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Abstract: 
Purpose: The main objective of this paper is to investigate the role of supply chain 

management in research-development projects and to provide a conceptual model for project 

supply chain management efforts specially designed for project-based organization. 

Design/methodology/approach: This is a conceptual article examining current 

perspectives of project supply chain management applied in project-based organization 

requirements. It provides a general framework for project supply chain management. 

Findings: Providing a conceptual project supply chain management framework can be 

applied to organizations practically. This framework has been applied in a large case study in 

Iran and is supported by practical implementation in defence industries, one of the most 

important high-tech industries in Iran. 

Practical implications: This paper provides a very helpful guideline for practitioners in 

implementing project supply chain management throughout the organizations and especially 

in large scale ones. 

Originality/value: The paper may be of high value to researchers in the project supply 

chain management field and to practitioners involved with SCM adoption in the organizations. 

This study further opens up new lines of rescarch and highlights implications for project 

supply chain management efforts, including change management programs through SCM 

tools. The paper also provides a synthesis and analysis of the viewpoints and the main factors 

as reflected in the literature on various dimensions of project supply chain management. 
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  چکیده

آوري باال، هاي تحقیقاتی و توسعه صنعتی پیچیده و با سطح فنمحور با پروژههاي پروژه اي از سازمانعنوان مجموعهصنایع دفاعی، به
همواره نیاز به استفاده از ابزارها و متـدهاي  یابی به اهداف استراتژیک و دستبردار بهرهنیاز  محیط وبا تغییر و تحوالت  مقابلهمنظور به

هـاي  موفقیـت پـروژه  . هـاي خـود دارد  ها، بهبود کیفیت و زمان به منظور مدیریت بهتر، موثر و کارامد پروژهجدید براي کاهش هزینه
هـاي  هاي تامین قوي و پایدار داشته و رقابت بین سـازمان فاعی، وابستگی زیادي به برخورداري از زنجیرهتحقیقاتی و توسعه صنعتی د

هدف اصلی این مقاله، شناسائی عوامل موثر در نحوه مدیریت . هاي تامین آنها تبدیل شده استمحور دفاعی، به رقابت بین زنجیرهپروژه
. باشد تحقیقاتی و توسعه صنعتی دفاعی و ارئه مدل بومی و یکپارچه در کل چرخه حیات میهاي زنجیره تامین در فازهاي مختلف پروژه

نظران و متخصصان صنایع دفـاعی، عوامـل   نفر از صاحب 10هاي رایج و مصاحبه با بدین منظور، ابتدا با بررسی ادبیات موضوع و مدل
گیري و عوامل محیطـی و فراسـازمانی در   ن سه بعدي، سطوح تصمیمدسته وجوه توازن، راهبرد زنجیره، مهندسی همزما 5تاثیرگذار در 

نفر از  80آوري اطالعات پرسش نامه در بین در ادامه براي اعتبار سنجی ابزار جمع. بندي شدندکل چرخه حیات پروژه شناسائی و دسته
بودن نتایج، آزمون بینومال، براي بررسی تاثیر  منظور بررسی نرمالاسمیرنف، به-مدیران و کارشناسان مرتبط توزیع و آزمون کولموگروف

بندي آنها مورد استفاده قرار گرفته است و در نهایت با توجه به معیارهـاي  عوامل شناخته شده و در نهایت آزمون فریدمن براي اولویت
مفهومی در این زمینه طراحی  شناخته شده نهائی و موثر و براساس مصاحبه با متخصصان و کارشناسان مرتبط با موضوع، مدل بومی و

اعتبار سنجی ابزار تحقیق و مدل استخراج شده از طریق نظر سنجی و مصاحبه با پانل خبرگان به روش اعتبار محتـوائی و عـاملی   . شد
ه و بر اساس نتایج این تحقیق، زنجیره تامین در کلیه فازهاي چرخه حیات پروژه بایست بصورت تخصصی در نظر گرفته شد. انجام شد

بکارگیري مـدل  . در هر مقطع با راهبرد مشخص اعمال و براي آن برنامه ریزي نمود تا پروژه با موفقیت به مرحله خاتمه یافتگی برسد
تواند بطور عمومی در سازمانهاي پروژه محور و  هاي تحقیقاتی و توسعه صنعتی نموده و میاین تحقیق کمک شایانی به موفقیت پروژه

منظور اجراي مدیریت زنجیره تامین پروژه در سراسر چرخه حیات، آورهاي پیشرفته پروژه محور و به عنوان یک راهنما، بهدر صنایع با فن
  . کار رودبه
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  مقدمه -1

   هـاي  آوري، سـازمان هـاي فـن  پـروژه و پیشـرفت  هاي اخیر، با توجه به تغییرات محیط رقـابتی،  در سال
کـه  طورياند بههاي فرآیندي خود نمودهمحور توجه بیشتري به مباحث مدیریتی و مهندسی سیستمپروژه

یکـی از ایـن مباحـث    . سـازد هاي جدي روبرو میاند که کم اهمیت دانستن آنها پروژه را با چالشدریافته
کارگیري رویکرد مـدیریت زنجیـره   ولی کمتر به آن پرداخته شده است، بهسزائی دارد، جدید که اهمیت به

وري پروژه این رویکرد، عالوه بر ایجاد فرصت براي سازمان، کارائی و بهره. تامین در مدیریت پروژه است
   هـا  دهد و آگاه نبودن به آن، باعث افزایش هزینه و بـروز تـاخیر در اجـراي پـروژه    را تحت تاثیر قرار می

، نیـروي انسـانی و   تواند گام موثري در جلوگیري از هدر رفـتن منـابع مـالی   کارگیري آن میشود و بهمی
  . شمار رودزمان، به

هاي دولتـی و خصوصـی بـا پـذیرش     ، بسیاري از سازمان1990دهد که در طول دهه مطالعات نشان می
هاي آن، مانند پاسخ کارآمد به مشـتري،  ها و راهبردکارگیري مفاهیم، تکنیکمدیریت زنجیره تامین و به

.. و  1هاي مدیریت موجودي و وندورطور پیوسته، کاهش زمان چرخه، استفاده از سیستمتهیه تدارکات، به
طور موثر کـل  هایی که بهدهد که سازمانتحقیقات نشان می. دست آوردندمزیت رقابتی کافی در بازار به

هاي لجستیک و موجودي مرتبط، زمـان  تجربه موفقی در کاهش هزینهزنجیره تامین را مدیریت نمودند 
کـارگیري زنجیـره تـامین،    بـا بـه  ، 2طور مثال، شرکت پراکتـر به. اندچرخه و بهبود خدمات مشتري داشته

مطابق گزارش مدیر این شـرکت  . جویی کندمیلیون دالر براي مشتریان خود، صرفه 65توانست در حدود 
کننـدگان بـا یکـدیگر در جهـت حـذف منـابع و       تفاده متکی بر تولید و کار با تامیناصل رویکرد مورد اس

محـور از پـذیرش و   هاي پروژهاما در این بین بیشتر سازمان. ]6[اقدامات اضافی در کل زنجیره تامین بود
ایع هـا در صـن  که ایـن نـوع سـارمان   طوريبه. هاي زنجیره تامین واماندندکارگیري راهبردها و تکنیکبه

در ]. 7[مهندسی و ساخت خود به کیفیت پائین، حاشیه سود کم ، هزینه و زمان زیاد پروژه، افـت نمودنـد  
هـاي  در صد از کار، صرف فعالیـت  40گزارش از یک مولف، تخمین زده شد که در صنایع ساخت، حدود 

بنـابراین،  ]. 8[مـی شـود   بدون ارزش افزوده مانند زمان انتظار براي تائید یا رسیدن مواد به سایت پروژه 
بندي مواد ناکارآمد بوده و منجر به تلفات شایانی شده اقدامات مدیریت پروژه جاري در حوزه منابع و زمان

لذا، مدیریت زنجیره تامین، در محیط پروژه، یک فرصت براي کاهش ناکارائی، بهبود حاشیه سود و . است
کاربردن رویکرد مشارکتی در زنجیره تامین، که با بهطوريبه]. 10،9[رود شمار میبهینه نمودن ارزش، به

کـارگیري  اي بـراي بـه  هـاي اثبـات شـده   اگرچه مزیت. کندطور شایانی، بهبود پیدا میعملکرد ساخت، به
هـاي زیـادي   محور با چـالش هاي پروژهها وجود دارد ولی مدیران پروژه و سازمانزنجیره تامین در پروژه

بنابراین، زنجیره ]. 11[کارگیري اصول این رویکرد، مواجه هستند نمودن این راهبردها و بهبراي یکپارچه 
سزائی در موفقیت یا شکست پروژه در طول چرخـه حیـات خـود    محور، نقش بههاي پروژهتامین سازمان
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بسیار متفاوت اگر چه پیچیدگی زنجیره، از یک پروژه به پروژه دیگر و از سازمانی به سازمان دیگر، . دارند

شود زنجیـره نیازمنـد   است، اما حدفاصل هر زنجیره تامین، کاهش هزینه کلی زنجیره بوده که باعث می
  ].12[همکاري متقابل اجزاي آن باشد 

هـاي  آشنا نیستند و تعـداد کمـی از آنهـا، اسـتراتژي     SCMمحور با مفهوم هاي پروژهبسیاري از سازمان
در همین حال، استفاده از زنجیـره تـامین، در بسـیاري از    . کننددنبال می زنجیره تامین را براي موفقیت،

). هزینـه و افـزایش کیفیـت   -کاهش زمان (کشورها، براي موفقیت پروژه، بسیار مهم شناخته شده است 
تـر شـده   محور با افزایش محدودیت باالدست و پایین پررنـگ هاي پروژهنقش مدیریت پروژه، در سازمان

مدیران پروژه باید در ایجـاد مشـارکت   . اند منجر به عدم یکپارچگی در زنجیره تامین شودتواست که می
متاسـفانه، اغلـب   . قابل اعتماد در طول یک رابطه همکارانه، منعطف و با کیفیـت هـدف گـذاري نماینـد    

 تصمیم گیرندگان پروژه این موضوع را به دلیل عدم آگاهی و دانش در این زمینـه در نظـر نمـی گیرنـد    
هاي پیچیده برخوردار بوده کـه اطالعـات و دانـش    آوريهاي دفاعی از جمله هوافضا از فنسازمان]. 13[

  . کار گرفته شوندروز تجمیع، ذخیره و بهطور کامل و دقیق و بهها بایست بهفنی در این سازمان
راهبرد فشاري در پاسخ صنعتی دفاعی، چه با راهبرد کششی در پاسخ به بازار و چه -هاي تحقیقاتیپروژه

آوري، با مشکالت زیادي در یکپارچگی سطوح و اقدامات در چرخه اکتساب، تامین و پشتیبانی به فشار فن
هـا  ترین این چـالش از مهم. هاي جدي مواجه نموده استدر چرخه عمر روبرو هستند که آنها را با چالش

هاي مطلوب در طراحی مفهومی بوده که گاهاً زینهموقع قطعات مورد نیاز پروژه و انتخاب گعدم تامین به
پذیري پروژه از بـین رفتـه و   صنعتی را منجر شده و در پی آن توجیه-هاي تحقیقاتیافزایش زمان پروژه

ها، هم از نظـر فنـی و هـم    برخی تاخیرات پروژه. وران و بازار را ارضا نکرده استالزامات و نیازهاي بهره
موقع مـواد و منـابع مـورد نیـاز باشـد کـه       از اقدامات نامناسب در مورد تامین بهتواند ناشی  سیستمی، می

  خودبخود، چرخه عمر پروژه را طوالنی نموده و باعث کنـد شـدن فرآینـد طراحـی و توسـعه محصـوالت       
دهد و در محیط عملیات، اثربخشی و کارائی الزم را شود و در نتیجه پروژه کارائی خود را از دست میمی
  . اهد داشتنخو

هـاي تحقیقـاتی و توسـعه    هاي دفاعی از موضوعات مهم در پروژهبنابراین، نقش زنجیره تامین در پروژه
هاي دفاعی به آن توجه ویژه نماینـد و  گیران پروژهشود که بایست مدیران و تصمیمصنعتی محسوب می

اي در درنهایت بایسـت گزینـه  این توجه از فاز امکان سنجی و طراحی مفهومی پروژه شروع شده زیراکه 
. امکان سنجی انتخاب شود که به زنجیره تامین و تحویل مواد و منابع مورد نیاز آن هم توجه شده باشـد 

شود و تا مرحله طراحی مقـدماتی  شود که پروژه بدون توجه به این موضوع مهم، شروع میگاهاً دیده می
موقـع قطعـات و منـابع و    فاز، با مشکل عدم تامین به رود و در آن یا تفصیلی یا ساخت و تولید، پیش می

هاي زیادي در آن شده تا به آن فاز رسـیده   اي که هزینهنهایتاً پروژه. شودحتی مواد مورد نیاز، مواجه می
شـود و هزینـه آن افـزایش    شود و یا با طوالنی شدن زمان مواجه مـی است، ناگهان با شکست مواجه می
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شـود و دیگـر بهـره    کار رفته در پروژه میآوري بهان منجر به منسوخ شدن فنیابد و حتی گذشت زممی

لذا، بایست به این موضوع نگاهی عمیق و با دقت شود تا نیـاز  . بردار، تمایلی به استفاده و خرید آن ندارد
ط هاي کلیدي و شـرای پروژه به زنجیره تامین مناسب، راهبردي و کلیدي در فازهاي مختلف و در گلوگاه

  . عدم قطعیت برطرف شود و منابع مورد نیازش به موقع، با هزینه مناسب و کیفیت مطلوب، تامین شود
کارگیري مفهـوم مـدیریت زنجیـره تـامین،     هاي تحقیقاتی و توسعه صنعتی دفاعی، در بهمتاسفانه، پروژه

توان بیان کرد که می حتی. کارگیري آنها وجود نداردخیلی پیشرو نبوده و نظام و رویه مشخصی براي به
در این زمینه تحقیق و کار مشخصی انجام نشده است و پرداختن به آن، موضوع جدیـدي بـراي محـیط    

شاید ایـن موضـوع، بـه دلیـل ذات مـوقتی، زودگـذر و       . هاي تحقیقاتی و توسعه صنعتی خواهد بودپروژه
ها و مشکالت موجـود  ه بررسی چالشفروزنده و همکاران، ب. ها باشدآوري در این نوع پروژهپیچیدگی فن

در  مطالعـه آنهـا، مشـخص شـد کـه      . هـاي فراسـازمانی پرداختنـد    سازي و عوامل موثر بر پروژهدر پیاده
مشارکت، درگیر شدن دو یا چند سازمان براي کار ]. 1[شود  وري میمشارکت باعث افزایش کارائی و بهره

تاي اهداف مشترك شامل حـل مشـاجرات، مشـارکت در    منظور بهبود عملکرد در راسکردن با یکدیگر به
هـاي  دار بـین الیـه  بنابراین، نیاز به مشارکت معنـی . گیري فرآیند و تقسیم سود استبهبود مستمر اندازه

سازي زنجیره تامین شامل ارتباطات بلندمدت عومل موثر در پیاده. زنجیره درگیر در پروژه مورد نظر است
کنندگان، تبادل روشن و واضح اطالعات، مذاکرات صـریح بـر روي اهـداف    ینو دائمی، کاهش تعداد تام

  ]. 14، 15، 16، 17[مشترك و عمومی، توسعه محصول جدید و اعتماد بیشتر در ارتباطات است 
پروژه  20هاي تحقیقاتی و توسعه صنعتی، در راستاي اهداف تحقیق، براي بررسی کل چرخه حیات پروژه

، در مراکز مختلف، براي بررسـی انتخـاب   ...)زیستی، الکترونیک، موشکی و(مختلفکلیدي در موضوعات 
صورت یکپارچه، اتخـاذ  ها، مشخص شد که یکسري تصمیمات مهم بایست بهبا بررسی این پروژه. شدند

در . شدند که عدم هماهنگی در این تصمیمات، مشکالت و مسائلی را در اجراي پروژه منجر شده استمی
ها تصمیم به اجراي پروژه شده و مرحله تصویب پروژه انجام شده است ولـی از ابتـدا تـامین    ژهبرخی پرو

لذا، پروژه در فاز سـاخت و تولیـد،   . قطعات و مواد مورد نیاز پروژه در فاز امکان سنجی بررسی نشده است
ون نظـر دقیـق   این پـروژه، بـد  . با مشکل روبرو شد و هزینه و زمان اجراي پروژه به شدت افزایش یافت

در برخی دیگر، با توجه به نیاز . سنجی پروژه دقیق انجام نشدکارشناسی تصویب شد و در واقع فاز امکان
گیري دقیقی نشده نفعان تصمیمیابی به محصول، انتخاب ذيسنجی و تصویب پروژه در مورد نحوه دست

با مرحله طراحـی همـاهنگی    حتی در مورد نحوه روش تست انتخاب شده، تصمیمی گرفته شد که. است
در نتیجه، با اتالف بودجه و . نداشت و تصمیمات طراحی در انتخاب روش تست، مورد توجه قرار نگرفتند

هـاي  در برخـی پـروژه  . زمان پروژه، از هدف اصلی و ماموریتی که براي آن تعریف شده بود، منحرف شد
ف پروژه را بررسی نکرده و لذا، تصـمیمی کـه   مختل 1هايسنجی، گزینهدیگر، مجري پروژه، درفاز امکان

                                                        
١ Alternative  
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که مجري بعد از چند ماه متوجـه شـد کـه    در صورتی. براي اجرا در نظر گرفت، محدود به یک گزینه بود

هاي جدیدتر براي اجرا وجود داشته است که قبالً مد نظر قرار نگرفته آوريکارگیري فنگزینه بهتري با به
بر این اساس، مسیري کـه بـراي   . تر استتر و کم هزینهاحل تولید سادهبودند و حتی تامین قطعات و مر

کـه، کیفیـت پـروژه را نیـز     ايگونهبه. پروژه انتخاب شد، هزینه و زمان زیادي به خود اختصاص داده بود
  .بندي، ماتریس زیر را ترسیم نمودتوان در یک جمعها، میبنابراین، با بررسی پروژه. تحت تاثیر قرار داد

  ها با عدم هماهنگیتصمیمات یکپارچه در پروژه -1جدول

  )مشکالت(عدم هماهنگی در تصمیم و تاثیر  تصمیمات غیر یکپارچه  ردیف
  صرف بودجه و زمان زیاد جهت تامین قطعه مورد نیاز  اجازه تصویب پروژه بدون در نظر گرفتن تامین مواد  1
  طوالنی شدن زمان اجراي پروژه   یابی به محصول اجراي پروژه بدون بررسی نحوه دست  2
  بر شدن و طوالنی شدن زمان اجراهزینه  اجراي پروژه بدون بررسی روش تست محصول   3

هاي دیگر و نحوه لجسـتیک  اجرا بدون بررسی گزینه   4
  آنها

  اتالف زمان و هزینه 

  مسیر انجام پروژه و فناوري مرتبط منسوخ شد   اجرا بدون بررسی گزینه هاي دیگر و مسیر اجرا  5

طوالنی شدن، هزینه بر شـدن و عـدم کـارائی شـدن       طراحی محصول بدون در نظر گرفتن تولید و تامین  6
  پروژه

گیري، معماري محصول با تـامین مـواد، یکپارچـه    شود، در برخی موارد تصمیمطور که مشاهده میهمان
تصمیمات بین اجزاي معماري محصول، تصمیمات معماري محصول  حتی دیده شده است که. نشده است

با تولید، تصمیمات معماري محصول با تامین و در نهایت تصمیمات تولید و تامین مـواد و تجهیـزات بـا    
عدم یکپـارچگی تصـمیمات در   .   یکدیگر هماهنگی و یکپارچگی نداشته و منجر به مشکالت شده است

کـاري بـه همـراه داشـته و     ایش هزینه و زمان شده و در برخی موارد، دوبارههاي فوق، منجر به افزپروژه
  . درصد، زمان تخمین زده شده، افزایش یافته است 50تقریباً باالي 

بدین منظور، دراین تحقیق، مساله هماهنگی و یکپارچگی تصمیمات معماري محصـول، فرآینـد تولیـد و    
سـازي سـطوح   هـا و یکپارچـه  لید سفارش محـور در پـروژه  زنجیره تامین جهت پشتیبانی از استراتژي تو

تولیـد و عرضـه   . باشـد هاي تحقیقاتی و توسعه صـنعتی مـی   گیري فوق براي زنجیره تامین پروژهتصمیم
هـایی را در  هـا و پیچیـدگی  هاي مشترك در محیط پـروژه، چـالش  محصوالت متنوع بر اساس پلت فرم

است که تصمیماتی را در پی دارد که می تواند درکارائی زنجیره مراحل مختلف زنجیره تامین ایجاد کرده 
در این تحقیق، با اتخاذ یک نگاه مبتنی بر زنجیره تامین، فرآیند عرضـه تنـوع محصـول در    . موثر باشند

بـرداري و و رهـایی، مـورد    محیط پروژه در مراحل چرخه حیات پروژه از معماري، تامین تا مراحـل بهـره  
صورت هماهنـگ، ابعـاد محصـول، فراینـد     است و در هرمرحله، تصمیماتی را که باید به مطالعه قرار داده

که، مدل حاصل بتواند موازنه مطلوبی بین کـارایی و  به طوري. کند تولید و تامین اتخاذ شود، جستجو می
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ی براي حرکت عنوان مدلرود نتایج این تحقیق بتواند بهانتظار می. گویی زنجیره تامین، برقرار نمایدپاسخ

بینی به سمت ساختارهاي مبتنی بر سفارش در محیط پروژه و به بیان دیگر از ساختارهاي مبتنی بر پیش
  .براي ایجاد موازنه بین الزامات اقتصاد مقیاس و اقتصاد مبتنی بر سفارش مشتري مورد استفاده قرار گیرد

هـاي  در الیـه (زمان کل زنجیره تامین پـروژه   ها وسازي هزینهدنبال بهینهبنابراین مدل، این تحقیق، به
زنجیره مرتبط بیان شده براي کل چرخه حیات،  براي رسیدن به مزیت رقابتی برتر براي پروژه که همان 

 بهبود راستاي پروژه، در تامین زنجیره در هماهنگی ایجاد.   باشد، می)مزیت و موازنه زمان و هزینه است
بین کلیه  ارتباط پروژه، محیط در تامین زنجیره اثرگذاري هايجنبه از یکیو  نفعان استشرایط کلیه ذي

طـور ویـژه بـراي صـنایع     که بـه  PSCMهمه این موضوعات، ضرورت توسعه یک مدل . ذینفعان است
دنبال کشـف یـک مـدل زنجیـره     در این مقاله، نویسندگان به. دهددفاعی طراحی شده است را نشان می

تـرین مراحـل اجـراي مـدیریت     از مهـم . و کشف عوامل حیاتی موفقیت آن هستندتامین پروژه یکپارچه 
کـارگیري زنجیـره تـامین در    سازي نحوه بههاي تحقیقاتی و توسعه صنعتی، مدلزنجیره تامین در پروژه

  .فازهاي مختلف چرخه حیات پروژه است
هـاي  براي زنجیـره تـامین پـروژه   بنابراین، هدف اصلی این مقاله، شناسائی معیارها و ارایه مدل مفهومی 

به کمک اجراي این مدل، زنجیره تـامین درگیـر در   . بندي آنها استتحقیقاتی و توسعه صنعتی و اولویت
تـرین هزینـه و زمـان و بـا کیفیـت مـورد نظـر را دارد و همچنـین،         موقع با کمپروژه، توانائی تحویل به

وژه وجود دارد و  روابط اجزاي زنجیره نیـز تسـهیل   هاي زنجیره درگیر در پرهماهنگی بیشتري بین الیه
شـود و سـطح   در نهایت، این امر، منجر به افزایش سود حاصل براي همه اعضاي زنجیـره مـی  . شودمی

  . بردمشارکت را نیز باال می
  
  مبانی نظري و مرور ادبیات -2

دانشی جدیـد، یـا بـراي    هاي تحقیقاتی، به منظور کاوش علمی براي کشف حقیقت چیزي و تولید پروژه
گویی به انتظارات بخش دفاع براي تحقق یک تعهـد  اي مشخص، براي پاسخ یابی به ابزار و سامانهدست

بـار انجـام شـده و    ها فقط یـک این پروژه. گیرد ، انجام می)ایجاد یک محصول یا ارایه خدمات مشخص(
. قابل قبول در زمان اجرا، مشخص است زمان، هزینه و کیفیت انجام کار از قبل، مطابق با یک تلورانس

 است  آوري و سامانهعلوم، فن  هرگونه تحقیق علمی در حوزه  يهاي تحقیقاتی، دربرگیرندهدر واقع، پروژه
هـاي تحقیقـاتی و   پـروژه . در هر سطحی از سطوح سازمانی داخل سازمانی و ملّی، قابل طـرح اسـت  که 

منظور تنی بر دانش موجود حاصل از تحقیقات با تجربیات بهتوسعه صنعتی هرنوع فعالیت منظم علمی مب
سـازي، تغییـر کـاربري و    هاي جدید یا بهبود آنها، بهینهها و سامانهها، فرآیندها، روشتولید مواد، فراورده

   ].2[ گیردسازي محصول موجود، صورت میبومی
برخى زنجیره  .اند جیره تامین ارایه کردهها و تعاریف متفاوتى را از زن محققان و نویسندگان مختلف، نگرش
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اند، که چنین نگرشى تنها بر عملیـات خریـد رده    تامین را در روابط میان خریدار و فروشنده محدود کرده

و آن را شـامل   انـد شـته تـرى دا  گروه دیگرى به زنجیره تامین دید وسیع. اول در یک سازمان تمرکز دارد
شـامل   ،زنجیره تامین ،با این تعریف. دانندبراى سازمان مى) اى تامینه پایگاه(هاى تامین  تمام سرچشمه

چنین نگرشى به زنجیره تامین، تنها بـه تحلیـل   . خواهد بود ،...سوم  و کنندگان رده اول، دومتمام تامین
شـامل   ،دید سوم، نگرش زنجیره ارزش پورتر است که در آن زنجیره تامین. شبکه تامین خواهد پرداخت

با نگرش یـاد شـده   . هاى مورد نیاز براى ارایه یک محصول یا خدمت به مشترى نهایى است عالیتتمام ف
. شود عنوان بخشى از جریان کاال و خدمات به زنجیره اضافه مىبه ،به زنجیره تامین، توابع ساخت و توزیع

تعـاریف   ).دید این تحقیـق ( شامل سه حوزه تدارك، تولید و توزیع است ،در واقع بااین دید، زنجیره تامین
  : اند از از زنجیره تامین و مدیریت زنجیره تامین ارایه داد، عبارت توانمیمختصر و جامعى که 

زنجیره تامین سیستمی . دهدترین مفهوم را از زنجیره تامین ارایه میکامل 1تاویل تعریف ارائه شده توسط
 هـاي توزیـع و مشـتریان   ، تولیدکننـدگان، سـرویس  خام موادهاي کننده آن تامین است که قسمت اصلی

ها و جریان رو به عقب اطالعات به هم ا از طریق جریان رو به جلوي مواد و محصولآنه همه که هستند
  ].18[ شوندمتصل می

هاي مرتبط با جریان کاال و تبدیل مواد از مرحله تهیه ماده اولیه بنابراین، زنجیره تامین، همه فعالیت
درارتباط با . شودکننده نهایی را شامل میتا مرحله تحویل کاالي نهایی به مصرف) خام و استخراجمواد (

جریان کاال و مواد، سه جریان دیگر شامل جریان اطالعات، جریان منابع مالی و جریان دانشی نیز، مد 
، از تامیننجیره فرآیندهاي در سراسر ز زنجیره تامین یکپارچگیهمه تعاریف مشترك موضوع . نظر است

 همه تأمین، زنجیره یک .استکنندگان نهایی براي افزودن ارزش به مشتري مواد خام تا مصرف
 مشارکت مشتري یک تقاضاي برآوردن در غیرمستقیم یا مستقیم طوربه که شودمی شامل را عناصري

 حتی و هافروشخرده کنندگان ،انبارها،توزیع  بلکه تامین کننده، و تولیدکننده تنها نه تامین زنجیره. دارند
 تمام شامل غیرمستقیم یا طور مستقیمهب ،تامین زنجیره یک .]19[شود می شامل را مشتریان خود

دائمی  جریان شامل و پویاست تامین زنجیره .است مشتري هايدرخواست کردن برآورده مراحل
 فرآیندهاي تامین زنجیره از مرحله هر در .است مختلف مراحل بین سرمایه و محصول اطالعات،

 زنجیره تامین هر اصلی هدف .دارند متقابل ثیرات بر یکدیگر مراحل این و ردیپذ یم انجام مختلفی
   ]. 3،4[ است هزینه ترینکم در و ممکن کارایی باالترین با مشتري نیازهاي کردن برآورده

  

                                                        
١ Towill 
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  شماي یک زنجیره تامین  -1شکل 

زنجیره تامین را به حداکثر رساندن ارزش کلی ایجـاد شـده دانسـته و ارزش یـک     چوپرا، هدف اصلی از 
هاي متحمل در انجـام درخواسـت   زنجیره تامین تفاوت بین ارزش محصول نهایی براي مشتري و هزینه

مـدیریت زنجیـره تـامین    هـاي بیـان شـده،    بر این اساس، با توجه به دیـدگاه  ].19[کند مشتري بیان می
هـاي  هـا و فعالیـت  اي از همه سازمانهاي مورد استفاده براي یکپارچگی موثر شبکهروشاي از مجموعه

که هزینه سیسـتم در  طوريتکمیل و ارایه یک محصول، خدمات و یا یک پروژه است به/ مرتبط در تولید
 اگرچـه  ].20[داري و یا افزایش الزامات مورد نیاز در سطح خـدمات بـه مشـتریان بـه حـداقل برسـد       نگه

مدیریت زنجیره تامین باید یک فرآیند اساسی در جعبه ابزار مدیر پروژه باشد، اما اهمیت آن در مـدیریت  
بـا  . درستی شناخته نشده است و به ندرت استفاده شده و یک مفهوم جدید در حال پیدایش استپروژه به

ي بودن تولید وعملیـات،  فرد و موقتی بودن یک پروژه در مقابل ماهیت تکرارتوجه به طبیعت منحصر به
 طـور  البتـه مـدیریت زنجیـره تـامین بـه     . رویکرد سنتی مدیریت پروژه متفاوت از مدیریت عملیات اسـت 

هدف اصلی از هر دو مدیریت زنجیره تامین و مدیریت ]. 21[ناپذیر با مدیریت عملیات مرتبط است جدایی
با ایـن  ]. 22[هزینه، زمان و کیفیت است  عملیات اطمینان حاصل ازخدمات مطلوب به مشتریان با تعادل

 ]. 23[حال، در عمل طرز فکر مدیران پروژه به حذف اصول و اهداف مدیریت زنجیره تامین بوده است 
برخـی مـولفین زنجیـره    . در ادبیات، تعاریف متعددي براي مدیریت زنجیره تامین پروژه، ارایه شده اسـت 

عنوان شبکه مورد استفاده براي ارایه یک پروژه، از مواد خام تا مشتري نهایی پـروژه از  را به 1تامین پروژه
مدیریت زنجیـره تـامین   برخی دیگر ]. 24[دانند طریق یک جریان مهندسی اطالعات و توزیع فیزیکی می

 ایـن دانسته کـه   تامینتقاضا و راستایی هم لجستیکی رويپروژه از طریق تمرکز  افزایش ارزشرا  پروژه
از  تقویـت ارزش ارتقـاء و  . شودمحقق می پروژه حیاتدر طول چرخه  هاي لجستیکفعالیتاز طریق  امر

 وکـارائی  وريارزش از طریق بهره ایجادو توسعه در  تامینهاي زنجیره همکاري تعامالت و نحوهطریق 

                                                        
١ Project supply chain management=PSCM 
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 رپیمانکا یک شامل وژهپر تامین هجیرنزبنابراین، ]. 7، 25[مطرح شده است  عملیاتفاز  زنجیره تامین،در 

 ،یگرد تعبیر  هـب. است ن، مشتریان و پیمانکاران جز،دگاـکنن امینـت از هائیهنجیرز و وژهپر، مجري صلیا
 در هـک تـنسدا وژهپر يفعالیتها مجموعه و تامین هنجیرز از ترکیب یک را وژهپر تامین هنجیرز انمیتو

 ].13[ست ا هشد داده ننشاهاي تحقیقاتی و توسعه صنعتی دفاعی، در پروژه آن از نمایی، 2کل ـش
  

 

 
 

  هاي تحقیقاتی و توسعه صنعتی دفاعی         وژهپر تامین هنجیرز از نمایی  - 2شکل 

هاي تولید، تحویل محصول، تکمیل و تحویل پـروژه  هاي درگیر در پروژه، در بخشتعدد زنجیره سازمان
هـاي مـرتبط بـه    هاي ذاتی زیادي براي پـروژه و زنجیـره  داده و عدم قطعیتپیچیدگی خاصی به پروژه 

تر باشد درجه عدم قطعیت بیشـتر شـده و تـاثیر     درواقع، هرقدر زنجیره تامین، پیچیده. ارمغان آورده است
رویکرد مدیریت زنجیره تامین، با اشتراك اطالعات و کاهش ریسک، تـاثیر  . روي ناسازگاري زنجیره دارد

 هـاي جدیـد بـراي بهبـود عملیـات در      ها را روي زنجیره کاهش داده و این رویکرد فرصـت طعیتعدم ق
تـرین  که، سود زنجیره، مهمطوريبه. هاي زنجیره تامین، خرید، توزیع و لجستیک، منجر شده استحوزه

تنهائی مـد  وري و کارائی مطرح بوده و دیگر سود هر سازمان دخیل در پروژه به عامل براي افزایش بهره
محـور، راهبردهـاي مـدیریت    هـاي پـروژه  دهند که تعداد کمی از سـازمان شواهد نشان می. باشد نظر نمی

شاید، به این دلیل باشد که مدیریت زنجیـره تـامین پـروژه، از پیچیـدگی     . برندکار میزنجیره تامین را به
    از تـامین کننـدگان بـوده کـه      هـا شـامل گروهـی   طور مثال، بسیاري از پـروژه به. خاصی برخوردار است

هاي منابع در محـدوده پـروژه را بـه حیـات     تامین و محدودیت/تحویل/پذیري مکرر در زمان تداركتغییر
هـاي  هاي زنجیره تامین پـروژه، اهمیـت و نیـاز سـازمان    برخی از این پیچیدگی. نمایند پروژه، اعمال می
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ارزش  زنجیره تامین پـروژه  در نهایت، . نماید تر میپررنگمحور را براي مدیریت کل زنجیره تامین، پروژه

  ].26،27،28،29[ نماید هایی براي بهبود ایجاد میو فرصت  بردهپروژه را باال 
در یک زنجیره تامین پروژه ممکن است که یک پیمانکار عمده توسط چنـدین پیمانکـاران فرعـی و هـر     

لـذا،  . شـود گر خدمت یابد که این روند غیر خطـی مـی  پیمانکار فرعی توسط چندین پیمانکاران فرعی دی
هـا شـامل   برخی از این ریسک. کنندگان متعدد با روند خطی غیر قابل اعتماد استریسک ناشی از تامین

عدم تعهد تامین کننده، کنترل ضعیف سفارش، تغییرات غیر منتظره در زمان تدارك، مواد حیاتی آسـیب  
هـاي           ایـن ریسـک  . کننـدگان و اعضـاي پـروژه اسـت    اشـی از تـامین  دیده در حمل و نقل و تغییـرات ن 

منظـور بـه   به. نمایند غیرخطی پروژه پتانسیل این را دارند که اثر منفی تجمعی در سراسر پروژه ایجاد می
هـا و ابزارهـاي   هاي غیرخطی پروژه، مفاهیم اساسی زنجیـره تـامین، مهـارت   حداقل رساندن این ریسک

سـازي کـل زنجیـره    لذا، یکپارچـه . ره تامین عناصر پشتیبانی اساسی مدیریت پروژه هستندمدیریت زنجی
هاي مختلف و همکاري میان همه شرکا براي اجابت معیارهاي تامین پروژه شامل تعادل دقیق منافع الیه

بـه بیـان دیگـر    . دقیق هزینه، کیفیت و تحویل محصول مطابق خواست مشتري از موضوعات مهم است
تواند بدون اجراي موفق مـدیریت زنجیـره تـامین پـروژه و همکـاري       سازي ارزش براي پروژه نمینهبهی

موقع موجودي و کیفیت ها و ارتباط میان شرکاي مختلف پروژه، مدیریت موثر، دقیق و بهمشترك فعالیت
پروژه نیـاز بـه    از طرف دیگر، مدیریت موثر زنجیره تامین. دست آیداطالعات مربوط به زنجیره تامین به

هاي زنجیره درگیـر در  یک زیرساخت اطالعاتی دارد که بتواند سرعت اطالعات را شتاب دهد و همه الیه
در سه دهه گذشته، تغییـر قابـل تـوجهی در    ]. 20،5[سراسر چرخه حیات پروژه را قادر به همکاري نماید 

وري زنجیـره تـامین   براي بهبود بهـره  ترتر و جامعآوري اطالعات و ارتباطات با سیستم سریعمعرفی فن
  ]. 30،31،32[کننده شده است پروژه از تدارکات به تامین

دهد که لجستیک و مدیریت زنجیره تامین در پروژه و یا بخشی از مدیریت پـروژه،  مرورادبیات نشان می
. قـرار نـدارد  حتی در حوزه دانشی موسسه مدیریت پروژه و اسـتانداردهاي مـدیریت پـروژه    . روشن نیست

ایـن  . انـد اگرچه بسیاري از متخصصان و نویسندگان در حوزه مدیریت پروژه، به اهمیت آن اشـاره کـرده  
برخی،  ادبیات این موضـوع را  . جز در بخش ساخت و ساز، مطالعه نشده استطور گسترده، بهموضوع، به
را کاوش رگذار بر اجراي موفق آناند و برخی دیگر عوامل تاثیهاي مختلف پروژه، بررسی نمودهدر محیط

محور از زوایاي مختلـف  مربوط به زمینه پروژه ،لجستیک و مدیریت زنجیره تامیندر دسته اول، . اندکرده
  . شودکه به چند مورد آن اشاره میبررسی شده  و با اهداف مختلفدر محیط متفاوت 
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  پروژه زنجیره تامینمحیط مورد بررسی مقاالت   -2 جدول

  منبع  محیط تحقیق
  39،40،41،42،43،44  لجستیک و مدیریت زنجیره تامین در صنعت نفت و گاز

  45،46  مدیریت مواد در پروژه هاي ساخت و ساز
  47  مدیریت مواد به عنوان بخشی از مدیریت پروژه

  48  صنعت ساخت و ساز
  49،50،51  همکاري و اتحاد در صنعت نفت و گاز

  52  خرید نفت و گاز بهینه کاوي در
  53  همکاري و مدیریت کیفیت جامع

  54،55  مدیریت زنجیره تامین پروژه محور

عنوان یک زنجیره تامین ساخت براي سفارش  تجزیه ، زنجیره تامین ساخت و ساز به]33[عنوان مثال به
یل کیفی بر اساس با توجه به پیچیدگی، بیشتر تحقیقات ساخت و ساز تجزیه و تحل. و تحلیل نموده است

عنـوان  بـه . انـد هاي کمی و مفاهیم برگرفته از ادبیات مدیریت تولید و مدیریت عملیات استفاده کردهمدل
. اندسازي کیفی زنجیره تامین ساخت و ساز مطالعات خود را اختصاص داده، به مدل]30،33،34،35[مثال 

ویژه در پروتکل اتوماتیـک از انتقـال   تامین به مند به جریان اطالعات در زنجیره ، عالقه]34،36[مقاالت 
، یکپـارچگی  ])37[عنوان مثـال  به(شود گرا مربوط میکه به زنجیره تامین محصولجاتا آن اند ها بودهداده

هـاي تمرکـز اصـلی در ادبیـات     زنجیره تامین و در نتیجه، همکاري در طول زنجیره تامین، یکی از حوزه
وضـوح میتـوان دیـد کـه یکپـارچگی و همکـاري، در       به]. 38[بوده است) SCM(مدیریت زنجیره تامین 

رسد، مشکل همکاري در زنجیره تـامین   از سوي دیگر، به نظر می. زنجیره تامین پروژه، بسیار مهم است
ترین عوامل در عملکرد موثر زنجیره بوده است اما، برعکس، به نـدرت مـورد   عنوان یکی از مهمپروژه، به
  .قرار گرفته استمطالعه 

ها و بندي فرصتوري، شناسایی و اولویت در اثربخشی و بهره SCM،  نقش بالقوه 1خبرنامه شبکه کراین
عادل خوبی بـین  کنندگان مطرح نموده و تصورت داخلی و چه با پیمانکاران و تامینها چه بهبهبود فعالیت

و  سـازمان آوردن دانش در مورد زنجیره تامین دست و تقاضا در بازیگران و ذینفعان آن و روش به تامین
  ].39،40،41[دهدارایه می ،محوردر زنجیره تامین پروژه

مسـتمر،   تـامین از  را هـا مدیریت لجستیک در زمینه پروژهشود که ، دیده می2هایی در تحقیق سیلورجنبه
عدم اطمینان و فراینـد تغییـر طراحـی، مسـئولیت در      :هاجنبهاین از جمله . نماید متمایز میتولید و توزیع 

و  لجستیکنسبت به گرایانه هاي کنشویژگیاي از نگرش واکنشی در مقابل امتداد زنجیره تامین، درجه
                                                        

١ CRINE 
٢ Silver  



 1396بهار ، 35 بهبود مدیریت، شماره     128

 
زنجیره  از روابط انداز بلند مدتکنندگان و چشمتامینکارکردهاي لجستیک و ، دخالت زود هنگام از تامین

به تشریح دو مقالـه بـراي مـدیریت مـواد در      ،1کریدج]. 42،43[هاک نوع از پروژهتامین در مقابل زمینه ی
و محـور بـوده   ریـزي و کنتـرل  برنامـه  هالهمقا. پردازدمی هاي ساخت و ساز در مقیاس بزرگزمینه پروژه

از ) پیمانکـار (و بـه روابـط کـارکردي داخلـی در شـرکت مجـري       هسـتند   مربوط به حوزه کنترل پـروژه 
تاکید بـر وابسـتگی داخلـی و     ،به این ترتیب. است مهندسی، تدارکات و ساخت و ساز محدود هايقرارداد
الوه عـ  ،2هریسون]. 45،46[تاکید ندارد  ،هاي مدیریت زنجیره تامینادغام خارجی و جنبه بوده و بر ادغام

هـاي  بین سیستم مدیریت مـواد و سـایر سیسـتم    هترسیم رابط به ،مدیریت لجستیکاهمیت بر اشاره به 
، اشـاره کـرده   و مـدیریت مـواد   لجستیک، مدیریت قرارداد، به 3رولستاداس]. 47[پردازدمی مدیریت پروژه

 همچنـین، . دارد گرا و کالسـیک کنترل پروژه درونروي مدیریت پروژه تمرکز  ادبیاتا به عنوان ام است؛
و اشـکال مختلـف   ) فروشـنده (و پیمانکـار  ) خریدار(می که بین مالک بر روند عملکرد داخلی و فرایند رس

 و زنجیـره تـامین   هـاي هزینـه  زمان عدم قطعیت در به اهمیت ،4اوبراین]. 56[تمرکز داردقراردادي است 
توجـه نمـوده    مسـتمر  تولیـد  تولید در تجزیه و تحلیل مقابل در پروژه تجزیه و تحلیل بر تاثیر عملکرد و

، تولید در زمان تولید ناب مانند مفاهیم در استفاده از مشکالتی که و اختالف اوبراین،بدین ترتیب، . است
  ].30،34،36[نماید محیط یک پروژه وجود دارد در مقاله خود مطرح می مانند غیر تکراريتولید در محیط 

 درعنوان همکـاري  بار بهبراي اولین همکارانش،و  5پاکاال توسط ساز وساخت  زنجیره لجستیکاصطالح 
گرچه، ایـن  ا. معرفی شد کنندگانتامینو  پیمانکاران جزئی پیمانکاران، از متشکل کاال کنندهتامین شبکه

-کار میساخت و ساز بهدر لجستیک  مدیریت زنجیره تامین را مدیریت لجستیک یاطور مستقیم مقاله به
سـاخت و سـازیعنی مـدیریت     در صـنعت  سازمانی برون یکپارچه ولی به اهمیت مدیریت لجستیک . برد

همکاري از نقطه نظر به مقوله  ،همکارانو  6اسچاالزل].  48[کنداشاره می ساز نیز و زنجیره تامین ساخت
این . پرداخته استعنوان زنجیره تامین پیمانکار به، EPCدر یک قرار داد  )همکاري عمودي(یک پیمانکار

 ،)رویکـرد تولیـد نـاب   (تکرار روابط زنجیره تامین پیمانکـار  باهاي چند پروژه نامهرویکرد از طریق موافقت
و  7کـانجی ]. 51[جنبه تامین نسبت به تقاضـا دارد این نوع همکاري تمرکز بیشتر بر روي . شودانجام می
یابی بـه  دستگر براي عنوان یک تسهیلتامین پروژه بهیک رویکرد که در آن مدیریت زنجیره  ،همکاران

  ]. 53[ارایه دادند و اهداف مدیریت کیفیت جامع  اف همکارياهد
ها در نـوع  هاي تحقیقاتی و توسعه صنعتی با شبکه زنجیره تامین گسترده و کامالً پیچیده و تفاوتپروژه

هاي کاري و تیم پروژه و نحـوه تـامین منـابع و ارزیـابی محصـول      پروژه، باید به روشنی همکاري گروه
                                                        

١ Kerridge   
٢ Harrisson  
٣ Rolstadas  
٤ Obrien  
٥ Pahkala  
٦ Schultzel  
٧ Kanji  
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منابع مالی، نیروي انسانی، تجهیزات، (فازهاي آغازین پروژه، سطح استفاده ازمنابع  معموالً. مشخص باشد

طور ، پایین بوده و در فازهاي میانی به بیشترین حد خود رسیده و درفازهاي انتهایی به...)مواد و مصالح و 
یه ساده بـوده ولـی در   ها در فازهاي اولبه بیان دیگر، زنجیره تامین پروژه. ناگهانی کاهش پیدا خواهدکرد

  .شوندفازهاي میانی و انتهائی از پیچیدگی باالئی برخوردار می
توان فازهاي عمده هر پروژه را بنابر دالیل مختلف، ازقبیل اندازه، پیچیدگی، میـزان ریسـک پـروژه،    می

     ، )زیرفـاز (، بـا ریزنگـري بیشـتري بـه فازهـاي کـوچکتري       ... جریان نقدینگی وتـأمین مـالی پـروژه و   
طـور شـفاف، روشـن باشـند تـا      ها بهدر هرکدام از زیر فازها، بایست زنجیره و خروجی. بندي نمودتقسیم

هاي تامین این ها باعث شده که زنجیرهویژگی پروژه. راحتی آنها را مدیریت نمایندمدیران پروژه بتوانند به
شد، تمایز قابل تـوجهی  هاي تامین سنتی، تولید و خدمات که تا به حال بررسی میا با زنجیرهه نوع پروژه

هـا طراحـی شـود و کـل     گیري این نوع زنجیرهداشته باشد که بایست مدلی یکپارچه براي سطوح تصمیم
اي، نشان توسعه-هاي تحقیقاتیبررسی بیشتر زنجیره تامین پروژه. چرخه حیات پروژه، در نظر گرفته شود

گیـري و یکپـارچگی آنهـا در فرآینـدهاي     سازي سـطوح تصـمیم  ها، بهینه دهد که در این نوع زنجیرهمی
همچنین، بایست فرآیندهاي زنجیـره،  . گردند مختلف، از عوامل موفقیت و کارآمدي زنجیره، محسوب می

 معمـاري محصـول    صورت مهندسی همزمان، بررسی شوند و براي تغییـرات طراحـی در فـاز توسـعه و    به
ها موضوعات زنجیره تامین پـروژه، زنجیـره   توان گفت در این نوع زنجیرهبنابراین، می. اندیشی شودچاره

گیـري و  هاي دفـاعی، سـطوح تصـمیم   هاي تحقیقاتی و توسعه صنعتی، زنجیره تامین پروژهتامین پروژه
موضـوعات کلیـدي بـوده کـه در     سازي، مهندسی همزمان و معماري محصول و چرخه حیات از یکپارچه

بنابراین، با بررسـی ادبیـات تحقیـق انجـام شـده،      . مرور ادبیات تک تک بایست مورد بررسی قرار بگیرد
طور مستقیم یا غیر مستقیم تاثیر بر هاي زیر که بهتوان در حوزهموضوعات مرتبط با موضوع تحقیق را می

  : بندي نمودموضوع دارند، تقسیم
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  ادبیات در شده بررسی تحقیق اب مرتبطموضوعات  -3 شکل

 يهمزمـان، معمـار   یپـروژه، مهندسـ   ینتام هاي فوق شامل زنجیرهبر این اساس، ابتدا مقاالت در زمینه
 آمـده  دسـت به مقاالت به همراه کلمات کلیدي مرتبط جستجو شد، تصمیمات سازيیکپارچهمحصول و 

 ارزیابی مورد تحقیق موضوع آنها با از یک هر ارتباط میزان چکیده مطالعه با اول وهله در و شده مطالعه
 قابل تعیین زیر در چارچوب تحقیق این موضوع با شده شناسایی مقاالت ارتباط میزان. است گرفته قرار

در . شـد  آغـاز  مقاالت از استفاده با عمده طوربه ادبیات تحلیل و شناسایی مرتبط مقاالت درنهایت. است
تحقیقات انجام شده در موضوع مورد بررسی را هم از نظر مدل مفهومی به  چهار دسته می تـوان  نتیجه، 
  : بندي نمود تقسیم
 طور مجزا در محـیط پـروژه مـورد    گیري بهصورت جداگانه، هر سطح تصمیمتحقیقاتی که به - الف

ت تـدارك کـاال و   ریزي موجـودي و مـواد، مـدیری   این تصمیمات شامل برنامه. اند بررسی قرار داده
هاي تولیدي، ساخت و ساز، نفت و گاز این دسته از مقاالت بیشتر در پروژه. زمانبندي پروژه هستند

 . اندتعریف شده
 گیـري در محـیط پـروژه    هاي یکپارچه سطوح تصمیمدسته دوم تحقیقاتی که به بررسی مدل - ب

صورت دو به دو با وح با هم باشد یا بهصورت کلی همه سطتواند یا بهاین یکپارچگی می. اند پرداخته
 .هم، مورد بررسی قرار بگیرد

 گیـري در زنجیـره تـامین    هاي یکپارچه سطوح تصمیمدسته سوم تحقیقاتی که به بررسی مدل - ج
  .اندپروژه پرداخته

 گیـري  هاي یکپارچه سـطوح تصـمیم  صورت اختصاصی موضوع مدلدسته آخر تحقیقاتی که به - د
دهد که بـه  ادبیات نشان می. انداي را مورد توجه قرار دادهتوسعه- اي تحقیقاتیپروژهزنجیره تامین 

معماري محصول 
و چرخه حیات  

پروژه

سطوح تصمیم گیري 
و یکپارچه سازي 

زنجیره تامین 
پروژه هاي تحقیقاتی و 

توسعه صنعتی

زنجیره تامین پروژه  
هاي دفاعی

مهندسی همزمان

زنجیره تامین 
پروژه 
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 .این موضوع اصالً پرداخته نشده است

  :توان اظهار نمود کهبنابراین از نظر ارتباط مقاالت با موضوع مورد بررسی می
 درجه که مقاالتی حال این با گرفت، قرار مطالعه مورد ارتباط شدت از نظرصرف مرتبط، مقاالت همه

 . شده و مورد تشریح قرار گرفتند داده تشخیص مفیدتر تحقیق این انجام براي داشتند ارتباط بیشتري
  . موضوع در جدول زیر آورده شده است تفکیک به تحقیق برخی سوابق مرور

  ارتباط مقاالت با موضوع   -3 جدول

  تعداد موارد  شرح  ارتباط

 زنجیره و تولید فرایند محصول، طراحی تصمیمات هماهنگی  کامل ارتباط
   محیط پروژه  در تأمین

  نشد یافت موضوع این با مقاله اي

 موضوع این با صراحتاً یک مقاله تنها   محیط پروژه  در بعدي دو هماهنگی ارتباط  زیاد ارتباط
  شد یافت

 ارتباط
  متوسط

 زنجیره و تولید فرایند محصول، طراحی تصمیمات هماهنگی
   نظري بحث یا صنایع سایر در تأمین

 موضوع این با مقاله توجهی قابل تعداد
  انتخاب شد

 سایر در سفارشی سازي منظور به دوبعدي هماهنگی ارتباط  کم ارتباط
   صنایع

 موضوع این با مقاله توجهی قابل تعداد
  گرفت قرار مطالعه مورد

 خیلی ارتباط
  کم

 طراحی( منفرد صورت به سه گانه ابعاد از یکی مطالعه
 یا تنوع منظور به )تأمین تولید زنجیره فرایند /محصول

   بیشتر سفارشی سازي

 مورد موضوع این با مقاله تعدادي
  گرفت مطالعه قرار
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  پیشینه پژوهش -4 جدول

حوزه مورد   دسته
  نتایج  موضوع و هدف  مولف  مطالعه

  
  
  
  

  اول

 ووالمن   
  )1995(همکارانش

بر تقاضا با تمرکز  زنجیرهمدیریت 
فروشنده در محیط  و خریدار روابط
  پروژه

زنجیره مدیریت مفهوم بررسی 
 توسعه یک ساحل نفتی و تقاضا

 باهمکاري بین گازيمیادین 
تامین  چند و، پیمانکار اپراتور
  )همکاري افقی(کننده

برتون و همکاران   
1999  

استراتژیک و عناصر  طرح هابررسی 
  در صنعت نفت و گاز  تامین

  

رش  همکا و یسکار  مواد
2006  

 مدیریت ايبر هبالقو حل راه یک  ئهارا
  وژهپر در ادمو لجستیک

  ،یابیرد يمبنا بر لساار دیکررو
 شفافیت دنکر دیجاا ايبر

 جدید دیکررو یک و ديموجو
 سسترد در ايبر اد،مو تحویل

  براي پروژه ادمو موقع به دنبو

بندي زمان
  پروزه

بهینه سازي زمانبندي پروزه و حداکثر   92زارعی و همکاران 
  کردن ارزش خالص فعلی پروژه 

  

موازنه هزینه و زمان و جستجویی   2015ژنگ و لی 
  جواب بهینه

  

خلیل زاده و همکاران 
2012  

زمانبندي پروزه با محدودیت منابع چند 
حالته و حداقل رساندن وزن کل هزینه 

  و جریمه تاخیر

  

  
  
  
  
  
  

  دوم

  مدیریت مواد 

سمیت ا و کیوالنوآ
1980  

 وژه و موادپر يبندنماز رمنظو به مدلی
 و مصرفی منابع یتودمحد به توجه با

  غیرمصرفی

 نی باابحر مسیر روش تلفیق
  ادمو ستاخودر يیزربرنامه

سمیت ا و سمیتا
1987  

 رشسفا  مساله ايبر ايبهینه ابجو
 از دهستفاوژه بااپر يبند نماز و ادمو

 مختلط صحیح ادعدا يیزر برنامه
  یک وصفر

  

بین سیستم مدیریت مواد و  هرابط  )1992(هریسون 
  سیستم هاي مدیریت پروژه

  

مانند عناصر عملکردي مدیریت مواد   )1994( الك
- تامین به موقع مواد و مقابله با ریسک

  ها در شرایط عدم اطمینان در پروژه

  

در  کنندگان مدیریت مواد زنجیره تامین  )1988و  1986( سیلور
مراحل مختلف در درون سازمان، 
صاحبان و پیمانکاران درگیر پروژه هاي 

  ساختمانی

تاثیر فرایند تغییر طراحی در پروژه 
و نحوه تاثیرآن بر تامین و تدارك 

  مواد

و اشکال مختلف آن  مدیریت قرارداد  )1997(رولستاداس 
  و مدیریت مواد در پروژه 

 کنترل پروژه درونتمرکز روي 
  سازمانی

 تامین شبکه درهمکاري و هماهنگی   همکارانشو  پاکاال
 از متشکل مواد پروژه کننده

تامین و  پیمانکاران جزئی پیمانکاران،
  کنندگان

 اهمیت مدیریت لجستیک
برون سازمانی در ساخت  یکپارچه

  و ساز

زورقی و همکاران 
2015  

    سفارش موادزمانبندي پروژه و 
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بندي زمان
زنجیره 

  تامین
  

گنونی و همکاران 
2014  

هاي تولید چند بررسی تولید در سیستم
  مکانی

  

زمانبندي در محیط چند محصول و   2012چان و همکاران 
  اي چند کارخانه

  

    بهینه سازي پیکربندي زنجیره تامین  2012لی و ومر 
راستی و همکاران 

2013  
    زمانبندي تولید و توزیعیکپارچگی 

زمانبندي تولید و توزیع با در نظر   2013یوریچ 
  گرفتن پنجره زمانی

  

 طراحی
  محصول

 براي موجودي ساده مدلهاي ارائه  2008لی 
 /محصول مجدد طراحی از پشتیبانی

  ... فرایند

  

 و تولید - بازاریابی موازنه درباره بحث 2009دیساي 
ترکیب  سه براي تحلیلی نکات استنتاج

 طراحی بندي ممکن

  

 و تدارکات
 تصمیمات

 به مربوط
زنجیره 

  تأمین

 منافع تحلیل براي چارچوبی توسعه 2010گراوز و تاولین 
 چند تأمین زنجیره در انعطاف پذیري

 مرحله اي

  

- مدل متدولوژي یک تست و توسعه 2010جنیوس 
 آوردن دست به براي حل و سازي

 برنامه ریزي دورهدر  انعطاف پذیري
 تولید

  

 و هاسیستم
 آوريفن

  اطالعات

پیش  اطالعات تسهیم منافع ارزیابی  2006یئو و لی 
 تأمین زنجیره یک در تقاضا بینی

  فروش-خرده -تولیدکننده

  

 معیارهاي
  عملکرد

ناراهاري و بیساس 
2006  

 تصمیم از پشتیبانی سیستم یک توسعه
 در سطوح همه در تصمیم گیري براي

 تأمین محیط زنجیره

  

 تسهیم منافع سنجش چگونگی  2010لی 
تأمین  و فروش بین خرده  اطالعات
 باالدستی کنندگان

  

 عملکرد مدلسازي براي چارچوبی ارائه  2006اگاروال 
 -ناب و چابک ناب، تأمین زنجیره
 به وابسته متغیرهاي بر اساس چابک

 هم

  

 مشترك بینی پیش بالقوه منافع مطالعه  2007اوایو 
 زنجیره یک در )همکاري بر مبتنی(

 و تأمین کننده یک متشکل از تأمین
 خرده فروش یک

  

 برنامه ریزي مفهومی چارچوب تست  2007سومان 
 محیط براي موجودي کنترل و تولید

 MTS, MTOترکیبی 
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  .جدول زیر خالصه نمود هاي تحقیقاتی می توان نتایج ادبیات را از منظري دیگر دربراي استخراج شکاف

  خالصه مرور ادبیات مرتبط با موضوع  -5جدول 

نویسندگان 
ــال  و ســـ

  انتشار
ــدل  مــ
  مفهومی

چرخه 
  حیات 

وجوه 
  توازن

مهندسی 
  همزمان

ــی و  محیطـ
  فراسازمانی

راهبرد 
زنجیره 
تــامین 

  پروژه

یکپارچگی 
  پروژه

یکپــارچگی تصــمیمات در ســطح 
  زنجیره تامین پروژه

  عملیاتی  تاکتیکی  راهبردي

مقــــاالت 
        *    *          دسته اول 

مقــــاالت 
        *    *    *      دسته دوم 

مقــــاالت 
  *  *  *  *  *  *  *        دسته سوم 

مقــــاالت 
دســــــته 

  چهارم 
                    

ــق  تحقیــ
  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  جاري

 تصمیمات یکپارچگی گیري از مطالعات پیشین، موضوعبنابراین، در این پژوهش و بر اساس نتیجه
محیط  در سه بعدي همزمان مهندسی عملیاتی مفاهیم تامین بر اساس و تولید فرآیند محصول، طراحی
هاي ارایه شده از جدول .رودمی شماربه پیشین به تحقیقات نسبت تحقیق این وجه ترینمهم پروژه،

اهبردي و تاکتیکی توان نتیجه گرفت که برخی نویسندگان به اهمیت یکپارچگی تصمیمات در سطح رمی
ریزي و برخی در سطح تاکتیکی و عملیاتی در سطح زنجیره تمرکز داشته و بیشتر در زمینه برنامه

برخی نویسندگان    .اندهاي موجودي مختلف را در این زمینه بررسی نمودهموجودي و مواد بوده و سیاست
زنجیره تامین مانند رزو منابع با هم  هايهاي مدیریت پروژه مانند روش مسیر بحرانی را با تکنیکروش

 .اندکار بردهبه
این خود، . هاي تحقیقاتی و توسعه صنعتی، کاري انجام نشده استدرزمینه مدیریت زنجیره تامین، پروژه

هاي بر این اساس، انجام این مطالعه، براي سازمان. به منزله نوآوري و مفید بودن حوزه کاري است
  اند که ها و مقاالت ارایه شده، مبین این موضوعمدل. بوده و داراي توجیه استمحور، کاربردي پروژه

اي، مورد بررسی قرار توسعه-اي تحقیقاتیصورت یکپارچه تصمیمات مربوط به کل زنجیره تامین پروژهبه
تقسیم توان تا سه سطح راهبردي، فنی و عملیاتی تصمیمات مربوط به زنجیره تامین را می. اندنگرفته

هاي تحقیقاتی و توسعه صنعتی حائز اهمیت نمود که یکپارچگی تصمیمات این سه سطح براي پروژه
  صورت مجزا و یا دو به دو در برخی مقاالت براي زنجیره تامین، مورد بررسی قرار اگرچه به. است
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اند و از طراحی غافل شدند یا ها فرآیندهاي تولید را مورد توجه قرار دادهطور مثال، برخی مدلبه. اندگرفته

. پوشی نمودندهاي موجودي و مسیریابی را در نظر گرفته و از تصمیمات تولید چشمدر برخی دیگر مدل
 در هماهنگی این پروژه تامین زنجیره در هماهنگی ایجاد منظوربه گرفته صورت کارهاي دراغلب
 از یکی که،حالی در نشده است، گرفته نظر در کننده تامین شرایط و بوده پیمانکار شرایط بهبود راستاي

مدل . کنندگان استتامین و پیمانکار بین ارتباط پروژه، محیط در تامین زنجیره اثرگذاري هايجنبه
هاي صورت یکپارچه تمام موضوعات مربوط به زنجیره تامین پروژهمفهومی جامع و کابردي که به

مباحث مدیریت پروژه و زنجیره تامین را با در نظر گرفتن کل  تحقیقاتی و توسعه صنعتی را پوشش داده و
 . چرخه حیات با هم ببیند وجود ندارد و این از خالهائی است که محسوس است

صورت خاص در یک محیط مثالً نفـت و گـاز، بـه ایـن     بندي، ادبیات تحقیق یا بهبنابراین، در یک جمع
انـد و در زمینـه   طـور کلـی پرداختـه   زنجیره تامین پروژه بهصورت عوامل موثر بر موضوع پرداخته و یا به

این موضوع همـان شـکاف ادبیـات بـوده کـه      . هاي تحقیق و توسعه اصالً موردي ارائه نشده استپروژه
از طـرف دیگـر،   . سنجی تا وارهایی را مد نظر قرار نداده استزنجیره تامین تحقیق و توسعه از فاز امکان

جا چرخـه  صورت یکپارچه و یکبراي محیط تحقیق و توسعه مناسب نبوده و بهعوامل مطرح شده برخی 
هاي تحقیـق و   ها را مد نظر قرار نداده است که ضرورت این تحقیق براي پروژهحیات این دسته از پروژه

  .رساندمی توسعه دفاعی را
   گذار ریتاث يهامولفه و رهایمتغ -2-1

بندي عوامل متعددي در مدیریت زنجیره  ادبیات پیشین، در یک جمعبر اساس بررسی انجام گرفته در 
تواند ناشی از ماهیت پروژه،  هاي تحقیقاتی و توسعه صنعتی نقش داشته که این عوامل می تامین پروژه

هاي زنجیره درگیر در گیري در پروژه، الیهچرخه حیات پروژه، راهبرد زنجیره تامین پروژه، سطوح تصمیم
ندسی همزمان باشد که در این قسمت به بررسی عوامل موثر و تاثیرگذار استخراج شده از پروژه و مه

و مطالعات موردي در  و مصاحبه با خبرگان )4جدول(ها و تجربیات گذشته، ادبیات موضوع بررسی پروژه
ردد که گها و عوامل موثر نهائی تدوین میاي پرداخته و در نهایت شاخص هاي تحقیقاتی و توسعه پروژه

  . شودکارگیري صرفاً برخی استنادهاي انجام گرفته، اشاره میدلیل تاکید نویسندگان مختلف و کثرت بهبه
ها فقط مربوط به جنبه مدیریت پروژه و یکسري دیگر فقط در کل، چرخه حیات پروژه، یکسري از فعالیت

گیري فرایند، نقاط انتخاب و تصمیم این.  مربوط به جنبه زنجیره تامین پروژه و برخی نیز مشترك هستند
هاي تحقیق و توسعه در پروژه. سزایی در مدیریت بهتر زنجیره داردمتعددي وجود داشته است که نقش به

کارهاي هاي مربوط به زنجیره تامین، غالباً در طول چرخه حیات پروژه دیده نشده و براي آن راهفعالیت
ز بازار و شبکه تامین قطعات و مواد مورد نیاز پروژه به همراه انتخاب آنالی. شود اجرایی در نظر گرفته نمی

ها است که بایست در هایی است که مختص زنجیره تامین پروژهبهینه شبکه همکاران پروژه از زمینه
  .  ها توجه ویژه نمود و نقاط انتخاب و گلوگاه را مد نظر قرار داداستخراج مدل به این فعالیت
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سري ها، بایست از یک دهد که زنجیره تامین پروژهادبیات تحقیق هم نشان می از طرف دیگر،

راستا با راهبرد پروژه، داراي تفکر سیستمی و سلسله خصوصیات الزامی برخوردار باشند و بایست هم
سازي موضعی راهبردي، تاکتیکی و عملیاتی باشد و از بهینهگیري مراتبی با در نظر گرفتن سطوح تصمیم

بنابراین، مدل پیشنهادي بایست چارچوبی داشته . هیز نموده و کل چرخه حیات پروژه را پوشش دهدپر
بدین منظور، مدل پیشنهادي این تحقیق، جهت تحقق . باشد تا خصوصیات فوق را پوشش دهد

  :  صورت سلسله مراتب زیر در نظر بگیردخصوصیات فوق بایست ابعاد زیر را به
 نفعـان پـروژه شـامل کارفرمـا،     هاي زنجیـره همـان ذي  منظور از الیه :پروژههاي زنجیره الیه

هـاي   جاکه پروژه در الیـه از آن. ، مجري، تامین کننده و مشتریان است)اصلی و فرعی(پیمانکار
 ].28[هاي  زنجیره مورد نظر قرار گیرند  الیه  شود، لذا بایست همه مختلفی تفکیک می

 بدین منظـور، از وجـوه   . عملکرد درون و برونی توازن ایجاد نمایدمدل بایست بین : وجوه توازن
کارت امتیاز متوازن عملکرد جـامعی از زوایـاي   . کارت امتیاز متوازن در محیط پروژه استفاده شد

این رویکرد در پی حفظ . سازي و مشتري انجام خواهد دادمختلف امور مالی، هماهنگی، یکپارچه
تـري از رویکـرد    لند مدت بین کلیه معیارها بـوده و تصـویر متـوازن   تعادل اهداف کوتاه مدت و ب

در واقع، براي هـر  . دهدسازمان در کل چرخه حیات ارائه داده و همه جوانب درگیر را پوشش می
گردد تا از این طریق تمایزي شفاف بین  گیري، یک کارت متوازن ارایه می یک از سطوح تصمیم

هاي کارت امتیاز متوازن، به تاثیر شاخص.سطح ایجاد گرددهاي عملکردي مربوط به هر  شاخص
یابی عملکـرد  تاخیري بر عملکرد زنجیره تامین پروژه و بهبود عملکرد موجود پرداخته و به دست

 ].73،76[کند عالی دراز مدت توسط طراحی شاخص یادگیري و توسعه توجه می

  
  مدل کارت امتیاز متوازن در محیط پروژه  -4شکل 

 در سه سطح راهبردي، تـاکتیکی و عملیـاتی متناسـب بـا افـق       تصمیمات :گیري ح تصمیموسط
مدیریت موفق زنجیـره تـامین پـروژه نیازمنـد     . شوند بندي می زمانی تاثیرگذار هر تصمیم تقسیم

ایـن  . شناسائی دقیق این تصمیمات و یکپارچگی آنها در کـل چرخـه حیـات پـروژه مـی باشـد      
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لذا مدل به سه سـطح  . باشد اطالعات، محصول، منابع مالی پروژه میتصمیمات مرتبط با جریان 

از مزایاي آن این است که اقـدامات و عملیـات بـا اهـداف     . تصمیم گیري فوق شکسته می شود
  ].88،90،91[راهبردي زنجیره تامین پروژه در تناقض نخواهد بود 

هاي ارد که اکثر اوقات بررسیگذهاي سطح راهبردي روي تصمیمات مدیریت سطح باال اثر میشاخص
    هاي مالی، رقابت و سطح تبعیت از اهداف سازمانی را منعکس ها، برنامهگسترده بر مبناي سیاست

گیري عملکرد نتایج و اهداف مشخص شده در سطح سطح تاکتیکی با تخصیص منابع و اندازه. کنندمی
. آورد  اي تصمیمات مدیریتی سطح میانی فراهم میدر نتیجه، بازخورد ارزشمند بر. راهبردي سر وکار دارد

کارکنان به . هاي صحیح و ارزیابی نتایج تصمیمات مدیران سطح پائین استشاخص عملیاتی نیازمند داده
  . شوند کنند که به سمت اهداف تاکتیکی هدایت مییابی به اهداف عملیاتی حرکت میسمت دست

 کارگیري در تمام چرخه حیات شامل نیاز سنجی، امکان کل مدل بایست قابلیت به :چرخه حیات
سنجی، طراحی مفهومی، طراحی مقدماتی، طراحی تفصیلی ، ساخت و تولید ، بهره برداري و در 

فـاز  . این مراحل به دوفاز توسعه و عملیات تقسیم بندي می شوند. نهایت وارهائی را داشته باشد
  .از عملیات از تولید تا وارهائی پروژه استتوسعه از نیاز سنجی تا سر تولید بوده و ف

 راهبرد مبتنی بر ابتکار محصول نیاز به درجه باالیی از یکپارچگی : سه بعدي همزمان مهندسی
. فـروش دارد / تصمیم باتوجه به تصمیمات توسعه محصول و توسعه فرآیند بین تولید و بازاریابی

تواننـد کـارایی تولیـد را افـزایش داده و      فروش مـی / ریزي مؤثر تولید و بازاریابی بنابراین، برنامه
. نتیجه عملکرد پروژه را نیز ارتقاء دهند که این همان مفهوم مهندسی همزمان سه بعدي اسـت 

سازي تعهدات تـاریخ تحویـل مربـوط     موقع پروژه به قابلیت یک سازمان براي برآورده تحویل به
ویت نخست رقابتی در فعالیت بررسـی آینـده   موقع در بین سه اول ، تحویل به1988از سال . است

موقـع پـروژه رقابـت     هایی کـه از طریـق تحویـل بـه     سازمان].   57[بندي شده است  تولید، رتبه
موقع و کاربرد این اطالعات در ارزیابی عملکرد کلی  کنند بر روي پیگیري عملکرد تحویل به می

دت یکپارچـه مربـوط بـه تصـمیمات     شـ  این موضوع به یک رابطـه بـه  . سازمان خود تأکید دارند
هـایش در مـورد    فروش نیاز دارد تا سازمان بتواند عمل بـه وعـده  / ریزي تولید و بازاریابی برنامه
  ].58،59[هاي تحویل به مشتریان را بهبود بخشد  تاریخ

طور مستقیم از طریق توسعه روابط نزدیک بین  مطالعات متعددي معتقدند که کیفیت محصول به
فروش در فاز عملیات پروژه با توجه به تصمیمات توسعه فرایند و توسعه / کارکردهاي تولید و بازاریابی

یک بین تولید و کالرك، نشان داد که رابطه نزد. شود محصول در فاز تحقیق و توسعه پروژه ارتقا داده می
شوند، بلکه همچنین باعث افزایش کارایی  هاي محصول می تنها منجر به بهبود طرح فروش نه/بازاریابی 

تنوع در . انجامد شوند که هردوي این عوامل به عملکرد سازمانی بهتر می در تولید آن محصوالت نیز می
ریزي  ی تصمیمات مربوط به برنامهمحیط پروژه به همراه تولید گستره وسیعی از محصوالت، پیچیدگ
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ریزي تولید و  لذا یکپارچگی بیشتري بین تصمیمات برنامه. دهد فروش و تولید را افزایش می/ بازاریابی
  . فروش نیاز است/ بازاریابی

با توجه به سطح باالي عدم قطعیت در پروژه در مورد تقاضاي محصول، نیاز به جایگزینی مداوم 
عنوان  به. فروش جهت تطبیق با تغییرات غیرمنتظره بیشتر نمایان می شود/ زاریابیهاي تولیدي و با طرح

هاي فروش شده و حتی  فروش بدون مشاوره با بخش تولید، باعث تغییراتی در طرح/ مثال بازاریابی
ممکن است تأثیري معکوس بر روي عملکرد تولیدي و به احتمال زیاد تأثیر معکوسی بر روي عملکرد 

هاي تولید  فروش یا برنامه/ تحت شرایط عدم قطعیت بیشتر، یکپارچگی بین بازاریابی. اشته باشدپروژه د
  ].81،84[بیشتر محسوس است 

در راستاي استخراج عوامل تاثیرگذار مهندسی همزمان سه بعدي در زنجیره تامین پروژه هاي تحقیقاتی 
 این. آمد دست به یمه ساخت یافتهن طریق مصاحبه هاي از اطالعات عمده و توسعه صنعتی،  بخش

 محصول، همزمان مهندسی راستاي در تولیدکنندگان اقدامات شده که طراحی گونه اي به مصاحبه ها
 دقیق، مشاهدات انجام مانند روشهایی از بر مصاحبه، عالوه. شود شناسایی تأمین زنجیره و فرایند

 نهایی خروجی .است شده استفاده آنها نیز الکترونیکی پایگاههاي بررسی و تحلیل و محصوالت، بررسی
شناسائی شاخصها و عوامل تاثیرگذار مهندسی همزمان سه بعدي بر زنجیره تامین پروژه  انتظار، مورد

 سازمانهاي دفاعی بعضی در هم اکنون مفاهیم این از برخی.  هاي تحقیقاتی و توسعه صنعتی بوده است
 مفاهیم این. است نشده عملیاتی حاضر حال در آنها قابل توجهی از بخش اما میگیرد، قرار استفاده مورد

 قرار استفاده مورد بین فازتوسعه و عملیات شکاف کاهش براي که هستند هماهنگ کننده اي اقدامات
 افزوده نتایج به و استخراج تحقیق از سوابق نیز هماهنگی عملیاتی مفاهیم برخی آن بر عالوه. میگیرند

 در سه بعدي هماهنگی منظور به شده شناسایی مفاهیم عملیاتی کامل جدول زیر لیست .است شده
  .دهدمی نشان پروژه را تأمین زنجیره

  )70تا  60: منابع(عوامل عملیاتی مهندسی همزمان سه بعدي در پروژه ها  -6جدول

مفــاهیم عملیــاتی همــاهنگی    ردیف
  سه بعدي

ــاتی   ردیف ــاهیم عملیـ مفـ
  بعديهماهنگی  سه 

مفاهیم عملیاتی همـاهنگی     ردیف
  سه بعدي

هزینه یابی چرخه عمر بر مبنـاي    1
  فعالیت

شبکه منعطـف از تـامین     19
  کنندگان متعدد 

  استفاده از تکنولوژي گروهی   37

هدفگذاري هزینه اي براي پـروژه    2
  ها و محصوالت 

ــرات و   20 ــان تغیـــ امکـــ
  اصالحات بعد از ساخت 

سیســــتمها و ســــاختارهاي    38
مدیریتی تشویق کننده نوآوري 
و تنوع مانند تفـویض اختیـار و   

  سازماندهی تیمی 
در نظر گرفتن مالحظـات کیفـی     3

مورد نظر مشتري در کلیـه فازهـا   
  ....)طراحی،تامین و(

ــاي   21 نگهـــداري پلتفرمهـ
استاندارد تا زمان رسیدن 
سفارش براي محصوالت 

  مختلف 

آماري و ابزارهاي کنترل فرانید   39
ــترش   ــت و گس ــه کیفی هفتگان

  کارکردهاي کیفیت

ــتمهاي    22قابلیت تطبیق محصول با خواسته   4 ــتفاده از سیس   تطابق الزامات با مشخصات   40اس
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ها و تغییرات مورد نظر مشتري در 

  طول چرخه حیات و دوره استفاده
  خرید بهنگام 

گسترش داده هاي دیجیتال پروژه   5
  سازماندر بیرون 

ــی در     41  مدیریت ارتباط با مشتري   23 ــرات طراح ــداقل تغیی ح
  فازهاي مختلف محصول 

در دســـترس بـــودن داده هـــاي   6
  دیجیتال پروژه بین الیه ها 

طراحی و تولیـد ترکیـب     24
ــل از   ــب و مکمـ متناسـ

  محصوالت 

طراحی و مونتاژ تصحیح کننده   42
  اشتباه 

ذخیره سازي و در دسترس بـودن    7
ــال  اطالعــات و داده هــاي دیجیت
پروژه  و محصول بـراي اسـتفاده   
مجدد بـه یـک شـیوه منطقـی و     

  پایدار

همکــاري بــا شــرکتهاي   25
  مشاور 

حذف یا حداقل فعالیتهاي بدون   43
  ارزش افزوده 

ارتباط الکترونیک داخلی و بیرونی   8
  بین الیه ها

ــذاري در   26 ــرمایه گــ ســ
  تحقیقات بازار 

افزایش اشتراك فرانیـدي بـین     44
  محصوالت مختلف  

ارتباطات الکترونیک بین فازهـاي    9
  چرخه حیات پروژه 

ــراي   27 ــدوین اســتاندارد ب ت
انتخاب تامین کنندگان و 

  خرید اقالم مورد نیاز 

  کاهش زمان تصویب پروژه    45

ایجاد پایگاههاي اطالعاتی پایدار   10
بــراي اســتفاده از دانــش انباشــته 

  حی طرا

در نظر گرفتن محدودیتها   28
و ممنوعیتهاي قانونی در 

  طراحی و تامین 

ساده سازي و کاهش تعداد اجزا   46
ــول در   ــده محص ــکیل دهن تش

  طراحی مقدماتی 
ایجاد زنجیره تامین پایـدار، قابـل     11

اطمینان و قوي در کلیـه مراحـل   
  چرخه حیات پروژه

مشارکت مهندسی قابلیت   29
  اطمینان در طراحی 

قراردادهاي بـاز، بلنـد مـدت و      47
  منعطف 

طی کردن فرایند تـامین پـیش از     12
  شروع طراحی و تولید پروژه

ــامین   30 ــامین از ت امکــان ت
  کنندگان مختلف

کاهش (طراحی محصول پایدار   48
نوســــان و تغییــــرات بــــین 
محصوالتی خارج شده از یـک  

  )خط و کاهش نوسانهاي تولید
سیستمهاي خبره بمنظور تعریـف    13

  فرانید ساخت محصول 
همکاري تامین کنندگان   31

  و سایر الیه ها در طراحی 
حداقل سازي سـطح موجـودي     49

مواد اولیه و کـاالي در جریـان   
  ساخت 

تدوین استانداردهائی براي تصمیم   14
  گیري در مورد خرید یا ساخت 

قــرار دادن طراحــان در    32
  معرض منابع متعدد

  کاهش تنوع اقالم مصرفی  50

طراحی ابزارها و فیکسچرها و پلت   15
فرمهاي مشترك براي تنوع بیشتر 

  محصوالت 

موجودي مـدیریت شـده     33
  توسط تامین کننده

افرایش قابلیت جایگزینی اقالم   51
  مصرفی 

ــمند،    16 ــزات هوش ــتفاده از تجهی اس
  خودکار و منعطف 

ــاخت،    34 ــراي س ــی ب طراح
مونتـــاژ، اتصـــال،تامین، 
منبع یابی ،حمل ونقـل و  
نصب و نت و جایگزینی 

  آسان 

حرکــت بــه ســمت فرانیــدهاي   52
  تکراري استاندارد شده 

مشارکت تضمین کیفیت از مراحل   17
  آغازین پروژه 

طراحـــی محصـــوالت    35
ــهیل   ــراي تس ــاژوالر ب م

  مونتاژ 

  توسعه مدیریت مشارکتی   53

افزایش تنوع عملکـردي پـروژه و     18
  محصول

در نظـر گــرفتن الزامــات    36
ارگونــــومیکی در فــــاز 

  طراحی 

آموزشها ي چندگانه و پرسـنل    54
  چند مهارته 
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هاي تحقیقاتی و توسعه صنعتی عملیاتی در پروژه هايشاخص این همه کارگیريبه قابلیت مورد قطعاً در
          که ايمجموعه به یابیدست و شده شناسایی هايشاخص پاالیش براي. ندارد وجود اطمینان

همه  توسط که پرسشنامه این در. شد تهیه ايپرسشنامه باشد تأیید محیط پروژه مورد در آن کارگیريبه
 آنها خود استفاده توسط عدم یا نظر استفاده از عملیاتی مفاهیم پاسخ داده شده، همه  پژوهشی موردهاي

 از ايمجموعه به یابیدست مرحله این از هدف. شده اند استفاده بودن در محیط پروژه ارزیابینیز قابل  و
 موردهاي همه اجماع مورد زنجیره تامین پروژه در آنها بودن استفاده قابل است که عملیاتی مفاهیم

هاي تحقیق، شاخص بر حاکم کلی رویکرد چارچوب در و عملیاتی شناسایی از پس. باشد پژوهشی
- طبقه این در. گرفت قرار بنديطبقه هماهنگی مبناي اساسی عامل مؤلفه. شدند بنديطبقه شناخته شده

 جدول زیر . است شده ادغام و پاالیش موردي مطالعه از آمده دستبه نهایی عملیاتی هايشاخص بندي
  .دهدمی نشان را بنديدسته این حاصل

  سه بعدي در محیط پروژه دسته بندي عوامل مهندسی همزمان -7جدول

  
  
  
  

 آوري یا توسعه صنعتی یا بر اساس فشار فنهاي تحقیقاتی و پروژه:  زنجیره تامین پروژه راهبرد
 یرهراهبرد زنج شوند که بایست در مدل این تحقیق براي هر دوبردار، شروع میسفارش بهره

 بر برداربهره یازدر راهبرد ن یرهزنج  منظور، باید عملیات بدین. گردد یمتناسب طراح ینتام
 ندهد،پاسخ  یانمشتر هاي یازمندين هژه بکه اگر پرو یراز شوند متمرکز مشتري نیازهاي برآوردن

 کارایی باید مربوطه هاي فعالیت یگر،از طرف د. بماند باقی زیادي زمان مدت بود نخواهد قادر
 محصولی یا رویه و فرآیند فعالیت، هر. یابد افزایش هزینه اثربخشی روي بر تمرکز و باشند داشته

باشد  داشته قرار نظر مد ندارد مشتري هاي نیازمندي تأمین خصوص در اي افزوده ارزش که
]77،79.[  

به  یطدر بازار و مح ییرباشند که با تغ یريپذ انعطاف اي گونهبه باید ها فعالیت آوريفن فشار راهبرد در
 یعنی ها نیازمندي دیگر با مواقعی در تواند می پذیريانعطافسرعت بتوانند خود را وفق دهند اما 

  .باشد ناسازگار کارایی و  گرایی مشتري
 یستبا برداربهره رضایتمندي سطح افزایش براي عملیاتی الگوي یک عنوانبه هماهنگی صورت، این در

  
عوامل عملیاتی مهندسی همزمان سه بعدي 

  در پروژه هاي تحقیقاتی و توسعه صنعتی
  
  

 مدیریت هزینه 
  ساختار و طراحی محصول 
  طراحی براي کیفیت 
  فرایندهاي مدیریتی 
  طراحی فرایند 
  طراحی زنجیره  
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و  سلیقه به محصوالت تریننزدیک االمکان حتی بتواند باید برداربهره. یردقرار بگ یدمورد توجه اک

باشد  راضی شده ارایه تنوع سطح از و کرده دریافت شده عرضه محصوالت سبد در را خود خواست
]78،80.[ 

هاي تحقیقاتی و توسعه صنعتی در محیط رقابتی امروز باید بر روي سه محور  بنابراین پروژه
اما . هاي خود تمرکز کنند ، با توجه به یکپارچگی فعالیت)گراییپذیري و مشتريکارایی،انعطاف(ناسازگار

ارد این است که باید قادر به تشخیص و فهم ناسازگاري و مدیریت این چه که بیشتر اهمیت دآن
بندي کلی از بنابراین، در یک جمع. ناسازگاري براي حد اکثر کردن خدمات بهره بردار و نتایج آن باشند

   هاي موثر در اجراي موفق زنجیره تامین پروژه را عاملمطالب بیان شده، الگوي مفهومی تحقیق و 
  :صورت زیر بیان نمودبهتوان می
  

  
) الگوي مفهومی تحقیق(عوامل اصلی موثر در زنجیره تامین پروز هاي تحقیقاتی و توسعه صنعتی  -5شکل

  در کل چرخه حیات 

هاي تحقیقاتی و توسعه صـنعتی بـر اسـاس تحقیقـات،     لذا، کلیه عوامل تاثیرگذار بر زنجیره تامین پروژه
  .صورت جدول زیر خالصه نمودکارشناسان مرتبط می توان بهادبیات موضوع و مصاحبه با 

  
  
  
  
  

مدیریت زنجیره  
تامین پروژه هاي  

تحقیاقتی و  
توسعه صنعتی

وجوه توازن

راهبرد 
زنجیره 

تامین پروژه

مهندسی  
همزمان سه 

بعدي
سطوح 

تصمیم گیري

محیطی و 
فراسازمانی 
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  شاخص ها و عوامل موثر در اجراي مدیریت زنجیره تامین پروژه در کل چرخه حیات پروژه -8جدول
  تحقیقات مرتبط  فاکتورهاي موثر  عامل اصلی  ردیف

C1 وجوه توازن  

 c11مالی 
  c12یکپارچگی

 c13هماهنگی و همکاري 
 c14اطالعاتی

  c15دانشی و یادگیري

71  
71،72،73،74،75,98،100،101, ،76  

C2   ــامین ــره ت راهبــرد زنجی
  پروژه

  c21ابتکار و تنوع محصول
  c22چابکی و انعطاف پذیري

  c23فناوري
  c24ناب و قوي

  c25کارائی

77,104،105, ،78،79  ،80  

C3     مهندسی همزمـان سـه
  بعدي

 c31مدیریت هزینه
ساختار و طراحـی محصـول   

c32 
 c33طراحی براي کیفیت 
 c34فرایندهاي مدیریتی 

 c35طراحی فرایند 
  c36طراحی شبکه زنجیره

81,103, ،82،83 ،84 ،85  

C4  سطوح تصمیم گیري  

  c41انتخاب الیه  -راهبردي
راهبردي انتخـاب ذینفعـان   

c42   
تاکتیکی برنامه ریزي مـواد  

c43   
   c44موجودي  -تاکتیکی

86,  92 ،99،106،93  ،90  ،91 ،87،8889،  

C5  محیطی و فرا سازمانی  
  c51محیط پروژه 

  c52ریسک و تحریم ها  
  c53عدم قطعیت در تقاضا  

  c54عملکرد سازمان ها

94 ،95  ،96 ،97  

مطابق عوامل فوق مدل سلسله مراتبی و مفهومی فرایندي زنجیره تامین پروژه هاي تحقیقاتی و توسعه 
  .بصورت زیر ترسیم شدصنعتی 
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داده که تاثیر فازهاي پروژه را بر هم نمایان سازد و بصورت  نشاناگر مدل را بخواهیم بصورت دینامیکی 

این مدل در واقع محیط تحقیقاتی، تاثیر قوانین . را ترسیم نمود ) 8شکل (باال خطی نباشد می توان مدل 
فاز تحقیق و توسعه سیاست تحقیق و . اقتصادي و شرکاي فاز توسعه و تولید را بخوبی نشان می دهد

وقتی بهره بردار نیاز خود را بصورت . توسعه و فاز تولید سیاست مربوط به تولید را بایست پیگیري نماید
ملیاتی ارائه می دهد در واقع فاز انتخاب شروع شده و در نهایت پروپوزال مطلوب وارد فاز اجرا بیانه نیاز ع

محصول موفق و ارزش آفرین بایست . شده و در نهایت پروژه تکمیل شده وارد فاز عملیات می شود
  .بتواند رضایت بهره بردار را کسب نماید

  
  روش تحقیق  -3

کاربردي است زیرا که مدل ارایه شده در صنایع دفاعی به -فیکیفی و توصی-این تحقیق، از نوع کمی
لذا، روش تحقیق این مقاله، بر اساس ترکیبی از متدهاي کمی و کیفی شامل بحث . تایید رسیده است

بدین منظور، یک گروه از مدیران و محققان . گروهی، مطالعات اسناد، شواهد و پرسشنامه بوده است
از مصاحبه تخصصی و مباحثه براي تنظیم اهداف و نقشه راه در کلیه مجرب پروژه انتخاب شدند و 

اي و اسنادي و مرور متون نظري موجود و بررسی در ابتدا، به روش کتابخانه. مراحل تحقیق استفاده شد
هاي اصلی ها و شاخصهاي رایج، مبانی نظري تحقیق تدوین شده و از مولفهادبیات موضوع و مدل

از طریق بررسی مطالعات و نظر . براي طراحی مدل اولیه تحقیق، استخراج گردید، )عامل 35حدود (
سنجی خبرگان، صاحبنظران و متخصصان صنایع دفاعی مدل مفهومی اولیه تحقیق بررسی و طراحی 

نفر از خبرگان و مدیران پروژه دفاعی  10در مرحله بعد از طریق مصاحبه هاي نیمه ساختار یافته با . شد
هاي استخراج شده دوباره مورد بررسی قرار گرفته که با حذف عوامل تکراري و ادغام برخی ولفهمرتبط، م

در مرحله بعد، با نظر سنجی از خبرگان دانشگاهی و صنایع دفاعی . عامل کلیدي شناسایی شد 24از آنها 
رگان دانشگاه و نفر از خب 10بندي عوامل کلیدي شناسایی شده در مرحله قبل از نظرات در زمینه دسته

-بندي شده و به صاحبدسته پیشنهادي دسته 5بدین منظور، عوامل تاثیرگذار در . صنعت استفاده شد
معیار . گیردنظران ارایه گردید و ازآنها خواسته شد که مشخص نمایند هر عامل در کدام دسته قرار می

ندي نظرات خبرگان، این عوامل در ببر اساس جمع. نظران بودبندي نظر اکثریت صاحباصلی براي دسته
گیري و عوامل دسته شامل وجوه توازن، راهبرد زنجیره، مهندسی همزمان سه بعدي، سطوح تصمیم 5

  ). 4جدول (محیطی و فراسازمانی تقسیم شدند
عامل شناسائی  24هاي مدل مفهومی، در مرحله بعد و در راستاي اعتبار بخشی به مدل و سنجش عامل

گزینه اي لیکرت و  5پرسشنامه که در هر سئوال میزان اهمیت هر شاخص بر اساس طیف  شده در قالب
. آورده شده است) بسیار کم(1تا ) بسیاز زیاد(5ها از امتیازات گزینه. متغیرهاي ترتیبی پرسیده شد

که نفر از مدیران و مجریان پروژه و کارشناسان مرتبط در صنایع مختلف توزیع شد  150پرسشنامه بین 
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پرسشنامه کامل که با دقت الزم جواب داده  80پرسشنامه جمع آوري گردید و درنهایت  120در نهایت 

  . بودند مورد استفاده قرار گرفت
در این تحقیق، روایی صوري محتوي پرسشنامه و مدل از طریق روش روایی محتوي و عاملی انجام 

بخش هاي مختلف مدل ارائه شده و پرسشنامه به اعتبار سنجی بدین منظور، در ابتدا براي . گرفته است
بر . ، مورد ارزیابی محتوایی قرار گرفته است)1975(روش اعتبار سنجی محتوائی بر مبناي مقاله الوش

مبناي این روش، براي داوري راجع به کلیات مدل و اجزاي آن در حوزه تخصصی بایست تعدادي از 
از تک تک آنها راجع به کلیات و هر یک از اجزاي مدل متخصصین حوزه مربوطه را انتخاب نموده و 

ها مراحل انجام این فرآیند به این صورت انجام گرفت که در ابتدا با مطالعه پرسشنامه.   سنجی نمودنظر
هاي هاي تحقیقات مرتبط، مطالعه مقاالت و کتب متعدد در زمینه موضوع تحقیق نهایتاً پرسشو پرسش

نظر در موضوع پرسشنامه در نفر از خبرگان، اساتید و افراد صاحب 10ا مصاحبه با تحقیق استخراج شد و ب
حضوري یا (ها مورد بررسی و بازنگري قرار گرفتها و گویهطی چند مرحله از نظر کمیت و کیفیت سوال

رگشت پرسشنامه و مدل در اختیار آنها قرار گرفت که نهایتاً پس از چند مرحله رفت و ب). پست الکترونیک
نفر  10بر اساس جدول این مقاله، با تعداد . ها و مدل برطرف گردیدهرگونه ابهام و نارسایی از پرسشنامه

براي هر عامل یا مساوي و  CVRنظران موضوع در پانل اعتبار سنجی بایست مقدار از خبرگان و صاحب
ده و مدل حداقل نصاب الزم محاسبه شود تا مدل و هرجز مدل تایید محتوائی گردی 62/0یا باالتر از 

پس از بررسی اعتبار محتوي، پرسشنامه براي اطمینان از مناسب بودن داده ها . دست بیاوردبراي تایید به
براي  KMOبدین منظور ازمون ضریب روائی . از نظر تعداد و انسجام براي تحلیل عاملی بررسی شد
ها براي تحلیل عاملی مینان از مناسب بودن دادهاطمینان از کفایت حجم نمونه و آزمون بارتلت براي اط

  .اجرا شد
اسمیرنف، براي مشخص نمودن نوع -در نهایت، پس از تایید روایی پرسشنامه، ازآزمون کولموگروف

 یا بودن یکسان بررسی و مخالف و موافق نتایج بین تفاوت تعیین ها، آزمون من ویتنی براي توزیع داده
    هاي موافق و مخالف و منظور مقایسه گروهآزمون ناپارامتریک بینومال به، جامعه دو میانگین نبودن

فرض صفر . ها، استفاده شدبندي شاخصدلیل وجود متغیرهاي وابسته از آزمون فریدمن براي اولویتبه
در واقع، این آزمون به . این آزمون این است که آیا اولویت همه عوامل شناسایی شده، یکسان است

گیري نمود که میانگین توان نتیجهاگر فرض صفر رد شود می. پردازدها مییکسان بودن رتبهبررسی 
بندي متغیرها حالت توصیفی داشته و استنباطی گیري در مورد اولویتها یکسان نیست و نتیجهرتبه

  .نیست
پروژه  مختلف دفاعی در موضوعات مختلف با اهداف  50در این پژوهش، از مطالعه موردي در حدود    

انتخاب  95تا  84ها در بازه زمانی این پروژه. هاي مختلف نظامی استفاده شده استمتنوع در سازمان
هاي یشتر پروژهب. اندهاي مختلف اعم از جاري، خاتمه یافته، مختومه و متوقف داشتهشده و وضعیت
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. اندسنجی متوقف شدههاي متوقف در مرحله امکانخاتمه یافته در مرحله نمونه مهندسی خاتمه و پروژه

افزار، هاي مختلف شامل الکترونیک، دریایی، مواد و شیمی، فیزیک، نرممحور تخصصی بیشتر این پروژه
  . نمایدمورد بررسی را تبیین می هايجدول زیر وضعیت پروژه. اندموشکی و زمینی انتخاب شده

  هاي مورد استفادهوضعیت پروژه -9جدول
بـــازه 

  زمانی 
ســارمان    وضعیت 

  مجري 
ــور  محـــــ

  تخصصی
متوسط رشد 

  واقعی 
میـــانگین 
زمان اجرا 

  پروژه 

درصـــــد 
  موفقیت

ــعیت  وضـــ
  تولیدي شدن

تـــا   84
95  

ــاري  جـــ
25%  

  %23هوائی   %50ودجا 

 4بــــاالي    20باالي 
  سال

 50بــــاالي 
  درصد

  % 42تولید شده 

ــه  خاتمـــ
  % 41یافته 

ــک   %24سپاه  الکترونیـــ
14 %  

تحویـــــل رده 
  % 38عملیاتی 

ــه  مختومـ
29%  

  % 20خط تولید   % 9دریائی   % 22آجا 

مــواد و شــیمی   % 2ناجا   % 5متوقف 
7 %  

  % 35موشکی   % 2سایر 
  %12سایر 

  
پروژه فوق، صاحبنظران و کارشناسان مربوطه و آشنا با  50مرتبط با جامعه آماري تحقیق مدیران پروژه 

موضوع در پروژه هاي تحقیقاتی و توسعه صنعتی صنایع دفاعی در حوزه هاي مختلف و در سازمانهاي 
این افراد از . مختلف دفاعی بوده که به دلیل محرمانه بودن از ذکر نام و بیان آنها خودداري شده است

ده ودجا، آجا، سپاه، ناجا و جهاد انتخاب شده که داراي تحصیالت کارشناسی و باالتر و هاي عمسازمان
. هاي مدیریت پروژه، زنجیره تامین، تدارکات، آماد و لجستیک بوده استسابقه خدماتی متفاوت در زمینه

نفر  80حدود % 95تخمین زده شد که حجم نمونه با سطح اطمینان  N=400اندازه جامعه آماري حدود 
  . برآورد شد

  اطالعات جمعیت شناختی نمونه آماري تحقیق - 10جدول

  قراوانی  سابقه خدمتی  فراوانی  مدرك  فراوانی  سن
20-30  
30-40  
40-50  
50-60  

17  
25  
23  
15  

  کارشناسی
  کارشناسی ارشد

  دکتري

14  
51  
15  

  سال 10کمتر از 
10-20  
20-25  

  سال 25بیشتر از 

17  
25  
18  
20  

  80    80    80  جمع کل
  

   .طور خالصه آورده شده استمراحل انجام تحقیق در شکل زیر به
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  مراحل انجام تحقیق  -9شکل 

  
  هاها و یافتهتجزیه و تحلیل داده-4

آوري شده شامل سنجش هاي آماري جمعدر این بخش به ارایه نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده
داده، آزمون بینم و فریدمن جهت آزمون فرضیه تحقیق  روایی ابزار و مدل تحقیق، پایایی ابزار گردآوري

  .بندي عوامل پرداخته شده استو اولویت
  سنجش روایی ابزار و مدل تحقیق  -4-1

نفر از خبرگان ضمن ارایه کلیات  10نتایج ارزیابی محتوایی مدل در جدول زیر آمده است که با دعوت از 
پس از اخذ، تحلیل و جمع بندي . هاي تحقیق مطرح و مورد بررسی قرار گرفتو فضاي تحقیق، پرسش

  . )می باشد 0,62نفر  10قابل قبول براي  CVRحداقل  (محاسبه شد  CVRانجام و 
  محاسبه شده CVRمقادیر  - 11جدول 

ــبه  CVR  سئوال محاس
  شده

  وضعیت

  تایید  8/0  کلیات مدل مفهومی
  تایید  7/0  ارزیابی اجزاي مدل 

  تایید  7/0  تبیین روابط درونی هر جز
ــدل    ــم در م ــلی و مه ــل اص ــرفتن عوام ــر گ در نظ

  پیشنهادي
  تایید  7/0

   
بر این . محاسبه شده است 62/0براي هر عامل باالتر از  CVRمقدار شود طور که مشاهده میهمان

دست آورده به اساس، مدل و هرجز مدل تایید محتوایی گردیده و مدل حداقل نصاب الزم براي تایید،
قسمت و اجزاي آن مورد تایید پانل خبرگان قرار گرفته و روایی   5بنابراین، کلیات مدل و هر . است

براي ) حجم نمونه(هانتایج تحلیل عاملی نشان داد که تعداد داده.  پرسشنامه و مدل مورد تایید قرار گرفت

مطالعه ادبیات  
موضوع و استخراج  
عوامل تاثیرگذار  

مصاحبه با متخصصان براي  
شناسایی، تائید یا رد عوامل  

تاثیرگذار شناخته شده

دسته بندي عوامل  
تاثیرگذار

طراحی پرسشنامه بر مبناي  
مصاحبه و ادبیات موضوع  

جهت شناسائی عوامل موثر  
نهائی

طراحی و اعتبار  
سنجی مدل مفهومی  

تحقیق

اولویت بندي 
عاملهاي حیاتی و 

موثر
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ماره آزمون بارتلت، فرض صفر مبنی بر استقالل انجام دادن تحلیل عاملی کافی بوده و با توجه به مقدار آ

  .  توان انتظار داشت با تحلیل عاملی به ترکیب مناسبی از عوامل دست یافتعوامل رد شد و می
  kmoآزمون بارتلت و  - 12جدول

ــت       KMOآزمون  ــاس کفایـ مقیـ
  نمونه

85/0  

  6/692  کاي اسکوئر  کرویت بارتلت 
  276  درجه آزادي

  00/0  سطح معناداري

  .مولفه تشکیل دهنده پرسشنامه اورده شده است 24در جدول زیر 
  درصد تبیین واریانس توسط مولفه ها - 13جدول

مقادیر   مولفه
  ویژه

درصد واریانس هر 
  مولفه

درصد تجمعی 
  واریانس

1  83/2  80/11  80/11  
2  38/2  91/9  72/21  
3  25/2  37/9  1/31  
4  05/2  54/8  64/39  
5  82/1  60/7  24/47  
6  67/1  97/6  21/54  
7  55/1  49/6  70/60  
8  37/1  72/5  43/66  
9  34/1  61/5  04/72  
10  93/0  90/3  95/75  
11  91/0  82/3  78/79  
12  76/0  18/3  96/82  
13  73/0  06/3  02/86  
14  57/0  39/2  42/88  
15  49/0  07/2  49/90  
16  47/0  97/1  47/92  
17  39/0  66/1  13/94  
18  31/0  30/1  43/95  
19  28/0  16/1  60/96  
20  23/0  99/0  59/97  
21  21/0  90/0  49/98  



 151    هاي تحقیقاتی و توسعه صنعتیارایه الگوي مفهومی مدیریت زنجیره تامین پروژه

 
22  15/0  65/0  14/99  
23  11/0  49/0  64/99  
24  08/0  35/0  100  

درصد از کل واریانس مربوط به متغیرهاي تحقیق را  12شود عامل اول حدود طور که مشاهده میهمان
که با توجه به . کند درصد از واریانس کل را تبیین می 100عامل حدود  24در مجموع، این . کندتبیین می

  .تعداد زیاد متغیرها و تنوع و گوناگونی آنها این نسبت، نسبت قابل قبولی در تحلیل عاملی است
  سنجش پایایی ابزار گردآوري داده -4-2

درونی، روش سانی روش سنجش پایایی ابزار گردآوري داده متنوع است و شامل روش بازآزمایی، هم
کودر ریچاردسون و آلفاي کرونباخ است که در این تحقیق براي بررسی پایایی آزمون از آلفاي کرونباخ 

، محاسبه شد که 96/0با مقدار  SPSS 17افزار نامه از طریق نرمآلفاي کرونباخ پرسش. استفاده شد
  .پایایی و اعتبار آن مورد تایید قرار گرفت

  بندي عواملو اولویت آزمون فرضیه پژوهش -4-3
ادعاي  منظور بررسیدر ابتدا، به. در این تحقیق از سه آزمون براي بررسی فرضیه تحقیق استفاده شد

  اسمیرنوف، -کولموگوروف اينمونه کمی، آزمون تک متغیر یک هايداده توزیع مورد در شده مطرح
 مشخص توزیع یک از آیا مشاهدات که کند می بررسی انطباق آزمون، این. گرفت قرار استفاده مورد

 از کمتر هايسوال همه p-valueمقدار  از این آزمون آمده دستبه نتایج اساس بر. نه یا کندمی پیروي
 کمتر معناداري آزمون من ویتنی سطح .نیست نرمال توزیع که است این مطلب بیانگر که بوده 05/0
 معناداري تفاوت که شد مشاهده آزمون این با انجام. اندمتفاوت گروه دو که است آن نشاندهنده 05/0از
 ناپارامتریک آزمون از توزیع مشخص نمودن نوع از بعد. دارد وجود مخالف و موافق گروه دو میانگین در

  . شد استفاده مخالف و موافق هايگروه مقایسه منظور به بینومال
  نتایج آزمون بینم - 14جدول

Test 
prop.  

Observed 
prop.  N  Category      

0,6  0,2  17  <=3  Group 1  
Q1   0,8  63  >  3  Group2 

0,6  0,4  31  <=3  Group 1  
Q2    0,6  49  >  3  Group2 

0,6  0,2  15  <=3  Group 1  
Q3    0,8  65  >  3  Group2 

0,6  0,2  16  <=3  Group 1  
Q4    0,8  64  >  3  Group2 
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0,6  0,3  23  <=3  Group 1  

Q5    0,7  57  >  3  Group2 
0,6  0,2  15  <=3  Group 1  

Q6    0,8  65  >  3  Group2 
0,6  0,3  27  <=3  Group 1  

Q7    0,7  53  >  3  Group2 
0,6  0,3  26  <=3  Group 1  

Q8    0,7  54  >  3  Group2 
0,6  0,3  27  <=3  Group 1  

Q9    0,7  53  >  3  Group2 
0,6  0,4  32  <=3  Group 1  

Q10    0,6  48  >  3  Group2 
0,6  0,4  30  <=3  Group 1  

Q11    0,6  50  >  3  Group2 
0,6  0,4  32  <=3  Group 1  

Q12    0,6  48  >  3  Group2 
0,6  0,3  28  <=3  Group 1  

Q13    0,7  52  >  3  Group2 
0,6  0,2  20  <=3  Group 1  

Q14    0,8  60  >  3  Group2 
0,6  0,3  23  <=3  Group 1  

Q15    0,7  57  >  3  Group2 
0,6  0,4  30  <=3  Group 1  

Q16    0,6  50  >  3  Group2 
0,6  0,3  27  <=3  Group 1  

Q17    0,7  53  >  3  Group2 
0,6  0,4  32  <=3  Group 1  

Q18    0,6  48  >  3  Group2 
0,6  0,4  31  <=3  Group 1  

Q19    0,6  49  >  3  Group2 
0,6  0,6  45  <=3  Group 1  

Q20    0,4  35  >  3  Group2 
0,6  0,3  24  <=3  Group 1  

Q21    0,7  56  >  3  Group2 
0,6  0,6  40  <=3  Group 1  

Q22    0,4  30  >  3  Group2 
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0,6  0,4  30  <=3  Group 1  

Q23    0,6  50  >  3  Group2 
0,6  0,2  19  <=3  Group 1  

Q24    0,8  61  >  3  Group2 

 را < μ 3فرض صفر و فرض  عنوانبه را≥ μ 3ها، سوال کلیه گیرانه درسخت فرض با آزمون این در
 هايمیانگین و رد را سه مساوي و کمتر هايمیانگین یعنی. داده شده است قرار یک فرض عنوانبه

 پذیرش ناحیه اگر. شودها، رد میصفر در کلیه سوال فرض .ایمداده قرار پذیرش مورد را چهار از تربزرگ
 از که همانطوري. گیرند می قرار پذیرش ناحیه در سواالت کلیه دهیم، قرار %50 مساوي و تربزرگ را

موثر شناخته شده جهت اجراي مدیریت زنجیره تامین در  عوامل و هاشاخص شود، می مشاهده نتایج
 که شود می مشاهده در جدول. می گردند تلقی حیاتی و هاي تحقیقاتی و توسعه صنعتی مهم پروژه
 از بعضی و باشد می %80 سواالتی این امتیاز ماکزیمم. اند آورده را امتیاز سواالت باالترین از بعضی

 چون و نبوده پایین خیلی سواالت این امتیازات البته. هستند دارا را و کمتري متوسط امتیازات شاخصها،
  . شده است انتخاب گیرانه سخت حالت

بندي هر عامل استفاده اولویت، براي )5جدول (فریدمن در نهایت، پس ار تائید تاثیر عوامل، از آزمون 
رد شده و ادعاي یکسان بودن اولویت  H0درصد است، لذا فرض  5کمتر از  sigکه با دلیل این. شد

یکی . باشند ها با درجه اهمیت متمایز میبنابراین، هر یک از شاخص. شودپذیرفته نمیمدل، هاي شاخص
ها بیشتر هر چقدر میانگین رتبه. راي هر متغیر استها بهاي این آرمون، محاسبه میانگین رتبهار خروجی

بندي متغیرها، با رد فرض صفر، اولیت. ، اهمیت آن متغیر بیشتر و از اولویت باالتري برخوردار استباشد
در ادامه از میانگین رتبه عاملهاي هر دسته، میانگین گیري شد . حالت توصیفی داشته و استنباطی نیست

  . ها استفاده نمودعنوان معیاري براي تعیین اولویت هر دسته از عاملتوان بهکه می
 نتایج حاصل از آزمون آماري فریدمن -15جدول 

Test statistics  
80 
28/36 
23 
03/0  

N 
Chi-square 

Df 
Asymp.sig 

تامین طور که دیده می شود عامل راهبردهاي زنجیره همان. مقایسه بین عوامل در جدول زیر آمده است
در ) 88/12(گیري و یکپارچگی بین آنهادر اولویت و سپس سطوح تصمیم) 14/13(در طول حیات پروژه

از اهمیت بیشتري برخوردار بوده و کمترین اهمیت مربوط به ) 32/12(اولویت بعد و در نهایت وجوه توازن
وط به زیر عامل چابکی و در این بین، بیشترین میانگین مرب. ، است)15/12(عامل محیطی و فراسازمانی 
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و نهایتاً  74/13و کارائی با  36/14امتیاز و راهبرد انتخاب ذینفعان با  75/14انعطاف پذیري زنجیره با 
، 43/11هاي اطالعاتی با بوده و کمترین امتیازها مربوط به زیر عامل 01/13ابتکار و تنوع محصول با 

جدول ( ، است90/11و در نهایت برنامه ریزي مواد با 63/11، مدیریت هزینه 63/11فرآیندهاي مدیریتی 
4-15 .( 

  منفرد بصورت آنها رتیه میانگین و عوامل -16 جدول

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ايدسته صورتبه عوامل بندياولویت-17 جدول

  
  
  
  
  
  
  گیري بندي و نتیجهجمع -5

هاي تحقیقاتی و توسعه صنعتی چارچوبی یکپارچه براي مدیریت زنجیره تامین در پروژه تحقیق، این
بندي عوامل مهم مؤثر بر اجرا، ارائه گیري براي شناسایی و اولویتمبتنی بر رویکرد چند معیاره تصمیم

ها و کنترل زمان و هزینه براي مدیریت بهتر منابع پروژه مناسبی راهکار تواندمی مدل، این. داده است
 اجرا و استفاده قابل و دارد کارایی نظر مورد چارچوب ها،داده از حاصل نتایج تحلیل اساس بر. باشد
همچنین، مدل پیشنهادي این تحقیق، رویکرد چرخه حیاتی داشته و زمینه مناسب براي درك  .است

هاي تامین ها و اولویتتر، درك متقابل الیهگیري در سطح پائینروابط فراسازمانی در سطح باال و تصمیم
ویکرد کارت امتیاز گیري و با استفاده از راین مدل، با در نظر گرفتن سه سطح تصمیم. آورد را، فراهم می

Mean 
rank Q Mean 

rank Q Mean 
rank Q 

12,35 Q17 11,93 Q9 12,90  Q1 
14,36 Q18 13,74 Q10 12,84  Q2  
11,90 Q19 11,63 Q11 12,29  Q3  
12,93 Q20 12,25 Q12 11,43  Q4  
11,95 Q21 12,58 Q13 12,18  Q5  
12,04 Q22 11,63 Q14 13,01  Q6  
12,46 Q23 13,01 Q15 14,75  Q7  
12,15 Q24 12,19 Q16 12,30  Q8  

  گروه عوامل  میانگین رتبه ها
32/12  C1 
14/13  C2  
21/12  C3  
88/12  C4  
15/12  C5  
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همچنین، مدل ارائه شده براي مدیران، زمینه براي . نماید متوازن توسعه یافته و چارچوبی جامع ارائه می

بندي وجوه کارت امتیاز گیري در نواحی بهبود در چرخه حیات پروژه، اهمیت و رتبه بندي و تصمیماولویت
مدیران پروژه و . آورد صورت مجزا را فراهم میگیري بهمتوازن در طراحی و توسعه در هر سطح تصمیم

اي و با چه راهبرد بایست براي دانند که چه زنجیره گیران کلیدي در هر مرحله از حیات پروژه، میتصمیم
هاي خود انتخاب نمایند و چه زمانی، زنجیره درگیر در پروژه را در حیات پروژه دخیل کنند تا پروژه پروژه

خود نائل شود و در زمان مشخص با هزینه معین و با قابلیت اطمینان باال به پایان  با موفقیت به اهداف
  .برسد و تحویل رده عملیاتی گردد

هاي تحقیقاتی و توسعه صنعتی بایست منجر به ایجاد ارزش در بندي، زنجیره تامین پروژهدر یک جمع
فاز توسعه و (فهومی تا وارهائیکل پروژه شود و کلیه مراحل چرخه حیات از نیاز سنجی و طراحی م

مدیریت و راهبرد که باید رویکرد دارند  هاي مختلفویژگی، این دو فاز مجزا. را شامل شود) عملیات
تعیین شده توسط هدف تامین  زنجیرهبر  تمرکز. مناسب براي آن در نظر گرفته شود پروژه زنجیره تامین

در فاز توسعه . اي بایست مد نظر باشدقاتی و توسعههاي تحقیدر هر فاز نکته مهمی است که در پروژه
در فاز تعریف و . مدنظر است تکراري هايتقاضا/تقاضا یک نوع محصول ودر فاز عملیات تامین / تامین

آوري شروع بردار یا فشار فناصلی مدیریت زنجیره تقاضا بوده است که با نیاز بهره توسعه پروژه، محرك
در فاز توسعه . فاز عملیات پروژه، محرك اصلی، مدیریت زنجیره تامین استکه در در حالی. شودمی

روبرو  ناب هايویژگیبا  عملیات فاز در ولی هاي تحقیقاتی و توسعه صنعتی، بیشتر با راهبرد چابکیپروژه
سریع و (گونه محور در فاز توسعه، بایست رویکرد چابکهاي پروژهبه بیان دیگر، سازمان. هستند

، با زنجیره تامین پایدار )کاهش هزینه(، داشته باشند و در فاز عملیات بایست رویکرد ناب گونه )فمنعط
اتخاذ نمایند که این موضوع  مطمئن شبکه طریق از امینت و بهبود مستمر تلفات از طریق اهشجهت ک

همچنین، زنجیره . هاي تحقیقاتی و توسعه صنعتی استترین موضوعات زنجیره تامین پروژهاز کلیدي
متمرکز  استحکامو  پایداريبر  عملیات فاز پذیري و درهاي تحقیقاتی در فاز توسعه بر انعطافتامین پروژه

کند که در ابتدا با آنالیز بازار و لذا، راهبرد زنجیره از چابکی به ناب در طول حیات پروژه تغییر می. است
ي مناسب توسعه و عملیات شروع شده و با فعال کردن و هاتقاضا، بررسی و انتخاب زنجیره/شبکه تامین

-هاي مناسب، تداوم داشته و نهایتاً با پیکربندي مجدد و بهبود زنجیره خاتمه میوقت زنجیرهاندازي بهراه
  .یابد

-هاي تصمیمهاي ادبیات مطرح شد، فقدان مدل مفهومی براي یکپارچگی الیهطور که در شکافهمان
ترین نوآوري این مهم. هاي تحقیقاتی و توسعه صنعتی، مشهود است تامین پروژههاي گیري زنجیره

-تحقیق، توسعه مفهوم مدیریت زنجیره تامین پروژه به همراه ارائه مدل مفهومی است که براي زنجیره
شود که سه سطح معماري محصول، فرآیند هاي تحقیقاتی و توسعه صنعتی، داده میهاي تامین پروژه

مساله دیگري که در . گیردهمراه چرخه حیات با هم، در نظر میصورت یکپارچه، بهتامین را بهتولید و 
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هاي تامین بزرگی که در کشور در زنجیره. باشداین تحقیق حائز اهمیت است، کاربردي بودن آن می

وژه، حائز هاي تامین مرتبط با صنایع دفاعی، بحث مدیریت زنجیره تامین پروجود دارد، مانند زنجیره
  .  گردد اهمیت بسیاري است و موجب کاهش قابل توجهی در زمان و هزینه می

-از نتایج دیگر این تحقیق این است که ایجاد توازن در کلیه تعامالت، ساختار و سازوکار مناسب بین الیه
-سازمان بههاي فراسازمانی که هر  پروژه. سزائی در موفقیت موضوع داردهاي درگیر در پروژه، نقش به

طبیعتاً زنجیره . طلبددنبال منافع خود است و بعضاً برخی رقیب هم بوده ساختار و مدل مناسبی را می
گر نیاز به طراحی و این نتیجه، درواقع بیان. هاي فراسازمانی، نیاز به ساختار مطلوبی دارد تامین بین پروژه

هاي مناسب در طراحی مفهومی بوده و  گزینهها و سازي تصمیمات راهبردي اعم از انتخاب الیهبهینه
این مقصود، جز با به . دهدیکپارچگی در مدت، شدت، عمق و محدوده  زنجیره تامین پروژه را نشان می

شامل حمایت مدیریت، تهیه (ها و زمینه سازمانی، اشتراك گذاشتن اطالعات مورد نیاز زنجیره، بین الیه
نی مطلوب جهت تسهیل همکاري، سیستم اطالعاتی یکپارچه، سیستم به وقت منابع پروژه، ساختار سازما

درواقع، زنجیره تامین و اشتراك اطالعات در طول . ، قابل حصول نیست)هاهاي مناسب ارزیابی و مشوق
آوري اطالعات و آوري اطالعات و ارتباطات، بلوغ فنکارگیري فنحیات پروژه، به شدت نیاز به به

هاي تحقیقاتی و توسعه صنعتی و پیش نیاز براي  عنوان توانمندساز زنجیره تامین پروژهارتباطات بوده و به
هاي درگیر در پروژه به یکدیگر و ارتباط اطالعات بین آنها، اتصال سازمان. شودتحقق آن، محسوب می

یره لذا، اجراي موفق زنج. هاي همکار خواهد شدمنجر به مشارکت بهنیه و همکاري بلند مدت سازمان
تواند مدل  در نتیجه، سازمان و یا شرکت می. کندآمیز پروژه، کمک میتامین پروژه، به اجراي موفقیت

گیري و اجراي اقدامات مناسب براي جلوگیري از بندي ارائه شده براي اعمال بهبود تصمیماولویت
گرچه، مدل مورد نظر در صنایع ا. کار ببرندقبل از شروع پروژه را به) مواد زائد از زمان و منابع(مشکالت 

دفاعی، مورد تائید قرار گرفته است، ولی در هر سازمان پروژه محور با رویکرد چرخه حیات، بسته به 
  . کارگیري استماهیت پروژه و نوع محصول قابل به

همکاري و  بنابراین، ارتباط بین راهبرد مدیریت زنجیره تامین، تهیه منابع و بودجه الزم، اعتماد متقابل،   
کارگیري زنجیره تامین براي ها از اهمیت بهمشارکت بین الیه هاي درگیر در پروژه، آگاهی سازمان

رسیدن به موفقیت پروژه، طراحی شبکه بهینه در طول حیات پروژه، یکپارچگی بین مراحل طراحی و 
زنجیره تامین براي مورد نیاز و پیاده سازي  ITآوري اطالعات هاي فنساخت و ایجاد زیرساخت

مدیران و . هاي تحقیقاتی و توسعه صنعتی بیشترین درصد را در مقایسه با عوامل دیگر دارند پروژه
گیران کلیدي پروژه بایست از همان فازهاي ابتداي تعریف پروژه، راهبرد زنجیره تامین، طراحی تصمیم

و تدارك منابع مورد نیاز پروژه در طول نفعان پروژه و طراحی همکاري بین آنها و نحوه تامین شبکه ذي
  . چرخه حیات پروژه مد نظر قرار دهند

هایی چون ابعاد زمانی، قلمرو تحقیق و منابع در دسترس، روبرو بوده انجام این تحقیق، با محدودیت   
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است و در نتیجه، امکان کمی کردن بیشتر اطالعات وجود نداشته است و بیشتر، اطالعات کیفی مورد 

بدین منظور، براي انجام . توان تحقیق را بیشتر کمی نموداز تحقیق بوده است که البته در آینده مینی
توان ابتدا تاثیر عوامل شناخته شده در این تحقیق بر یکدیگر را استخراج نمود و از تحقیقات آینده، می

توان از طریق ، میهمچنین. استفاده نمود ،ANP,TOPSISگیري چند معیاره مانند هاي تصمیمروش
-منظور تعیین میزان اثرگذاري یا بهبه. تر عوامل اقدام نمودبندي دقیقتحلیل عاملی اکتشافی، به دسته

، شناسائی روابط  SEMسازي معادالت ساختاريتوان از روش مدلعبارتی اهمیت هر دسته عامل، می
دیمتل و نقشه  ISMسازي ساختاري تفسیري علی و معلولی و نحوه تعامل بین عوامل از طریق مدل

از طرف دیگر، چون مدل این تحقیق نرماتیو بوده است، لذا، براي اعتبار . ، استفاده کرد CMشناختی 
سنجی مدل از نقطه نظرات خبرگان در مورد میزان اعتبار مدل استفاده شده است که طبیعتاً تا زمان 

شود و نمی توان تحلیل تر مدل، محقق نمیو اعتبار دقیقاجراي مدل، اشکاالت آن برطرف نخواهد شد 
  .کار بردحساسیت براي مدل، به
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