز تایيد گردید. در مرحله دوم با استفاده  1مطابق جدول  ها تایيدي روایی سازه همه شاخص

ي زنجيره ها از روش تحليل اهميت عملكرد ميزان اهميت وعملكرد هركدام از ابعاد وشاخص

 ي بهينه در تخصيص منابع شناسایی شدند. ها تامين یكپارچه محاسبه شدند وسپس اولویت

 

 ي كالس جهانی به روش دلفی فازي ها شناسایی مولفه

ادبيات تحقيق وپيشينه  شاخص برگرفته از 02بعد و 6ابتدا ابعاد توليد دركالس جهانی در قالب 

خبرگان قرار گرفت. درگام دوم پرسشنامه تحقيقات مرتبط در قالب یك پرسشنامه در اختيار 

اي تنظيم شدواز اعضاء دلفی درخواست گردید تانظراتشان را درقالب امتيازات فازي درباره 

اولویت بندي ونحوه دسته بندي ابعاد توليد دركالس جهانی از ادبيات تحقيق ، با توجه به 

تا دركناراین  سته شدشرایط صنعت مورد مطالعه مشخص نمایند.همچنين از خبرگان خوا

عوامل ، موارد دیگري كه مدنظر دارند، پيشنهاد نمایند.با توجه به نظرات اعضاء دلفی برخی 

برگشت ميان اعضاء  حذف وتعدیل گردید نتایج این مرحله پس از سه بار رفت و ها شاخص

 ي زنجيره تامين یكپارچهها پایایی شاخص همچنين روایی و آمده است. 5دلفی در جدول

 آمده است. 0كالس جهانی در جدول وتوليد در
ي توليد در كالس جهاني در صنعت الكترونيك خانگي با استفاده از روش دلفي ها مولفه (:2)جدول

 فازي

   
  

ي)
هان

 ج
س

کال
ر 

د د
ولي

ت
W

C
M

)
 

   
   

 
ينه

هز
 

 توليد محصوالت با هزينه پايين

يل
حو

ت
 

 تحويل سريع يا ليد تايم كوتاه

با هزينه موجودي توليد محصوالت 

 پايين
 فراهم نمودن تحويل به موقع به مشتريان

توليد محصوالت با هزينه  پايين 

 سربار
 تحويل قابل اطمينان

 تحويل به اندازه واز نوع صحيح محصول پيشنهاد قيمت پايين تر از رقبا

   
   

ف 
طا

انع

ري
ذي

پ
 

توانايي شركت در جهت انطباق 

شتريان محصوالت با نيازهاي م
 كاهش زمان سفارش مشتري
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 اصلي

توانايي شركت در پاسخ به تغييرات 

ري تقاضاي بازار
آو

نو
 

دارا بودن سيستم ونظام نامه جامع آينده 

 پژوهي

توليد محصول براساس سفارش 

 مشتري
 فراواني معرفي محصوالت جديد

وجودكاركنان چند تخصصي 

 وتجهيزات چند كاره
 جديد سرعت معرفي محصول

توانايي تغيير سريع در حجم توليد 

 محصوالت
 D&Rداشتن واحد

توليد محصوالت مختلف با 

 امكانات يكسان

توانايي شركت در معرفي محصول جديد 

 به بازار

   
   

ت
يفي

ک
 

ارائه محصول قابل اطمينان فراتر 

 انتظارمشتري

ش
رو

ز ف
س ا

ت پ
دما

خ
 

دارابودن سطح باالي خدمات پس از 

 شركت به مشتريان  فروش

توليد محصول با كيفيت با عيب 

 پايين
 ي ارتباط با مشتريها وجود سيستم

عملكرد باالتر از انتظارات محصول 

 براي برآورده كردن نياز مشتريان 

آموزش محصوالت پس از فروش به 

 مشتريان

ارائه محصول با كيفيت فراتر 

 انتظارمشتري

مات پس از دارابودن  سطح باالي خد

فروش  شركت از طرف تامين كنندگان 

 اصلي

ي مرتبط با خدمات ها وجود دستورالعمل

 پس از فروش در سطح صنعت
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 ضرايب مربوط به پايايي وروايي ابزاراندازه گيري(: 3)جدول

 مفهوم

 

 

 بعد
 نام متغير

بار 

 عاملي

مقدار 

آلفاي 

 کرونباخ

پايايي 

 ترکيبي

CR 

ميانگين 

واريانس 

تخراج اس

 AVEشده

چه
ار

كپ
ن ي

امي
ه ت

جير
زن

 

 يكپارچگي داخلي

 

وونگ 

 (9011وهمكاران)

هو 

 (9010وهمكاران)

ناظمي 

  9011وخريدار)

سطح پاسخ گويي باال به نيازهاي واحدهاي 

 داخلي

808/0 

40/0 

 
48/0 88/0 

 488/0 داشتن سيستم يكپارچه در مناطق وظيفه اي

العات خريد تاكيد روي ارتباطات وجريان اط

 موجودي،فروش وتوزيع

409/0 

ي چندوظيفه اي در توسعه ها استفاده از تيم

 محصول جديد

898/0 

يكپارچگي تامين 

 کننده

 

فالين وهمكاران 

(9010) 

 وونگ وهمكاران

 (9011) 

 دنيس وهمكاران

 (9019) 

 (9014آتاسون ونير) 

 407/0 سطح تبادل اطالعات با تامين كنندگان اصلي

48/0 88/0 78/0 

ايجاد سيستم سفارش سريع با تامين كنندگان 

 اصلي

870/0 

سطح باالي استراتژيك همكاري با تامين 

 كنندگان اصلي

889/0 

سيستم خريد پايدار ودائمي ازتامين كنندگان 

 اصلي

489/0 

داشتن سطح باالي برنامه ريزي مشترك 

آيند جهت دريافت پاسخگويي سريع فر

 سفارش با تامين كنندگان

408/0 

شركت تامين كنندگان در توسعه محصول 

 جديد ما

487/0 

به اشتراك گذاري سطوح موجودي باتامين 

 كننده اصلي

489/0 

به اشتراك گذاري سطح تقاضا با تامين 

 كنندگان اصلي

497/0 

 يكپارچگي مشتري

 وونگ وهمكاران

(9011) 

هو 

دارابودن سطح باالي اشتراك گذاري 

اطالعات با مشتريان اصلي در رابطه 

 بااطالعات بازار

898/0 

88/0 91/0 88/0 

دارابودن سطح باالي برنامه ريزي جوينت 

شدن وپيش بيني با مشتريان اصلي براي 

494/0 
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 (9019ران)وهمكا

 عالم تبرير ومشايخي

 (1997) 

 برآورده كردن تقاضاي مورد انتظار

فراهم كردن اطالعات از طريق مشتريان در 

 زمينه خريد وتوليد

490/0 

 809/0 مشاركت مشتريان در فرآيند بهبود محصول

سطح ارتباط وپيگيري مشتريان براي گرفتن 

 بازخورد

497/0 

براي ارتباط با ITي ها استفاده از سيستم

 مشتريان

490/0 

ني
جها

س 
کال

در 
د 

ولي
ت

 

 نههزي

 (1991ماسكل)

 سنگوان وديگالوار

 (9008) 

 وونگ وهمكاران

 (9011) 

 891/0 توليد محصوالت با هزينه پايين

48/0 84/0 80/0 

 480/0 توليد محصوالت با هزينه موجودي پايين

 484/0 توليد محصوالت با هزينه  پايين سربار

 پيشنهاد قيمت پايين تر از رقبا

408/0 

 اف پذيريانعط

 

 (1991ماسكل) 

 (9010فارسيجاني) 

 سباستين وهمكاران

 (9018) 

توانايي شركت در جهت انطباق محصوالت 

 با نيازهاي مشتريان اصلي

01810 

40/0 9/0 8/0 

توانايي شركت در پاسخ به تغييرات تقاضاي 

 بازار

417/0 

 479/0 توليد محصول براساس سفارش مشتري

ن چند تخصصي وتجهيزات چند وجودكاركنا

 كاره

811/0 

توانايي تغيير سريع در حجم توليد 

 محصوالت

497/0 

 499/0 توليد محصوالت مختلف با امكانات يكسان

 کيفيت

 (9000كودالي) 

اوزلم دوگان 

(9019) 

هو وهمكاران) 

9010) 

ارائه محصول قابل اطمينان فراتر 

 انتظارمشتري

489/0 

49/0 80/0 78/0 
 880/0 توليد محصول با كيفيت با عيب پايين

 ارائه محصول با كيفيت فراتر انتظارمشتري

889/0 

 تحويل

 (1991ماسكل )

 (1990موتواني )

 (9007ديگالوار) 

 889/0 تحويل سريع يا ليد تايم كوتاه

40/0 89/0 80/0 
 407/0 ه مشتريانفراهم نمودن تحويل به موقع ب

 890/0 تحويل قابل اطمينان

 809/0 تحويل به اندازه واز نوع صحيح محصول
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هو وهمكاران) 

9019) 
 كاهش زمان سفارش دهي مشتري

487/0 

 نو آوري

 (1999ويمر )

 دي فليس وپتروليو

 (9017) 

 809/0 فراواني معرفي محصوالت جديد

48/0 80/0 89/0 

 784/0 سرعت معرفي محصول جديد

 D&R  890/0داشتن واحد

توانايي شركت در معرفي محصول جديد به 

 بازار

870/0 

خدمات پس از 

 فروش

 (1991ماسكل) 

 دي فليس وپتروليو

(9017) 

دارابودن سطح باالي خدمات پس از فروش 

 شركت به مشتريان 

407/0 

88/0 99/0 88/0 

 489/0 ي ارتباط با مشتريها وجود سيستم

 890/0 آموزش محصوالت پس از فروش به مشتريان

دارابودن  سطح باالي خدمات پس از فروش  

 شركت از طرف تامين كنندگان اصلي

807/0 

ي مرتبط با خدمات پس ها وجود دستورالعمل

 از فروش در سطح صنعت

891/0 

 

 IPAنتايج روش 

ي زنجيره ها ي توليد در كالس جهانی وشاخصها گام اول:بررسی روایی وپایایی شاخص

  .تامين یكپارچه كه در دستيابی به توليد در كالس جهانی نقش دارند

ي زنجيره تامين یكپارچه كه در دستيابی به ها شاخص عملكرد ابعاد و گام دوم: درجه اهميت و

 ميزان اهميت و به ترتيب    و     توليد در كالس جهانی نقش دارند باید مشخص شود.

 ها ام تعيين شده است. این ارزشpام وتوسط تصميم گيرنده jعملكرد هستند كه براي شاخص 

 تایی مشخص شد.  7طيف ليكرت با توسط خبرگان شناسایی شده صنعت از طریق پرسشنامه و

1         5 
خراجی از تگيرندگان اسهاي تصميمگام سوم: با استفاده از ميانگين حسابی دیدگاه

ي توزیع شده یكپارچه شد. بدین ترتيب ميزان اهميت وعملكرد هر شاخص ها پرسشنامه

 ارائه شده است.. 7محاسبه شد كه نتایج نهایی آن در جدول 
 عملكرد -.نتايج ماتريس اهميت(: 4)جدول
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 P-I عملكرد اهميت ها شاخص ابعاد مفهوم

ه 
رچ

كپا
ن ي

امي
ه ت

جير
زن

S
C

I
 

لي
اخ

ي د
چگ

ار
كپ

ي
 

07/0 پاسخ گويي باال به نيازهاي واحدهاي داخلي سطح  9 
-

07/9  

9- 1 0 داشتن سيستم يكپارچه در مناطق وظيفه اي  

تاكيد روي ارتباطات وجريان اطالعات خريد 

 موجودي،فروش وتوزيع
0 7/9  

-

7/0  

9/0 ي چندوظيفه اي در توسعه محصول جديدها استفاده از تيم  9 
-

9/1  

8/9 اهنگ كننده بين واحدهاي وظيفه ايجلسات داخلي هم  1/9  
-

7/0  

ان
دگ

کنن
ن 

امي
ي ت

چگ
ار

كپ
ي

 

  

 919 014 سطح تبادل اطالعات با تامين كنندگان اصلي
-

7/9  

1- 9 9 ايجاد سيستم سفارش سريع با تامين كنندگان اصلي  

7/0 سطح باالي استراتژيك همكاري با تامين كنندگان اصلي  89/0  19/0  

88/0 ريد پايدار ودائمي ازتامين كنندگان اصليسيستم خ  88/1  -9  

داشتن سطح باالي برنامه ريزي مشترك جهت دريافت 

 پاسخگويي سريع فرآيند سفارش با تامين كنندگان
08/0  79/9  

-

97/0  

 118 919 0 شركت تامين كنندگان در توسعه محصول جديد 

8/9 ه اصليبه اشتراك گذاري سطوح موجودي باتامين كنند  78/9  
-

09/0  

 017 917 9 به اشتراك گذاري سطح تقاضا با تامين كنندگان اصلي
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بودن سطح باالي اشتراك گذاري اطالعات با مشتريان  دارا

 اصلي در رابطه بااطالعات بازار
89/0  98/9  

-

94/9  

ا ريزي جوينت شدن وپيش بيني بدارابودن سطح باالي برنامه

 مشتريان اصلي براي برآورده كردن تقاضاي مورد انتظار
9/0  49/9  

-

04/1  

فراهم كردن اطالعات از طريق مشتريان در زمينه خريد 

 وتوليد
0/9  89/0  99/1  

7/0 مشتريان در فرآيند بهبود محصول مشاركت  00/9  
-

08/9  

80/9 سطح ارتباط وپيگيري مشتريان براي گرفتن بازخورد  78/9  
-

98/0  

19/0 براي ارتباط با مشتريان ITي ها استفاده از سيستم  99/9  
-

8/1  

 
با استفاده از ميانگين حسابی  IPAي ماتریس ها گام چهارم : ارزش آستانه براي تعيين خانه

 تعيين شد كه عباتنداز:

   یكپارچگی تامين كنندگان  75 5     90 0   یكپارچگی داخلی

 35 0     25 1   یكپارچگی مشتریان  59 5     65 0
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 نتايج اهميت عملكرد يكپارچگي داخلي(: 1)نمودار

 
 نتايج اهميت عملكرد يكپارچگي تامين كنندگان@(: )نمودار

 
 .نتايج اهميت عملكرد يكپارچگي مشتريان(: 3نمودا)

 

ارچگی داخلی در یكپ  IPA. همانطور كه در ماتریس ربع اول:ادامه استراتژي فعلي

ي تاكيد روي ارتباطات وجریان اطالعات خرید، ها شود مولفه می زنجيره تامين دیده

 (1)ي چند وظيفه اي در توسعه محصول جدیدها واستفاده از تيم (0)موجودي،فروش و توزیع

ي سطح باالي ها یكپارچگی تامين كنندگان مولفه IPAدر این ناحيه قرار دارد.در ماتریس

و داشتن سطح باالي برنامه ریزي مشترك (9)ك همكاري با تامين كنندگان اصلیاستراتژی
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 ها در این ناحيه قرار گرفته اند. وبدین معناست كه این مولفه (23)جهت پاسخگویی سریع

باشند كه صنعت نيز داراي عملكرد  می داراي اهميت باالیی در یكپارچگی زنجيره تامين

رود وراهبرد شركت باید بگونه اي  می اط قوت صنعت بشمارباشد كه به عنوان نق می باالیی

یكپارچگی مشتریان نيز شاخصی در   IPA باشد كه در حفظ این شرایط بكوشد در ماتریس

 این ناحيه قرارنگرفته است.

یكپارچگی داخلی مولفه جلسات داخلی هماهنگ  IPAدر ماتریس  ربع دوم: اتالف منابع.

( در این ربع قرار گرفته است كه با توجه به نزدیكی اهميت 7)ايكننده بين واحدهاي وظيفه 

این شاخص به ميانگين اهميت نشان دهنده اینست كه این مولفه داراي اهميت نسبتاكم 

باشد كه سازمان در این مولفه منابع بيش از اندازه تخصيص داده است. در  می وعملكرد باال

( در 25به اشتراك گذاري سطوح موجودي )یكپارچگی تامين كنندگان مولفه  IPAماتریس 

این ناحيه قرار گرفته است كه دال براین است كه منبع بيشاز اندازه به این شاخص تخصيص 

ي فراهم كردن اطالعات از ها یكپارچگی مشتریان مولفه  IPAداده شده است. در ماتریس 

یان براي گرفتن ( سطح ارتباط وپيگيري مشتر26طریق مشتریان درزمينه خرید وتوليد )

نزدیكی سطح اهميت به دليل  29در این ربع واقع شده است،كه شاخص شماره  (29بازخورد)

 وعملكرد باید مورد توجه قرارگيرد.

یی كه در این ربع ها یكپارچگی داخلی مولفه  IPA. در ماتریس ربع سوم:اولويت پايين

اي در د كه در این ربع مولفهباشن می علكرد پایين گيرند داراي اهميت پایين و می قرار

كنندگان یكپارچگی تامين IPAدر ماتریس مشتریان نبوده است. ي داخلی وها یكپارچگی

این ناحيه  ( در20گذاري سطح تقاضا)(، به اشتراك5ي ایجاد سيستم سفارش سریع)ها مولفه

 باشد. می ها قرار گرفته اند كه نشانگر اهميت وعملكرد پایين  این شاخص

یكپارچگی داخلی  IPAدر ماتریس  ي بهبود وتخصيص منابع.ها هارم: اولويتربع چ

( وداشتن سيستم یكپارچه در 2)ي سطح پاسخگویی باال به نيازهاي واحدهاي داخلیها مولفه

 عملكرد پایين اند كه نشان دهنده اهميت باال و( در این ربع قرار گرفته5اي)مناطق وظيفه

باشند.  می تخصيص منابع در یكپارچگی داخلی ولویت بهبود وباشند كه این دو مولفه ا می



 99، تابستان 75 ، شمارههمسال هجد –صلنامه علمی  مطالعات مدیریت صنعتی ف 599

 

يستم خرید (، س6كنندگان)ي سطح تبادل اطالعات با تامينها كنندگان مولفهیكپارچگی تامين

(در این 22مشاركت تامين كنندگان در توسعه محصول) ( و9كنندگان)تامينپایدار ودائمی از 

بهبود در این بعد از یكپارچگی زنجيره  و عمنابي تخصيص ها دارند كه اولویت ناحيه قرار

ي دارا بودن سطح باالي اشتراك گذاري ها باشند یكپارچگی مشتریان مولفه می تامين

بينی با پيش (،دارابودن سطح باالي برنامه ریزي جوینت شدن و21اطالعات با مشتریان اصلی)

مشاركت مشتریان در فرآیند (،27مشتریان اصلی براي برآورده كردن تقاضاي مورد انتظار)

( دراین ناحيه قرار 29براي ارتباط با مشتریان) ITي ها ( واستفاده از سيستم25بهبود محصول)

 دهند. می ي بهبود وتخصيص منابع در یكپارگی مشتریان را نشانها گرفته اند كه اولویت

تامين  جهت سهولت در تخصيص منابع وبهبود یكپارچگی زنجيرهگام پنجم رتبه بندي. 

توان رتبه هر شاخص را با فرمول ذیل  می ( 5339یكپارچه با استفاده از روش وو وهمكاران)

 محاسبه نمود:

عملكرد| |اهميت   =  وزن شاخصاهميت 

 ( آمده است.7حاسبه وزن براي هر شاخص درجدول)م
 ها عملكرد شاخص محاسبه ميزان اهميت و(: 5)جدول

 رتبه (P-I P-I)*P عملكرد اهميت ها شاخص رديف

07/0 سطح پاسخ گويي باال به نيازهاي واحدهاي داخلي 1  9 -07/9  9097/8  8 

9- 1 0 داشتن سيستم يكپارچه در مناطق وظيفه اي 9  19 9 

9 
 تاكيد روي ارتباطات وجريان اطالعات خريد موجودي،

 فروش وتوزيع
0 7/9  -7/0  9 10 

0 
ول ي چندوظيفه اي در توسعه محصها استفاده از تيم

 جديد
9/0  9 -9/1  00/7  10 

8/9 جلسات داخلي هماهنگ كننده بين واحدهاي وظيفه اي 7  1/9  -7/0  8/1  17 

4/0 سطح تبادل اطالعات با تامين كنندگان اصلي 8  9/9  -7/9  47/11  9 

1- 9 9 ايجاد سيستم سفارش سريع با تامين كنندگان اصلي 4  9 19 
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7/0 ين كنندگان اصليسطح باالي استراتژيك همكاري با تام 8  89/0  19/0  787/0  18 

88/0 تامين كنندگان اصلي دائمي از سيستم خريد پايدار و 9  88/1  -9  00/10  1 

10 
ريزي مشترك جهت دريافت داشتن سطح باالي برنامه

 پاسخگويي سريع فرآيند سفارش با تامين كنندگان
08/0  79/9  -97/0  978/0  11 

9/9 0 وسعه محصول جديد شركت تامين كنندگان در ت 11  8/1  9/4  8 

8/9 به اشتراك گذاري سطوح موجودي باتامين كننده اصلي 19  78/9  -09/0  049/0  19 

7/9 9 به اشتراك گذاري سطح تقاضا با تامين كنندگان اصلي 19  7/0  1 18 

10 
دارابودن سطح باالي اشتراك گذاري اطالعات با مشتريان 

 زاراصلي در رابطه بااطالعات با
89/0  98/9  -94/9  7101/10  0 

17 
دارابودن سطح باالي برنامه ريزي جوينت شدن وپيش بيني 

 با مشتريان اصلي براي برآورده كردن تقاضاي مورد انتظار
9/0  49/9  -04/1  140/8  9 

18 
فراهم كردن اطالعات از طريق مشتريان در زمينه خريد 

 وتوليد
0/9  89/0  99/1  189/0  19 

7/0 شتريان در فرآيند بهبود محصولم مشاركت 14  00/9  -08/9  94/9  7 

80/9 سطح ارتباط وپيگيري مشتريان براي گرفتن بازخورد 18  78/9  -98/0  9980/0  14 

19/0 براي ارتباط با مشتريان ITي ها استفاده از سيستم 19  99/9  -8/1  709/4  4 

 

 گيريبحث و نتيجه

ند شناسایی عوامل تاثيرگذار وبررسی ارتباط بين دستيابی به توليد در كالس جهانی نيازم

 ها ي توليد در كالس جهانی باید شركتها آنهاست و از آنجایيكه براي رسيدن به شاخص

عالوه بر منابع داخلی منابع خارجی رانيز بكاربگيرند زنجيره تامين یكپارچه یك استراتژي 

(. اما از طرفی سازمانها 5326ران باشد)ساندیپ وهمكا می مناسب براي توليد به كالس جهانی

 یك امر حياتی براي تخصيص منابع ها با منابع محدود مواجه هستند كه شناسایی اولویت

ي توليد در كالس جهانی وزنجيره ها شاخص اینرو در این پژوهش ابتدا ابعاد و باشد. از می

ل عاملی تایيدي روایی آنها با تحلي تامين یكپارچه ازادبيات موضوعی استخراج گردید و

( IPAعملكرد)–( سپس با استفاده از روش  تحليل اهميت 1بررسی وتایيد شد)جدول
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هاي بهبود یكپارچگی زنجيره تامين براي رسيدن به توليد در كالس جهانی شناسایی اولویت

 شدند كه با حداقل منابع زنجيره تامين صنعت به یك یكپارچگی مناسب برسد . 

، داراي عملكردپایينی ها رغم اهميت باال برخی از این شاخصهد كه علید می این نتایج نشان

هستند وبراي دستيابی بهتربه زنجيره تامين یكپارچه مناسب جهت رسيدن به توليد در كالس 

ي این ناحيه است وباید عوامل را در اولویت قرار ها جهانی ، صنعت نيازمند تمركز بر شاخص

، با استفاده از روش محاسبه وزنی IPAبا استفاده از روش  ها دهد.  پس از دسته بندي شاخص

ي یكپارچگی زنجيره تامين نيز مطابق جدول ها ( رتبه هركدام از شاخص5339وو وهمكاران)

ي وظيفه اي داراي ها (نشان داده شدند. در یكپارچگی داخلی داشتن سيستم یكپارچه بخش6)

كه در شاخص  ایين ترین اولویت بودندباالترین رتبه وبرگزاري جلسات هماهنگی در پ

( مطابقت 5325( و تلر وهمكاران)5322ي وظيفه اي با نتایج تحقيق وونگ وهمكاران)ها بخش

دارد.در یكپارچگی تامين كنندگان، سيستم خرید پایدار از تامين كنندگان داراي باالترین رتبه 

(می باشد وبه 5329كاران )ن وهمها ( و5321بود كه مطابق با نتایج تحقيق هو وهمكاران)

ي پایينتري قرار ها اشتراك گذاري سطح موجودي با تامين كنندگان وتقاضا دراولویت

گرفتند. در یكپارچگی مشتریان دارابودن سطح باالي به اشتراك گذاري اطالعات با مشتریان 

يگيري سطح پ فراهم كردن اطالعات از طریق مشتریان در امر خرید و اصلی باالترین رتبه و

(وهو 2096بازخورد پایين ترین اولویت را به خود تخصيص دادندكه با نتایج یعسوبه وربيعه)

 (مطابقت دارد ودر این شاخص ،عملكرد با اهميت آنها در یك راستا5329وهمكاران)

مشتریان از اهميت  باشند. در این تحقيق اشتراك اطالعات دردوبخش تامين كنندگان و می

 ( همخوانی دارد. به مدیران پيشنهاد5325باشدكه با نتایج تلر وهمكاران) می باالیی برخوردار

ي قرار گرفته در ربع چهارم)اهميت باال وعملكرد پایين( كه ها شود كه باتوجه به شاخص می

در شرایط بحران مانند تحریم  باشند و می تخصيص منابع ي توجه وها نشان دهنده اولویت

، آنهایی را كه رتبه باالتري دارند را مورد توجه ها ين این شاخصوعدم وجود منابع كافی در ب

تمركز قرار دهند. شایان ذكر است كه ممكن است مولفه اي داراي رتبه پایينی باشد این  و

بدان معنی نيست كه اهميت ندارد بلكه ممكن است داراي اهميت باال اما عمكرد خوبی مانند 
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با یك  ندگان در یكپارچگی تامين كنندگان نيز دارد.سطح همكاري استراتژیك با تامين كن

داراي ارتباط  ها توان دریافت كه همه عوامل وشاخصنتایج تحقيق می نگاه كلی به مدل و

نقص در  نزدیكی با یكدیگر هستند وهرگونه نقص وكوتاهی در یك عامل موجب خلل و

دراین  شود. می س جهانیعوامل دیگر زنجيره تامين یكپارچه ودستيابی به توليد در كال

ي زنجيره تامين یكپارچه وتوليد ها شاخص مهمترین ابعاد و نزدیكترین و پژوهش سعی شد تا

ي بهبود وتخصيص بهينه منابع ها در كالس جهانی استفاده شود تا صنعت با تمركز بر اولویت

نی دست یاید تا به آنها، به یك زنجيره تامين یكپارچه به منظور رسيدن به توليد در كالس جها

در آخر به مدیران صنعت مورد  موجبات شكوفایی صنعت وكشور را در پی داشته باشد.

ي بهبودیكپارچگی زنجيره تامين را ها گردد، پروژه می دیگر صنایع مشابه پيشنهاد مطالعه و

ي تخصيص بهينه منابع ها نظر گرفتن اولویت در با براساس راهكارهاي پيشنهادي این تحقيق و

 اجرا نمایند. تعریف و .عم از مالی،انسانی و..ا
 

 پيشنهاد براي تحقيقات آتي

 ي زنجيره تامين یكپارچه از مبانی نظري وها شاخص در این پژوهش براي شناسایی ابعاد و

در صنایع دیگر از تحليل عاملی  توان می براي تایيد از تحليل عاملی تایيدي استفاده شد

توان با  می توان ارتباط ابعاد زنجيره تامين یكپارچه را می ناكتشافی استفاده كرد همچني

 ي تصميم گيري چند شاخصه بررسی نمود.ها تكنيك

 موانع تحقيق

با توجه به اینكه دراین پژوهش عالوه بر بخش كمی از روش كيفی نيز استفاده شده است -2

 با سختی وكندي انجام شد.با خبرگان صنعت ودانشگاه به دليل مشغله آنها  ها لذا انجام مصاحبه

 مربوط به عملكرد شركت بود و ها با توجه به اینكه در پرسشنامه برخی متغيرها مانند هزینه -5

بيم اینكه بازگو كردن آن ممكن است طبعات براي فرد وشركت داشته باشد، این موضوع 

گویان وافراد توجيح این مساله براي پاسخ نيازمند صرف زمان و وقت زیادي براي جلب نظر و

 نمونه بود كه اطالعات موجود در پرسشنامه صرفا به منظور بررسی علمی به كارگرفته خواهد شد.
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 منابع
( ارائه مدلی جهت ارزیابی یكپارچگی استراتژیك زنجيره تامين 2097ایرانزاده، س. سرایی نيا ا)

 9( 26) امه مدیریت اجراییپژوهشنبارویكرد خلق ارزش: مطالعه موردي زنجيره تامين ایران خودرو، 
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