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Abstract: 
 Collaboration is embedded as nature of supply chain but researches have shown that lack of 

true collaboration among member of supply chain is a main reason of poor performance. The 

history of collaboration backs to early 90's when notable companies have invested on formation of 

supply chain collaboration (SCC). During last three decades the concept of SCC has received 

considerable attention due to its positive outcomes. Although reports have proved the usefulness of 

SCC for companies round the globe but Iranian companies have not done the same. One of the 

most competitive industries which plays an important role in the welfare and quality of life in the 

society is home appliances industry which shows a great potential to be improved in terms of 

performance. To have a precise understanding of the factors affecting SCC and successful 

implementation of the collaboration mechanisms, this study intends to develop a model for SCC in 

home appliance industry through the systematic literature review. With an emphasis on the positive 

change toward collaboration, the field force theory and contingency theory was utilized to develop 

the conceptual model for the SCC factors. Also, with an emphasis on the importance of 

implementing collaboration mechanisms, alongside with the discrete consensus support model was 

used to identify the weights of the most important factors in form of constituent factors and 

underlying factors. The result of this study simplifies the complex nature of SCC and also reveals 

which factors needed to be invested, in order to successfully implement SCC. 
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  چکیده

هاي تامین عدم ها یکی از دالیل اصلی ضعف عملکردي زنجیرهپژوهش مفهوم همکاري در ذات زنجیره تامین نهفته است، اما به اذعان
گذاري شرکتپیشینه تمرکز بر ایجاد همکاري موثر به اوایل دهه نود میالدي و سرمایه. ایجاد همکاري موثر میان اعضاي زنجیره است

با توجه به پیامدهاي قابل مالحظه همکاري در . گرددمیهاي همکاري زنجیره تامین بازکارگیري مکانیزمهاي پیشرو جهت توسعه و به
رغم این اقبال فراگیر، توجه زیادي به ایـن مفهـوم در   زنجیره تامین، تاکنون این مفهوم به صنایع بسیاري گسترش یافته است، اما علی

و  یزندگ یفیتدر ک یمهم یگاهکه جا است باسابقه یعاز صنا یکی یصنعت لوازم خانگاز سوي دیگر . هاي تامین کشور نشده استزنجیره
 همکاري در زنجیـره تـامین نیـاز بـه     که جهت ایجاداینبا توجه به . دارد اي یژهو یتآن اهم ردبهبود عملک و بنابراین، رفاه جامعه دارد

همکاري زنجیره هاي حوزه پژوهش  ،مند با استفاده از روش مرور نظام ،پژوهش یناوجود دارد، در  يعوامل موثر بر همکار یقشناخت دق
شده است ه یارایرو ن یدانم یی واقتضا ينظریه یچهاز درتامین بررسی و انواع عوامل موثره شناسایی شده است و سپس الگویی مفهومی 

ي میـدان نیـرو نیـز بـر     داند و نظریهتئوري اقتضایی همکاري در زنجیره را پاسخی به پیچیدگی فزاینده و شرایط متالطم بازار می زیرا
همچنین در راستاي اجـراي همکـاري   . قویت نیروهاي پیشران و تضعیف موانع همکاري جهت ایجاد تغییر به نفع همکاري تاکید داردت

وزن عوامل در دو بخـش عوامـل   که قابلیت ایجاد اجماع میان خبرگان را دارد،  اجماع گسستهبا استفاده از روش ریاضی  ،زنجیره تامین
یچیده همکاري زنجیره تامین از طریق شناسایی مفهوم پ يساز پژوهش ضمن ساده ینا یجنتا. تعیین گردید يو سازنده همکار ساز ینهزم

 یـد کـدام عوامـل با   يبر رو یلوازم خانگ یعدر صنا همکاري زنجیره تامین موفق يساز هیادپ برايکه  کندانواع عوامل موثر، تعیین می
  .نمود گذاري یهتمرکز و سرما

  : واژگان کلیدي
  .مند، تئوري اقتضایی، تحلیل میدان نیرو، عوامل موثر بر همکاري، روش ریاضی اجماع گسسته مکاري زنجیره تامین، مرور نظامه
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  مقدمه -1

 یـاتی ح یاربسـ  یموضوع یرقابت يفعال در بازارها هايشرکت براي ویژهبه رقابتی مزیت ارتقايکسب و 
ها دچار توسط شرکت یرقابت یتمز يکسب و ارتقا رویکردواضح است که با گذشت زمان  یاراما بس. است

مطالعـه   یـق از طر يور بهره سازي ینهبه یستمقرن ب یلدر قرن نوزدهم و اوا. گشته است یتحوالت اساس
و  يسـاز  ساده ی،سازمانده یستمقرن ب یانیسوم پا یک، در ینتعامالت انسان و ماش یلکار و زمان و تحل

کسـب   یها در پبود و اکنون شرکت یرقابت یتیعامل کسب مز بهنگام ناب و یدکارخانه با تول یکپارچگی
تبـادالت مـانع از    بـاالي  هزینـه در واقـع   ]13[ هستند تامین زنجیره در همکاري یقاز طر یرقابت یتمز

موجـب   توانـد  مـی عامـل   همـین و  شـود  مـی  بـازار  هـاي یزممکـان  یقبه منابع الزم از طر اکار یابیدست
 اسـت  هزینـه  تـرین بـا کـم   مشتري نیازهايتحقق موثر  پیدر  همکاري زیراباشد  همکاري گیري شکل

 یـره حلقه موجـود در آن زنج  ترینیفبه اندازه ضع ینتام یرهزنج توانمندي تیکه نهااین. ]39،42،94،77[
ـ  ینتام هايیرهمقوله در عملکرد زنج ترینموثر مهم ينکته دارد که همکار اینبر  تاکیداست،  ـ  یتلق یم

رغـم تکامـل   علـی در واقـع  . ]49[مهم نشده اسـت   ینبه ا یاديتوجه ز یپژوهش یاتشود اما به گواه ادب
 یجـاد ا ینتـام  هـاي  یـره زنج يها از حلقه یاريبس یانالزم م يهمکار ین،تام یرهبه زنج یکمفهوم لجست

  . نشده است
شده  یفتعر یشاز پ هايو نقش يمشتر ـ  کنندهتامینبر اساس رابطه  تامین زنجیرهمفهوم  یطور سنتهب

صـورت  هطرح ب اینطرح مشترك وجود دارد، اما  یک یسنت نیتام یرهدر زنج ،در واقع. شکل گرفته است
 ياما همکـار . کار است یمبر تقس یشده و مبتن یمبخش تنظ یکنشده است بلکه توسط  یفمشترك تعر
قابلیـت هـا  از سـازمان  یاست که گروه ینديبا هم کار کردن و خلق مشترك است و فرآ يموثر به معنا

گر اعتماد بیانل است که یحل مسا برايشامل مشارکت اعضا  کاريهم. دهندمی افزایشرا  یکدیگر هاي
ـ  یادآوريمشترك را  یتمفهوم هو یتالش دارد که به ناظر خارج به زمان و نیازمتقابل است و  . کنـد  یم
 شـرایط تقاضـا در   ینانعدم اطم یا ییراتهستند که قادرند به تغ یرقابت یايمزا داراي ییهاامروزه شرکت

و  یفیتمحصول با ک يمحصوالت و تقاضا یچیدگیتنوع محصوالت، پ یشاز افزا یکه ناش یدشد یرقابت
اکنـون در کنـار خـود محصـول،     . بدهنـد  یعسود است پاسخ سـر  یهمحصول و حاش یاتکاهش چرخه ح

عوامـل   یـن ا. باالسـت  یارهـا بسـ  شرکت آوريفن یهسرما ینههز. مهم هستند یارخدمات و دانش هم بس
 کوچـک و متوسـط کـه عمومـاً     يهاشرکت يخصوص براه، بکنند یرا طلب م يور از بهره ییالسطوح با

   .]10[ممکن است  يهمکار یقها از طریتمحدود ینر دارند، عبور از ایادر اخت يها و منابع کمترمهارت
 یگـاه و جا یـت اهم یـادآوري بـا  . صادق است یزن یلوازم خانگ صنایعذکر شده در مورد  شرایط این تمامی

بر  خانگیصنعت لوازم  تولیدات یممستق یرهمچون تاث مهمی مسایلو در نظر گرفتن  یصنعت لوازم خانگ
گـردش   میزان خارجی،معتبر  يحضور برندها ی،افراد در جامعه، اندازه قابل توجه بازار داخل یزندگ یفیتک

و  زنجیـره  ایـن مختلـف   هـاي کوچک و متوسط متعدد در بخش هايصنعت، حضور شرکت ایندر  مالی
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و بهبود عملکرد  یتوان رقابت ارتقايبخش،  ینروزافزون رقابت در ا افزایشاشتغال وابسته به آن و  میزان

 زنجیـره  ياعضا میان يهمکار یجادا ریقطمهم است که از  موضوعی خانگیلوازم  یعصنا ینتام  یرهزنج
 یافتـه توسـعه   هـاي یزماهداف و مکـان  یشینه،بر پ يپژوهش ضمن مرور ینا. شود میقابل تحقق شمرده 

 ینتام یرهزنج يدارد که همکار  تاکیدو ضرورت آن،  یتبر اهم یدتاک منظوربه ،تامین زنجیرهدر  يهمکار
 فارسـی در منـابع   یرغم سابقه طـوالن علیکه (و اجراست  ازيس پیادهخصوص در بعد هب یچیدهپ مفهومی

آن وجـود   اساسـی و الزامـات   ماهیتجهت شناخت  یقعم یبه بررس نیازو ) مورد توجه قرار نگرفته است
ـ  ،)SLR( 1منـد  گام با استفاده از روش مرور نظـام  نخستینعنوان هب ،روایناز . دارد صـورت جـامع بـه    هب
 بنـدي تقسیمو  همکاريموثر بر  یعوامل اصل ییتا ضمن شناسا یمحوزه پرداخت نیا هايپژوهش یبررس

 3یـرو ن یـدان و م) CT( 2ییاقتضا يتئور. کنیم ارایه یعوامل اصل اینو مستند از  مفهومی الگوییها، آن
)FFT (به  یرا پاسخ ینتام یرهزنج يهمکار ییاقتضا تئوري زیراهستند  مفهومی الگوي اینکننده توجیه

 باید همکاري ایجاد برايدارد که  تاکید نیرو میدان تحلیلداند و میبازار  یرمتغ شرایطو  یندهفزا پیچیدگی
پـژوهش ابعـاد و    یگرد یافتهدر ضمن، . مقاوم غلبه کنند نیروهايبر ) ساززمینهعوامل ( پیشران نیروهاي

بـا اسـتفاده از    یـز در ادامه ن. قرار دارد یمفهوم يهستند که در کانون الگو ینتام یرهزنج يهمکار ياجزا
 یحخبرگـان را تصـح   هـاي یـت اجمـاع، اولو  ایجـاد کـه ضـمن   ) DCSM( 4اجماع گسسته یاضیروش ر

 یدگرد تعیین یدر صنعت لوازم خانگ يهمکار یجادا نیاز یشعوامل در دو بخش پ ترینوزن مهم نماید، یم
تمرکـز و   یـد کـدام عوامـل با   يبـر رو  ینتـام  یـره زنج همکـاري  سـازي  یادهپ برايکه تا مشخص گردد 

 .نمود گذاري یهسرما
  
   نیتام رهیزنج در يهمکار -2

  نیتام رهیزنج يهمکار خچهیتار -2-1
 هـاي توسـط شـرکت   مفاهیم ایندر  گذاري یهکه آغاز سرما دهد ینشان م ینتام یرهزنج یخچهتار بررسی

ـ  پردازنـد،  میخدمات  ارایهو محصوالت  یدبه تول یدر کالس جهانکه  یرفتهصورت پذ مطرحی صـورت  هب
 یندر هم .ها داردآن يبرا یاتیح یبهبود عملکرد نقش ،بنابراینحضور دارند و  رقابتی بازارهايمستمر در 

، 6جـی پی انـد  و  5 وال مارت میانبر اعتماد و تبادل اطالعات  یروابط مبتن یريگ به شکل توان یرابطه م
خصمانه اشـاره کـرد کـه عمومـا      ماهیتبا  یروابط سنت يبجا یالديم 90دهه  یلو اوا 80 اواخر دههدر 
آن در  یـت و موفق هنگـام هب تولید رویکرد کارگیريهب ،همچنین. بود یبر عدم اعتماد و کامال رقابت یمبتن

                                                        
١-Systematic Literature Review (SLR) 
٢-Contingency Theory (CT) 
٣-Force Field Theory (FFT) 
٤-Discrete Consensus Support Model (DCSM) 
٥- Wal-Mart 
٦- P&G 
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 یزممکـان  از سـوي دیگـر،  . ]37[ممکن شده اسـت   کنندگان ینبا تام ريهمکا طریقاز  ژاپنی هايشرکت
 ماننـد  یمطرحـ  هايشرکت میانپروژه  یکدر ) CPFR( 1همکارانه بازپرسازيو  بینی پیش یزي،ر برنامه

 شـد  ایجـاد  1995در سـال   و ،5 و منیوجیستیکس 4پ،س3پارتنرز بنچ مارکینگ ،2ال مارت، وارنر المبرتو
 یـک درصـد ارزش   37مثـال تنهـا    بـراي . قابل توجه اسـت   نیزخودرو  تامین زنجیرهدر  همکاري .]82[

 12و  آسـیا درصـد در   51حدود  حالیکهدر  شود، می تولید آمریکایی هايتوسط شرکت آمریکایی خودروي
و  يحاصل از کاهش موجود یايمزا و 7و میشلین 6سیرز میان همکاري .]6[د شو می تولیددرصد در اروپا 

 تاکیـد روابـط همکارانـه    یـق از طر، 8جی امکاهش قابل مالحظه زمان توسعه محصول توسط  ،ینهمچن
 یمطرحـ  هايعنوان شرکتهب ،و زارا نوکیا تویوتا،ها از در پژوهش .]82[ است همکاري اهمیتبر  دیگري

بـه   ،همچنـین  .]43[خـود دارنـد    تـامین  زنجیـره  اعضـاي با  نزدیکیموفق و  يهمکارشده است که  یاد
و  بینـی  یشپ یزي،ر برنامه یزمموفق مکان سازي یادهپ، زخلق و  9و سی ان اف جی ام میانموفق  همکاري
اشاره شده و  یزن ]22[ 12بل اسپورتس و  11کی مارت همکاريو  10لیزکالیبرنهمکارانه توسط  يبازپرساز

و وسـت   13اچ پـی مثل  هاییشرکت براي وال مارتتوسط  يهمکار یجادحاصل از ا نتایج شده که یدتاک
عمـل کـرده    یبهبود عملکرد و توان رقـابت  يبرا يهمکار یجادعنوان مشوق اهب ]65[، 14مارین پروداکت
ـ . اسـت  پیشرو هايشرکت براي ینتام یرهزنج يهمکار جایگاهاز  حاکیاست که خود   يشـورا  ،ینهمچن

 یجـاد مانـدن و ا  یرقـابت  يبـرا  يکرده است کـه همکـار   یددر گزارش خود تاک یزمتحده ن یاالترقابت ا
مورد اشـاره در   يهاواضح است که شرکت .]15[است  ضروري آمریکااقتصاد  يها در تمام بخش ينوآور
موجـب   تواند یم یرقابت یتمز يدر حال رقابت هستند که غفلت از بهبود مستمر عملکرد و ارتقا یطیشرا

 یـا هـا   گـروه  یرسـا  یهکارآتر عل یرقابت گروه يبرا يهمکار یلتشک یقتدر حق .حذف شدن از بازار شود
د نمـو  گـذاري  یهو سـرما  یزير جهت برنامه یندر ا یدشده است که با ایجادمتالطم  هايیطنهادها در مح

]10[.   
  نیتام رهیزنج يهمکار اهداف -2-2
 ایجـاد و  گـذاري  سـرمایه اهـداف   بررسـی بـه   ینتام یرهزنج همکاريحوزه  هاياز پژوهش مهمیبخش 

                                                        
١-Collaborative Planning Forecasting and Replenishment 
٢ Warner-Lambert 
٣ Benchmarking Partners 
٤ SAP 
٥ Manugistics 
٦ Sears 
٧ Michelin 
٨ GM 
٩ CNF 
١٠ Liz Claiborne 
١١ K-mart 
١٢ Bell Sports 
١٣ HP 
١٤ west marine products 
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فرصـت   ایجـاد  یـا  تـامین  زنجیرهو بهبود عملکرد شرکت . اند مطرح پرداخته هايتوسط شرکت همکاري

. اهـداف هسـتند   تـرین پرتکرار ]43،65،5،98[ تـامین  زنجیـره عملکـرد موفـق    یـا بهبود عملکرد و  براي
 یـت مز یجـاد ا ]49،78،54،84،13 [ یرقـابت  یـت مز ينـد از کسـب و ارتقـا   ااهداف عبـارت  سایر ،همچنین

با  مشتري نیازبه  گوییو پاسخ هزینهکاهش  ،]11،88[ یريپذ بازار و بهبود رقابت يرقبا یهعل یکاستراتژ
و  سریع گویی، پاسخ]76،72،3،80[سود  سازي هینبهو  يسودآور یشافزا ،]77،15،86،3،92[ هزینهحداقل 

از  واضـحی  الگـوي خلـق  و  ]49،53،79[و انطباق عرضه و تقاضـا   بینی پیش، بهبود ]21،71،93[ موقعهب
و  ]2،70،98[ کـارآیی بهبـود   ،]37،11،34[ اطمینـان نامطمئن و کاهش عدم  محیط، مقابله با ]37[تقاضا 

ـ  ،ینبنـابرا  .]88،2،73[ پایـداري  ارتقـاي و  محیطی زیستآثار مخرب  ضایعات،کاهش  طـور خالصـه   هب
به کارکرد بهتـر و سـطح بـاالتر     یدنرس ینتام یرههمکارانه در زنج هايگفت که هدف از تالش توان یم

 ینتـام  یـره زنج يکـار هم یجـاد ا پیشـینه اهداف و  یبررس. بوده است ینتام یرهدر سراسر زنج يعملکرد
عملکـرد و   ارتقـاي  براي توانند می نیز ایران خانگیلوازم  صنایعکه  دهد میبرتر نشان  هايتوسط شرکت

راستا شناخت مناسب انـواع   ینکنند که در ا اقدام ینتام یرهدر سراسر زنج همکاري ایجادبه  رقابتیتوان 
  . است ضروري بسیار همکاري اجراي برايخصوص هها بآن اهمیت تعیینعوامل موثر و 

   نیتام رهیزنج يهمکار يهازمیمکان -2-3
 هـاي یزمبرتر، توسـعه مکـان   هايدر شرکت تامین زنجیره همکاريبا توجه به سابقه حدود دو دهه تجربه 

 یدر طـ  یـد در بخش تول یاساس هايبخصوص چالش. قابل توجه بوده است یزمفهوم ن ینا يبرا ییاجرا
مقابلـه بـا چـالش     يمثال پژوهشگران بـرا  يبرا. اند هموار نموده يتوسعه همکار يه را برادو دهه را ینا
 عنـوان  بـه مازاد  یتظرف -1: اند کرده ارایه گزینهدو ) یدمحصوالت جد یبخصوص معرف(تقاضا  بینی یشپ

 یسـت در تمـام  نخ ینـه واضح اسـت کـه گز  . يهمکار يسطوح باال یجادا -2تقاضا و  ییراته تغیبافر عل
دوم ضمن پاسخ به  ینهاما گز یستمحصوالت گوناگون قابل تحقق کامل ن یاو  یصنعت يها حوزه یط،شرا

از آغـاز   یـل دل ینبه هم. شده است نیز ینتام یرهعملکرد سراسر زنج یتنوسانات تقاضا موجب بهبود قابل
همـواره مـورد    يهمکـار  سـازي  پیاده هايمکانیزم یالديم 90و  80در دهه  يمفهوم همکار یريگ  شکل

 انـد  عبارتمطرح شده است که  یاتدر ادب یزممکان ینچند. اند یافتهتکامل  یزن سرعت بهتوجه بوده است و 
ــود ــد ياز موج ــا م ــنده یریتب ــازي، )VMI(1فروش ــتمر بازپرس ــخگویی ،)CR(2مس ــریع پاس        ،)QR(3س

 بـه  همگـام  پاسـخگویی  ،)CRP(5سـتمر م بازپرسـازي  سیاسـت  ،)ECR(4مشـتري  بـه  کـارآ  گوییپاسخ
 ،)AR( 2دقیق دهی پاسخ ،)CIM(1متمرکز موجودي مدیریت ،)RR(7سریع بازپرسازي ،)SCR(6مشتري

                                                        
١-Vendor Managed Inventory 
٢-Continuous Replenishment 
٣-Quick Response 
٤-Efficient Consumer Response 
٥-Continuous Replenishment Policy 
٦-Synchronized Consumer Response 
٧-Rapid Replenishment 
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ابتـدا در  ). CPFR( همکارانـه  بازپرسازي و بینی پیش ریزي، برنامه و) JMI( 3موجودي مشترك مدیریت

 یـد تاک يبـرا  و سپس یافتتوسعه ) CFAR( 4انههمکار بازپرسازيو  بینی پیش یالدي،م 90اواسط دهه 
ـ  (P) یزير بر برنامه ـ  یبرخـ  .یافـت  ییـر تغ CPFR یبه نام فعل   ECRدومرا نسـل   CPFR ینمحقق

  . دانند یم VMI آن را تکامل یو برخ دانند یم
نوع  ینبهتر شود، یدر نظر گرفته م مکانیزم ینتر و جامع ترین یشرفتهپ عنوان بهکه  CPFR یانم ایندر 

 تسـهیل را دارد موجـب   یشینپ يها برنامه یايمزا که یدرحالانطباق عرضه و تقاضاست و  يبرا يهمکار
شـده   یلتشـک  یاصل یرفرآیندآشکار است از سه ز CPFRکه در نام  گونه همان. دشو یتبادل اطالعات م

نخست ) 1شکل . (گام است ینمشتمل بر چند یکنام دارند و هر  يو بازپرساز بینی یشپ یزي،ر که برنامه
تمـام   حمایـت همکارانه تقاضا شامل توافـق بـا    بینی پیشبه برنامه  رسماً بایدکننده  مشارکت هايشرکت
) گام دوم(توسعه دهند  مشترکیبرنامه  بایدو سپس ) یکمگام (متعهد باشند  اصلی هاي سنجهها و سازمان

 هـاي و پروموشـن  دهـی  سـفارش ، تنـاوب  لیـدتایم سـفارش چندگانـه،    مانند حداقل سفارش، موارديکه 
 بـراي کننده بر اساس اطالعات مصـرف و   مشارکت هايشرکت. سازد یرا مشخص م 5موجودي واحدهاي
و  شناسـایی و در ) گام سوم( کنند می تدوینفروش را  بینی پیشاز برنامه مشترك کسب و کار،  پشتیبانی

و تعـاون   يهمکار ییو مشکالت اجرا موجوديمازاد  یاکمبود  بینی، پیشت مانند عدم دق یحل استثنائات
 یـب سـپس بـا ترک  ). گام چهارم و پنجم(مشترك فروش دارد  بینی یشپ یمو تنظ یلبه تعد یازدارند که ن

 بـه وجـود  هـا  سفارش بینی پیش ایجاداطالعات امکان  دیگرو  موجودي هاييفروش، استراتژ بینی یشپ
شـرکت ). گام ششم(داد  تخصیص احتیاطی موجودي سازي حداقلرا جهت  تولید ظرفیتبتوان  تا آید می

و  ییو در شناسا یینسفارش را تع بینی یشپ هايمحدودیتمشترك  صورت بهکننده دوباره  مشارکت هاي
گام ). هشتم گام هفتم و( کنند یم یجادشده را ا یلتعد بینی یشو برنامه پ کنند یم يحل استثنائات همکار

 يدر همکـار ). گام نهم. (سفارش به سفارش متعهدانه است بینی یشپ یلتبد يبرا يا برنامه یجادا یانیپا
با هم  یکنزد صورت بهانطباق عرضه و تقاضا  منظور به کنندگان ینو تام فروشان خرده، CPFRبر اساس 

هدف از با هـم  . شود یم یريجلوگ ينبود موجود یاو  يبودن موجودحد  از یشاز ب ینو بنابرا کنند یکار م
 یاکثر عوامل مقابلـه بـا اثـر شـالق چرمـ      CPFR همچنین. است یماتتصم يساز کار کردن، هماهنگ

 يو علل رفتار یدتایمکاهش ل ي،بازپرساز یاستتقاضا، س بینی یشاطالعات، بهبود پ يگذار شامل اشتراك
هـا عمـل   روش یربـازار بهتـر از سـا    یرمتغ یطدر شرا  CPFRدهد یا نشان مهپژوهش نتایج. را داراست

 یـن ا ياجـرا  يبـرا  یوسـنار  ینبهتر. شود یم یدکنندهتول يسود برا یشترینب یجادو اغلب موجب ا کند یم 
ـ  يفـروش و واگـذار   فروش و مسائل مربوطه بـه خـرده   بینی یشپ يبر واگذار یمبتن یزممکان  بینـی  یشپ

                                                                                                                                             
١-Centralized Inventory Management 
٢-Accurate Response 
٣-Joint Managed Inventory 
٤-Collaborative Forecasting and Replenishment 
٥-Stock Keeping Unit-SKU 



 133   ایران خانگیدر صنعت لوازم  ینتام یرهزنج يهمکار یجادعوامل ا شناسایی

 
شـامل پروموشـن،    ضـروري اطالعـات   کـه  یدرحالاست،  یدکنندهمسائل مربوطه به تول و یدسفارش و تول

 عنـوان  به( VMI از یشب یشههم CPFR یايمزا. شود یگذاشته م به اشتراك یتو ظرف يفروش، موجود
در  یـدي تول یـت ظرف یـا کوتـاه اسـت    یدتایمکه ل یطیاست، اما در شرا) در صنعت یزممکان پرکاربردترین

 یزماسـتفاده از مکـان  . نیسـت قابل توجـه    VMI و CPFR عملکرد یاندسترس محدود است، شکاف م
اسـتفاده  . شوند نمی یعتر توز عادالنه لزوماًحاصل  یايموجب بهبود عملکرد است اما مزا CPFR يهمکار

ـ  CPFRاز  یناشـ  هايییجو بر صرفه یمبتن يهااز مشوق  یـاي مزا بهتـر  یمتقسـ  يمناسـب بـرا   یراه
     .]15،21،22،36،42،48،56،63،75،92[ شود یم يهمکار یتاست که منجر به تداوم و موفق يهمکار

ابـزار   یـک تنهـا   CPFR نکته است کـه  ینبر ا تاکیدپژوهش است  این ضروریاتکه جزء  یمساله مهم
 سـازي  یـاده ، پیادز یايمزا یرغمکند که عل یشرفتو پ یابدگام به گام توسعه  یداست که با يهمکار يبرا

یزممهـم مکـان   یـاي مزا یرغمعل. است یچیدههمکارانه پ يهاطرح یتماه یراخود را دارد ز يهاآن چالش
ها به شناخت درست مکانیزمتوسعه از /اند که استفاده نموده تاکیداز پژوهشگران  بسیارياشاره شده،  هاي

 يبـرا  یافتهتوسعه  هايمکانیزماده صرف از وابسته است و استف ینتام زنجیرهدر  يعوامل موثر بر همکار
ـ  . شود ینم ینتام یرهمنجر به بهبود عملکرد در زنج يهمکار  هـاي مکـانیزم از اسـتفاده از   یشدر واقـع پ

ضرورت دارد که البتـه در بحـث    ها آن میانمفهوم و روابط  اینشناخت و درك عوامل موثر بر  همکاري
  . ها بوده استیمساله همواره موضوع بررس ینح سازمان ادر سط تکنولوژياستفاده مناسب از 

  

  
  ]CPFR ]20 فرآیند هايفعالیت - 1شکل 

  
 نیتام رهیزنج يهمکار به روین دانیم لیتحل و ییاقتضا کردیرو -3

 یلو تحل) CT( ییاقتضا يتئور دریچه از آن بر مؤثر عوامل بررسی و تامین زنجیره در همکاري تشکیل
بـودن   یـد بـر مف  یديتاک تواند یها متئوري ایناستفاده از  همچنین. است توجیهقابل ) FFT( یرون یدانم
کـه   گوید می) CT( اقتضایی تئوري. باشد یزن یرانا یلوازم خانگ یعصنا ینتام یرهزنج يبرا يهمکار ینا

انطبـاق   يبرارا  عملکرديو  مدیریتی محیطی، پیامدهاي میان معلولیو علت و  توالیروابط  باید مدیران
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 این تامین زنجیره شرایطدر . کنند شناسایی خارجی تغییرنامطمئن و در حال  محیطبا  داخلی هايویژگی

منـابع   پـذیر  انطبـاق  هدایتو سپس  مدیرتوسط  رقابتی محیطدر  تغییراتمساله مستلزم شناخت و درك 
 تقاضاي افزایشو  يفنّاور سریع تغییررقابت،  افزایش. بهبود عملکرد است براي تامین زنجیرهو  سازمانی
 اقتضـایی پاسـخ  . شـده اسـت   تامین زنجیره دست پایینها در باالدست و شرکت همکاريموجب  مشتري

 ینتـام  هـاي  یـره به زنج یبرق هايو کسب قدرت، از شرکت رقابتیتمرکز  تغییرموجب  همکاري يسو به
ـ    ییپاسخ اقتضـا  یک. شده است یبرق  یـق از طر یـا پو یطمحـ  یـک ود عملکـرد در  مناسـب موجـب بهب

 یروهـاي حالـت ن  یـن در ا. شـود  یبر اعتماد ممکن م یروابط مبتن طریقهمکارانه از منابع از  يبردار بهره
. اثرگذارنـد  ینتـام  یرهزنج يهمکار ياجرا يبرا یرمد ییبر توانا یمقاوم داخل یروهايو ن یطیمحرك مح

پاسـخ   یـق دق یمقاوم بررس یروهايو ن یشترب يهمکار يبرا یریتیدر اقدامات مد ییرمحرك، تغ یروهاين
 ییپاسـخ اقتصـا   سازي یادهپ یقمقاوم را از طر یروهاين ینا یدبا یرانمد. کنند یم یکتهرا د یرمد ییاقتضا

به  یابیدست ياقدامات گوناگون برا سازي یادهپ یازمندمقاوم ن یروهايمتنوع ن یتماه. مناسب کاهش دهند
 نیـرو  میـدان  تحلیـل راستا  یندر هم. به عملکرد مدنظر هستند یابیو سپس دست يسطح مطلوب همکار

)FFT ( مقاوم انتخاب  نیروهايغلبه بر  برايرا  مناسبیتا اقدامات  کند میکمک  تامین زنجیره مدیرانبه
. شـود  یمـ رفتار سازمان  تغییرکه محرك  کند میکمک  محیطی تغییرات شناساییبه  حال یندرعکنند و 
سازمان. تمرکز دارد تغییرکنندگان در برابر  و مقاومت تغییر هايمحرك میانبر تعامل  نیرو میدان تحلیل

 سازمانی. را اجبار کند تغییري خارجی نیروي یک اینکهدارند تا  پایدارحالت  یکدر  ماندگاريبه  تمایلها 
. شـود  مـی  پیگیـري ر آن سـازگار شـدن   کـه د  شود می تغییرمحرك است وارد فاز  نیروي تاثیرکه تحت 
تمرکز . شوند می فعلیسازمان در حالت  یکهستند موجب انجماد  تغییرمقاوم که مانع  نیروهاي همچنین
رقبـا بـا   . بماننـد  پـذیر  رقابـت  توانند نمی پویا هايسیستمدر  ایستا هايشرکت زیرااست  ضروريمناسب 

 یـان م يهمکـار  یشافـزا  يبـرا . بمانند یرپذ تا رقابت نندک یم يهمکار ییر،محرك تغ یروهاياستفاده از ن
 نیروهـاي اگـر  . محرك و مقاوم را درك کنند یروهايو قوت ن یتماه یدبا یرانمد ین،تام یرهزنج ياعضا

 رفتارهـاي و سازمان بـه   شود میمتوقف  تغییرباشند،  همکاريمحرك  نیروهاياز  تر بزرگ یامقاوم برابر 
 افـزایش را  همکـاري  اثربخشـی و شرکت در حالت تعادل منجمد شده است و  کند میخود رجوع  سنگري

 نیروهـاي  یاو  تقویتمحرك را  نیروهاي مدیریتکه  دهد میرخ  هنگامیهمکارانه  تغییرات. نخواهد داد
در فـاز  ). یکمفاز (از انجماد خارج شود  بایدشرکت  همکاريقبل از شروع  بنابراین. کند تضعیفمقاوم را 

در  ناکـامی موجـب  ) الـف  تواند میکه  کنند میمحرك و مقاوم برخورد  نیروهايکه جنبش نام دارد،  دوم
شـود کـه    وضعتیحرکت به ) فرهنگ همکارانه ج ایجادتالش موفق در جهت ) موجود ب وضعیت تغییر

 ادایجـ خود را جهت  اقتضاییبه دقت پاسخ  باید مدیریتدر طول فاز جنبش است که . مدنظر نبوده است
پـس از   جدید تعادلیتمرکز در  یاشرکت به انجماد دوباره  تمایلفاز سوم به . کند سازي پیاده تغییر محیط

در قـدرت و   همکاريمقاوم در برابر  نیروهاينکته مهم است که  اینتوجه به . اشاره دارد اساسی تغییرات
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وجود داشته باشـد و شـامل افـراد،     تامین زنجیره یاسازمان  یک جايو ممکن است در هر  اند متفاوتاثر 

آهسته  تغییرها در برابر شرکت 1ساختاري -اینرسی تئوريبر اساس  همچنین. باشد فرآیندها یاها سیاست
توجه بـه  . کنند میرا محدود  سازگاري ساختاري، هايگیویژ سایرعادات، هنجارها و  ها، رویه زیراهستند 

مقـاوم هسـتند    تغییـر در برابـر   اي ویـژه  طـور  بـه بلندمدت  رفتارهاي نکته مهم است که ساختارها و این
 هـاي ویژگـی  بـه  توجه با دهی پاسخ ،)CT( اقتضایی و) FFT( نیرو میدان دیدگاه دو اساس بر. ]28،29[

 ارایـه  موجـب ) تغییـر  فرآینـد ( مقاوم یا و محرك نیروي اساس بر عوامل بررسی و) تغییر عامل( محیطی
  .شود می مؤثره عوامل اساس بر تامین زنجیره در همکاري گیري شکل از کاملی نسبتاً و مفهومی لگويا

  

 
  

  همکاريبه  نیرو میدان تحلیل - 2شکل 
  
  پژوهش  روش -4

   مندنظاممرور 4-1
شـده  مند اسـتفاده   از روش مرور نظام مؤثربر اساس عوامل  یمفهوم الگويپژوهش جهت توسعه  یندر ا

را دارد،  بررسـی گر در مورد موضوع تحت پژوهش اصلی هايوالسبه  گویی پاسخ قابلیتروش  این. است
هـا، نقـاط قـوت و ضـعف و     شکاف یافتنضمن  یاتجامع ادب یبا بررس کند یبه محقق کمک م همچنین

                                                        
١-Structural-Inertia Theory 
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به عوامـل   کسب کند و یمورد بررس یپژوهش ياز فضا مناسبیپژوهش درك  یاتادب يروندها ینهمچن

و شـناخت   یـق بـه درك عم  یازروش ن یناستفاده از ا یعلت اصل. تمرکز کند ادبیاتتر مورد توجه در کم
. مناسب است يالگو ارایه نیاز یشو انواع عوامل موثر بر آن بود که پ تامین زنجیره همکاريکامل مفهوم 

. خواهد داشت کننده یینتع نقشی همکاريبا  مرتبط مفاهیمها و یزممکان سازي یادهشناخت در هنگام پ ینا
ـ  90دهـه   یـل بـه اوا  ینتـام  هـاي  یـره سابقه کـارکرد همکارانـه در زنج   ینکها یرغمعل ینهمچن  یالديم

نسبت به آن وجود ندارد و  یقعم ینشمفهوم و کسب ب ینا یینمناسب جهت تب ی، منابع فارسگردد یبازم
ضعف در پـژوهش  ینا. (قرار نگرفته است بررسیمورد توجه و  داخلی هايفهوم در پژوهشم ینا درواقع

 یـره همکارانه در زنج هايفعالیت عملکردي هايگزارش بدانیمکه  شود میبرجسته  هنگامی فارسی هاي
ـ   يهمکـار  یاتادب یهاول یبررس ینهمچن.) مثبت و قابل توجه است ینتام از آغـاز مـرور    یشدر مرحلـه پ
 متناقضـی  حتـی و  مختلفـی  هـاي بنـدي  دسـته در  ادبیـات که عوامل مـوثر در   داد مینشان  نیزمند  امنظ

درك  بنـابراین . حـوزه شـده اسـت    ایندر  پراکندگیاند که موجب انتقاد پژوهشگران به  شده سازي مفهوم
متـون پـژوهش   عمیق و دقیق بررسی نیازمندو  یابد می دوچندان اهمیتی نیزعوامل  این ماهیترابطه و 

و  ترنفیلدمند عالوه بر مقاله مرجع و پراستناد  شناخت درست روش مرور نظام منظور به. مرتبط است هاي
 جملـــه از انـــد گرفتـــه بکـــار مشـــابه روشـــی کـــه جدیـــد مقالـــه چنـــدین ]89[ 2003همکـــاران 

ـ    یبررسـ . یافتند یقتطب یکدیگردند و با ش بررسی ]14،23،32،33،41،52،85[  ینمقـاالت و اذعـان محقق
ها وجود ندارد امـا  مند در پژوهش از مرور نظام يو استاندارد یکسانمراحل  اگرچهکه  دهد ینشان م ]85[

 تحلیـل و انتخاب منبع، استخراج مقـاالت، انجـام مـرور،     یابیارز یی،شامل شناسا یمشابه نسبتاً يها گام
اسـت کـه روش    ایـن نکته مهم . ها مشترك است پژوهش این تمامیدر  ها یافتهو گزارش  ارایهها و  داده

و با توجه  پردازد یم یاتادب یمند به بررس نظام اي یوهبه ش یسنت/عاديروش مرور  برخالفمند  مرور نظام
استفاده  مناسب یلها از روش تحل داده حلیلها در مرحله ت پژوهش و نوع داده هايسوالپژوهش،  یازبه ن
 هـاي مند منطبق بـا پـژوهش   مرور نظام تحقیقروش  هايپژوهش مراحل و گام ایندر  بنابراین. کند می

  . شود یخالصه گزارش م طور بهو  ارایهمعتبر 
 هـاي  یگـاه پا. جهت انتخاب مقاالت اسـت  اطالعاتی هاي پایگاهها انتخاب پژوهش تمامیگام نخست در 

 Springerو  ScienceDirect ،Emerald ،Wiley Journals ،Taylor & Francis یاطالعـات 
استفاده  Google Scholarاز  یپوشش کاف ییدتا يبرا یتانتخاب شدند و در نها یهاول يجستجو يبرا
مختلـف شـامل    هـاي  ینـه در زم یکه در انتخاب مقاالت مـورد توجـه بـود بررسـ     یگرينکته مهم د. شد

. حاصـل شـود   بیشـتري  جامعیـت بـود تـا    محیطـی  هايتوجه به تفاوتبا ... محصول، صنعت، کشور و 
 1همکارانـه  بازپرسـازي و  بینـی  پـیش  ریـزي،  برنامـه بخصوص  همکاري هايمکانیزمبر مطالعه  همچنین

 فرآینـدهاي در  یـل درك عوامـل دخ  يبـرا ) ینتـام  یرهزنج يهمکار هايیزمنسل مکان ینآخر عنوان به(
                                                        

١-Collaborative Planning Forecasting and Replenishment 
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هـدف و   راسـتاي در  دقیـق  جسـتجوي  بـراي  اطالعاتی هاي پایگاهاز انتخاب  پس. شد یدتاک یزن ییاجرا

کـه مشـخص کننـده دامنـه جسـتجو       شـوند  می تعیینو اصطالحات مرتبط  ها کلیدواژهموضوع پژوهش 
 کنند میرا مشخص ...) متن و  چکیده،عنوان، (از مقاالت  هاییقسمت یزگران ناز پژوهش برخی. هستند

. بگیرندمورد جستجو قرار  اطالعاتی هاي پایگاهشده در  تعریفو اصطالحات  ها دواژهکلیبر اساس  بایدکه 
با . شده است تاکیدنبودن مقاالت مورد جستجو  یابودن  يبر مشخص نمودن زبان و تحت داور ینهمچن

نشـده   تعریـف مقاالت  جستجوي يبرا یخاص یپژوهش محدوده زمان ینتوجه به نکات مطرح شده در ا
قرار گرفتـه   يشدند که تحت داور یبررس یسیمنتشر شده به زبان انگل هايپژوهش دیگر سوياز . است

هـا و   نامـه  پایـان هـا، رسـاله و   ها، مقاالت کنفـرانس شامل فصول کتاب یاتادب يبودند و بخش خاکستر
منفرد و  صورت به انگلیسی هاي کلیدواژه اطالعاتی هاي پایگاهجستجو در  براي. حذف شدند نیزها گزارش
در  1همکارانه و رابطه همکارانـه  تامین زنجیرههمکارانه،  تامین، زنجیره همکاري همکاري،شامل  ترکیبی

 یاطالعات هاي یگاهمقاالت در پا هاي یدواژهو کل چکیدهتا عنوان،  یدشد و مقرر گرد یفتعر ینتام یرهزنج
و عوامـل   يدر مورد همکـار  ید که دانش کافبو یمقاالت یافتنبر  یدتاک. یردمدنظر مورد جستجو قرار بگ

 یمورد بررس یزن يمرور یو حت یبیترک یفی،ک ی،کم یکردمقاالت با رو ینموثر بر آن را شامل شوند بنابرا
پـس از  . شـود  یهـا مـ   داده یـل تحل یشـتر ب یچیدگیحال پ ینو در ع یتقرار گرفتند که البته موجب جامع

مـتن شـامل    یاجمـال  یمقاالت مطالعه و سـپس بـا بررسـ    دهچکی یشترب یمقاالت، جهت بررس يگردآور
ارتبـاط کـم    یـن اگـر ا . شـد  یمشـخص مـ   یقو اهداف و روش پژوهش ارتباط با موضوع تحق هايالسو

در  يمثال مقـاالت متعـدد   يبرا. گردید یمقاله مربوطه از فهرست مقاالت حذف م شد، یداده م یصتشخ
 يبـه همکـار   یاطالعات وجـود دارد کـه اشـاره ضـمن     يگذار و اشتراكمانند اعتماد  یمورد ارتباط عوامل

گونـه  یـن اسـت کـه ا   یهیبد. اند انجام نشده ینتام یرهزنج يهمکار ینهدر زم یاند اما با هدف بررس نموده
کـه در  (مقالـه   یـک به  یاددر صورت استناد ز ینهمچن. وارد فهرست مقاالت منتخب شوند یدمقاالت نبا

 ینو همچن شد ی، مقاله مزبور به فهرست مقاالت منتخب اضافه م)خب وجود نداشتفهرست مقاالت منت
و در  گرفتنـد  یقـرار مـ   یموردبررسـ  یـز منبع ذکر کرده بودنـد ن  عنوان بهمقاله را  ینکه ا یديمقاالت جد

در ). 2عقـب رو به جلو و  یگلوله برف يجستجو(شدند یصورت تناسب به فهرست مقاالت منتخب اضافه م
در مـرور  . چـاپ شـده بودنـد    2016تـا   1990 هـاي نود و سه مقاله انتخاب شد که در فاصله سال نهایت
مرحلـه بـا    ایـن در . شود میها انجام  داده تحلیل معموالًمقاالت از منابع مدنظر  يمند پس از گردآور نظام

 یــب،فراترک یــل،مناســب ماننـد فراتحل  یــلهـا از روش تحل  پــژوهش و نــوع داده يهـا ســوالتوجـه بــه  
. شـود  یاسـتفاده مـ  ... و  يگریتو روا توصیف بندي، دستهمحتوا،  تحلیلمضمون،  یلتحل ي،نگار فرامردم

 هـاي پـژوهش  بیشـتر شده است اما  گردآوري هاي دادهوابسته به هدف پژوهش و نوع  تحلیلاگرچه نوع 
                                                        

١-Collaboration, Supply Chain Collaboration, Collaborative, Collaborative Supply Chain, Collaborative 
Relationship 
٢-Forward/Backward snowball search 



 1397بهار ، 39 بهبود مدیریت، شماره     138

 
. اند مند پرداخته مرتبط با هدف مرور نظام ینکات اصل یافتنمتون مقاالت در جهت  یقدق یمعتبر به بررس

بر اساس عوامل موثر،  مفهومی يالگو یمتنظ یعنیپژوهش  اصلیجهت تحقق هدف  یزپژوهش ن یندر ا
    ایـن . بودنـد  ضـروري  میمفهـو  يالگـو  ارایـه شـناخت کامـل و    يشدند که برا یفتعر یفرع هايسوال
نود  یراستا متن تمام یندر هم. بودند ینتام یرهزنج يانواع عوامل موثر بر همکارشامل  فرعی هايسوال

 یـق هـا از طر  در متن مقاله یفرع هايسوالقرار گرفتند تا پاسخ  یقو مطالعه عم یو سه مقاله مورد بررس
در مـتن  کلمات  مستقیم جستجوياز  کافی،از دقت  اطمینان براي. عوامل مشخص شوند اولیه يکدگذار

مقاالت بدقت مطالعه، ترجمـه   تمامی انتهايشد و در مقابل از ابتدا تا  خودداريمقاالت  الکترونیکی فایل
 خیرهصفحات گسترده ذ یلشده از کدها در فا يآور جمع يها داده یتمام یتدر نها. شد یهاول کدگذاريو 

نظـر از  صرف ،روینهماز . یرندر بگقرا همکاري يدر الگو ياثرگذار یتبر اساس ماه یلشدند تا مورد تحل
 بنـدي  دستهقرار گرفتند و مجددا  یعوامل مورد بررس یتعوامل در مقاالت، مضمون و ماه يگذار نوع نام
 پـذیرش هـا جهـت   سیسـتم در نوع روابط، ساختارها و  تغییربه  نیازبا توجه به  نهایتدر . شدند یبو ترک

) FFT( نیـرو  میـدان  تحلیـل مند حاصل شده بود و با استفاده از  ر نظاممرو نتایجکه از  سازمانی همکاري
عوامل در چـارچوب  ) یطیمح شرایطپاسخ به ) (CT( ییاقتضا يو تئور) ییرمقاوم و محرك تغ یروهاين(

  . شدند یکپارچه مفهومی ییالگو
  یاضیر اجماع ندیفرآ-4-2

 اطمینـان   عـدم  شـرایط  در گروهـی  گیـري  تصمیم مسائل بیشتر گیري تصمیم واقعی شرایط به توجه با  
 را خـود  نظـرات  باید خبرگان اطالعات، بودن غیردقیق یا ابهام به توجه با شرایط این در. شوند می تعریف

 و 1زبـانی  یا کالمی اطالعات معموال شرایط این در. کنند اعالم ها گزینه به نسبت هاییاولویت صورتهب
ـ  بـا  گروهی گیري تصمیم مسائل سنتی بصورت. گیرد می قرار استفاده مورد فازي سازيمدل  کـارگیري هب

 در و کنـد  مـی  اعـالم  هـا  گزینه به نسبت را خود اولویت خبره هر که شود می حل ها گزینه انتخاب فرآیند
 در کـه  اینجاسـت  اصـلی  مشکل. شود می انتخاب ها گزینه از زیرمجموعه بهترین یا گزینه بهترین نهایت

 تواننـد   مـی  خبرگـان  از برخـی  بنـابراین  و شـود  نمی گرفته نظر در خبرگان میان توافق سطح شرایط نای
 نشـده  گرفتـه  نظـر  در هـا آن توسط شده اعالم هاياولویت که معتقدند زیرا نپذیرند را شده اتخاذ تصمیم

 گروهـی  گیـري  متصـمی  در اضـافی  اي مرحله عنوانهب 2رسیدن اجماع به فرآیندهاي شرایط این در. است
 اي واسـطه  بـا  همـاهنگی  طریـق  از غالبـاً  و اصالح را خود هاياولویت خبرگان فرآیند این در. شد مطرح
 ،پـژوهش  ادبیاتدر . یابد ارتقاء گروه در توافق سطح تا کنند می نزدیک یکدیگر به را خود نظرات انسانی
ها بر اساس روش این توان یاست که م یافتهتوسعه  یمختلف یکردهايو رو ها یوهگوناگون با ش هايروش
  :نمود ارایه یاردو مع

 از خبرگـان  نظرات اصالح و بحث از پشتیبانی براي یافته، توسعه هايمدل از برخی: بازخورد مکانیزم -1
                                                        

١-Linguistic 
٢-Consensus Reaching Process 
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 در ،دهنـد  ارایه هایشاناولویت اصالح مورد در پیشنهاداتی خبرگان به تا اند کرده استفاده بازخورد مکانیزم

 بصـورت  هـا مکـانیزم  سایر از استفاده با و اند ندانسته مفید را مکانیزم این از استفاده هامدل سایر کهحالی
 نزدیـک  خبرگـان  سـایر  نظـرات  بـه  کافی اندازه به که شده ارایه معیارهاي هايوزن یا هااولویت خودکار

  .اند کرده اصالح را اند نبوده
 درون توافـق  محاسـبه  بـراي  شده استفاده) سنجه( اندازه اجماع هايمدل یديکل عامل: اجماع اندازه -2

 خبرگان نظرات میان فاصله) ب یا و جمعی اولویت تا فاصله محاسبه) الف اساس بر عموما که است گروه
 سـپس  و محاسـبه  خبرگـان  انفـرادي  هاياولویت تجمیع با گروه کلی نظر ابتدا الف حالت در. است بوده

 پژوهش در مثال براي. شود می محاسبه انفرادي و جمعی هاياولویت میان فاصله محاسبه با ماعاج میزان
 :شود می محاسبه (1) شماره فرمول طریق از lx گزینه براي) lC( اجماع میزان آریه بن
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cO شده مرتب جایگاه بیانگر ترتیب به lx خبره براي ie و هستند جمعی نظر و 

iw وزن نیز ie در. شـود  مـی  اسـتفاده  کلـی  اجماع درجه براي 1حسابی میانگین عملگر از سپس. است 
 مشابه مقادیر سپس و شود می محاسبه خبرگان نظرات از جفت هر میان شباهت میزان ب حالت در مقابل
 کالمـی  اولـویتی  روابـط  بـا  اجمـاع  انـدازه  چن مثال براي. شوند می تجمیع اجماع میزان به رسیدن براي

 با کالمی اصطالحات اساس بر ارزیابی که کردند تعریف نامطمئن vu
lk
i ssp , در کـه  شود می بیان 

vuSss آن vu  ),( 2انحراف اندازه با را خبره دو ارزیابی میان شباهت هاآن. هستند ,, lk
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i ppo نمودند تعیین (2) فرمول مطابق:  
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ij ppoppdsim                                               (2) 

 واقع در 1,0 داده شـباهت  میـزان  محاسـبه  در تـداخل  اندازه و انحراف اندازه به که است اهمیتی 
راستا ژو و وو مدل  یندر هم .]62[ شوند می محاسبه سطح سه در سپس اجماع و مجاورت میزان. شود می

  :نمودند ارایهرا در شش گام  گیري تصمیم براي) DCSM(اجماع  یبانگسسته پشت ریاضی
mnijrR محاسبه. یکم گام  TkRRRRl( یرفرمول ز یقاز طر )( kk  ,,,0 )0()0(

(  
                                                        

١-Arithmetic Mean Operator 
٢-Deviation Measure 
٣-Overlapping Measure 
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 بـه  صورت این غیر در بروید پنج گام به باشد) اجماع سطح(  يمساو یا کمتر فوق فرمول حاصل اگر
  .بروید سوم گام
  :کنید محاسبه را فواصل موزون ماتریس. سوم گام
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  نیتام رهیزنج يهمکار بر موثر عوامل بر یمبتن یمفهوم مدل -5

در پـنج دسـته    یـت شده بر اسـاس ماه  یشده در نود و سه پژوهش بررس ییبخش عوامل شناسا یندر ا
و  يعوامل سازنده مفهوم همکار ینو همچن یمثبت و منف یامدهايموثر مانع و پ ساز، ینهمحرك، موثر زم

شـده   ارایـه  مفهـومی  الگويو در  بندي دسته )CT( اقتضاییو ) FFT( نیرو میدان هاينظریهنطبق با م
  .پردازیم میآن  اصلیهر دسته و عوامل  معرفیاست که به   بکار گرفته شده) 3شکل (

  نیتام رهیزنج يهمکار محرك عوامل - نخست دسته- 5-1 
 ایجـاد  سـوي هـا را بـه   هسـتند کـه شـرکت    شرایطیشده مرتبط با  ساییشنااز عوامل  اصلیدسته  یک

نـام   "هـا محرك"پژوهش  اینعوامل در  اینکه  کنند میاجبار  یا دهند میسوق  تامین زنجیره همکاري
 "تغییرات کلی روندهاي یا اطمینانعدم "از  یمند عوامل محرك ناش مرور نظام یجبر اساس نتا. اند گرفته
و بطـور خـاص عـدم     ]34[ اطمینـان  عـدم  افزایش همکاري، ایجاد اصلی انگیزه یاعامل  در واقع. هستند

 ناشیآن را  توان میکه  ،]17،67[است  تامین زنجیره هايفعالیتعنوان منشاء هعرضه و تقاضا ب اطمینان
تنـوع   افـزایش ، ]28[ مـالی  فشـارهاي  ،]15،17،28،30،34،55،79[ رقـابتی  فشـارهاي رقابت و  افزایشاز 

و  قیمتها در مورد نگرانی، ]17،28،30،55[ مشتريدر مورد تقاضا و نگرش  نگرانی ،]79،92[ محصوالت
 ،]15،53،71،79،92[ جدیـد محصوالت و ورود مکرر محصوالت  یاتچرخه کوتاه ح، ]17،53[آن  تغییرات

مکمـل   هـاي به منابع و مهارت نیاز، ]28[ها شرکت مالکیت تغییر، ادغام و ]17[مواد  تامیندر  محدودیت
، ]28،53،55،97[ تنـوع بازارهـا  /شـدن  جهـانی و  سازي جهانیمانند  کلی روندهاي همچنین. دانست ]96[

و  فراسـاحلی  تولید سپاري، برونو  ]28[ تامین زنجیرهو تمرکز بر  اطالعاتی، انقالب آوريفن سریع تغییر
 .موثر بوده اسـت  تامین زنجیرهاقدامات همکارانه در  پذیرشبر  نیز ]15،96[ تخصصی هايظهور شرکت

 یجـاد اند در واقع ضرورت ا مشخص شده) 3شکل ( یمفهوم الگويدر  یکدسته از عوامل که با عدد  ینا
 يدر تمـام بازارهـا   یبـا تقر دسته از عوامل ینتوجه نمود که ا باید. کنند یگوشزد م یرانرا به مد يهمکار

 اینگفت که  توان می ایراندر  خانگیبازار لوازم  رقابتی شرایطپررنگ دارند و با توجه به  يحضور یرقابت
 یصنعت یرانمد برايعوامل  ینهشداردهنده ا یتبا توجه به ماه ،ینبنابرا. موثرند نیز ایرانعوامل در بازار 

 ایـن از  یوجـود بخـش مهمـ    یراشد ز يها خوددارآن برايخبرگان  اعیوزن بر اساس نظر اجم تعییناز 
 ینتـام  یـره در زنج يهمکـار  یجـاد ا يعوامل در بازار قابل لمس است که خود عامل سوق دهنده به سو

  .است
  نیتام رهیزنج يهمکار ساز نهیزم عوامل - دوم دسته-5-2
ـ   یگونـاگون  ینشده کـه بـا عنـاو    ییعوامل شناسا یگردسته د ـ  نیازهـا،  یشماننـد پ       کننـدگان،   بینـی  یشپ

اند مرتبط بـا   شده يساز مفهوم يهمکار یديکل یا یتعوامل موفق ،ینگران، توانمندسازان و همچنیلهتس
پـژوهش تحـت    ینهستند که در ا يهمکار یريگ شکل کننده یاو مه ساز ینهزم یتاًهستند که ماه یطیشرا

از  یدسـته اصـل   17 مند نشان از وجـود  مرور نظام یبررس یجنتا. اند شده یمعرف "ساز ینهعوامل زم"عنوان 



 1397بهار ، 39 بهبود مدیریت، شماره     142

 
بـا   مفهـومی  الگـوي عوامل که در  این. دارند يدر الزامات همکار یشهر یککه هر  گونه عوامل دارد ینا

  :هستند عبارتند از ضروري تامین زنجیره همکاري ایجاد براياست و   عدد دو نشان داده شده
 پرتکرارتـرین و  مهمتریناعتماد ): اعتمادسازي براي گذاري سرمایهبر اعتماد و  مبتنیفرهنگ ( اعتماد -1

اسـت کـه    ایناعتماد باور به . روابط همکارانه و تداوم آن است ایجاد مبناياعتماد . است ادبیاتعامل در 
. و قول و سخنش قابل اتکاست کند میعمل  سایریننحو ممکن و بر اساس منافع  بهترینهمکار به  یک

ــاد  ــیشاعتمــ ــازي پــ ــرکت  نیــ ــا شــ ــت تــ ــت اســ ــا فرصــ ــه هــ ــد  طلبانــ ــار نکننــ  رفتــ
]3،7،9،15،21،23،28،30،36،40،46،53،54،55،61،71،76،82،88،92،94،98[.  
و فرهنـگ تبـادل    یسـازمان  یانم یاطالعات هايیستماطالعات، س يورآبر نقش فن یدتاک(ارتباطات  -2

 يگـذار  بـا اشـتراك   یو خصـمانه بـه روابطـ    یاز حالـت سـنت   یدروابط با يهمکار یجادا يبرا): اطالعات
و  یکـدیگر اطالعات مـرتبط بـا    يگذار ارتباطات باز و روان و اشتراك یک،روابط نزد. کند ییراطالعات تغ

 يهـا  نقطـه فـروش، برنامـه    يهـا  مانند داده یاطالعات يگذار اشتراك. از فرهنگ همکارانه هستند یجزئ
   ییشناسـا  يارشـد بـرا   یریتارتباطـات و تعـامالت در سـطوح مـد     یـاد و ازد يپروموشن، سطوح موجـود 

 زنجیره اعضاي بینمنجر به تعارض و درك غلط  صحیحعدم ارتباطات . است ضروريبهبود  هايفرصت
  .]3،7،9،15،17،18،22،23،29،31،36،42،53،61،67،69،71،74،76،79،82،84،92[ شود می

اسـت   کسـانی و  مانند میاست که  کسانیکننده  متمایزتعهد :  تعهدسازي براي گذاري رمایهستعهد و  -3
بـه حفـط روابـط     تمایلاز تداوم رابطه،  یافتن اطمینانبه حفظ روابط و تالش جهت  تمایل. روند میکه 

طـه و  راب اهمیـت تعهد نشان دهنده . همکاران است بینبه تدوام روابط  ضمنی یا صریحارزشمند و  قول 
   .]7،23،25،26،35،38،45،61،70،76،79،87،88،93،94[ ارزشمند بودن آن است

. متقابل همکـاران وجـود دارد   وابستگیقدرت و  میان نزدیکیرابطه : متقابل و نقش قدرت وابستگی -4
 عـادي کند کـه در حالـت    کاريرا وادار به انجام  دیگريهمکار بتواند  یک اینکه یعنیعدم تعادل قدرت 

بـه   وابسـتگی . استمرتبط  دیگريهمکار به  یک وابستگیبه درجه  مستقیماً ،تعادل قدرت نبود. کند نمی
 یـک  هنگـامی  یـا به اهداف مـدنظر اسـت    دستیابیحفظ رابطه در جهت  براي دیگرطرف به  یک اتکاي
مطلـوب را کنتـرل کنـد     نتـایج بـه   یـابی دسـت  بـراي الزم  شـرایط تمـام   توانـد  نمـی  تنهـایی بـه طرف 

]8،19،24،25،29،35،55،76،79،94،95[.   
الزامـات و   برابري همچنینو  تعاملیو  اي رویه توزیعی،به انواع عدالت مانند : متقابل بودن/دوجانبگی -5

 حتـی  یـا در صورت وجود منافع مشترك و  توان میرا متقابل سودمند  وابستگی. الزامات اشاره دارد اجراي
   .]4،7،90،98[ تجربه کرد غیرمشترك

معناسـت کـه    ینباال بد یترسم. رابطه دارد یافتگیساختار یبا چگونگ یترسم: یتوافق رسم/رسمیت -6
استانداردشـده و   هـاي سیاستو  رسمی قوانین تاثیرتحت  طوالنی اي دوره يبرا يو روابط کار یماتتصم
اسـتاندارد   ایجـاد انجام شـود و   بایدانتظارات از انچه که  همکاري سازي رسمی. هستند عملیاتی هاي رویه
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  .]22،24،35،58،87،97،98[ کند میاقدامات را مشخص  براي

 نیـاز اقـدامات   این زیرااقدامات همکارانه است  پیشبردعامل  مدیریت حمایت: مدیریتو تعهد  یتحما -7
اعتمـاد و   ایجـاد  بـراي و موثرتر دارد که مستلزم صرف زمـان و منـابع    تر جدي مدیریتو  یکپارچکیبه 

عبـور از   براي رآینديفبه تمرکز  نیاز تامین زنجیره همکاري اینکهبا توجه به  همچنین. است سازي رابطه
 اسـت  ضـروري هـا  غلبـه بـر اصـطکاك    بـراي  مـدیریت  حمایتتعهد و  ،بنابرایندارد  کارکردي مرزهاي

]3،7،9،30،31،36،54[.   
 افـزایش جهـت   رسـمی انتخاب همکار بصـورت   برايمناسب  ارزیابی معیارهاي ایجاد: همکار ارزیابی -8

از  اطمینـان  بـراي شده در توافقـات   تعبیه نظارتی مکانیزم نوعی ارزیابی. است ضروريو سرعت  کیفیت
از  جلوگیريها و بخصوص شرکت اجتماعیو  محیطی زیست هايمسئولیتو ارتقاء  فنی نیازهايحداقل 

سوابق و عملکرد گذشته، موجب اجتناب از صـرف زمـان دوبـاره در     بررسی. طلبانه است فرصت رفتارهاي
ثبت و ضبط عملکرد موجب . شود میروابط خوب  ظحف براي نگیزهعنوان اهانتخاب همکار ب پیچیدهمساله 
   .]2،39،73،87،97[ شود می نیزاعتماد  تقویت

تـداوم   تـاریخی روابـط  ): مخـتص روابـط   گذاري سرمایهرابطه و  مدیریت(به روابط بلندمدت  گرایش -9
که نشان  شود میمشارکت و حل مساله مشترك  هماهنگی، افزایشو موجب  دهد می افزایشانتظارات را 

 منـابع  تخصـیص توسعه روابط که اغلب به شکل  برايشرکت به تالش  تمایل. دهنده روابط موفق است
  . ]1،48،58،70،84،87،88،93[ است نشان دهنده تعهد به روابط بلندمدت است

هم در سطح کارکنـان   جدیدي هايذهنیتها و مهارت نیازمند همکاريتوسعه : انسانیتوسعه منابع  -10
رو  ایـن است و از  رقابتی محیط سنتی هاي دیدگاهدر تعارض با  حدياست که تا  مدیرانو هم در سطح 

  .]3،36،54،92[ داریم نیاز انسانیو اموزش منابع  به توسعه
مشـخص   رسمی هايجلسات و نشست طریقاز  همکاري: شده زمانبنديمشارکت فعال در جلسات  -11
اهـداف،   ارزیـابی نظـارت،   بـراي منظم  هايجلسات و نشست. شود میکه بصورت منظم برگزار  گردد می

 راهیجلسات  همچنین. است ضروري آتی هايفرصت یشناسایاقدامات و  همکاري، نتایجبحث در مورد 
را  محـیط هاست کـه درك  دانش در سازمان کدگذاري طریقسازمان از  میاندانش  مدیریت براي رسمی

  .]3،22،24،35،44،54،56،59،65،81[ کند میو انتشار اطالعات را فراهم  ارزیابیو امکان  تسهیل
 مشـارکتی از فرهنگ  بخشیبعنوان  یادگیري. بط وجود دارددر ذات روا یادگیري: یادگیريبر  تاکید -12

رفتـار   ایـن و سـپس   شـود  میو منابع  خصوصیاطالعات  گذاري اشتراك برايها شرکت انگیزشموجب 
 ارتقـاي کـه مجـددا موجـب     شـود  مـی  وفـاداري قوت رابطه بـه شـکل اعتمـاد، تعهـد و      افزایشموجب 
  .]30،44،45،46[ هستند ضروري همکاري يبراکه  شود میاطالعات و منابع  گذاري اشتراك

اقـدامات   طریقکه فقط از  کنند می تشریکرا  اهدافیکه همکاران  میزانی: اهداف و منافع مشترك -13
. تر اسـت  گسترده ولیمشابه  مفهومیمشترك هم  هايارزش. است دستیابیمشترك و حفظ روابط قابل 
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 هاســتمــنظم آن بــازبینیمشــترك و  یــینتعاهــداف متقابــل بصــورت  تعیــین همکــارينقطــه آغــاز 

]3،31،87،88،94[.  
اسـتفاده از  . هسـتند  همکـاري  ایجـاد مـانع   سـنتی  سـاختارهاي : همکاري پشتیبان سازمانیساختار  -14

 شـرایط موجب بهبود ارتباطات و گردش اطالعات مطابق بـا   سازمانیتخت و منعطف  تیمی، ساختارهاي
  .]3،8،29،30،87،92[ خواهد شد همکاري

 ضـروري  اي رابطـه هنجار  پذیري انعطاف. است تغییردر حال  شرایطپاسخ به  توانایی: پذیري انعطاف -15
بـه   تمایـل انتظارات دوطرفـه از   فرآیندها پذیري انعطاف. کند میرا مشخص  آتیاست که قواعد تبادالت 

 اجـراي مشـکالت   خطاهـا و  بـراي  پـذیري  انعطـاف . کنـد  مـی  تعریفرا  تغییردر حال  شرایطبا  سازگاري
 شــود مــیهــا شــرکت بــین همــاهنگیو  گیــري تصــمیم همگــامیاســت و موجــب  ضــروري همکــاري

]18،23،24،28،71[.  
 ایجـاد  بـراي مشـابه   یـا هماهنگ شـده مکمـل    هايفعالیت اجراي یعنیتعاون : هایتتعاون در فعال -16

 محـیط در  پایـداري ثبات و . در طول زمان طرفینمنفرد مورد انتظار  نتایج یامشترك خوب و  پیامدهاي
شـده متقابـل قابـل     ریـزي  برنامـه  مزایـاي  هماهنگیو بدون  آید میبدست  هماهنگی طریقنامطمئن از 

  . ]23،24،48،54،58،59،63،70،76،94[ نیست دستیابی
 اثربخشـی . اشـاره دارد  جغرافیـایی  پراکنـدگی و  جغرافیـایی به فاصله : و فاصله همکاران پراکندگی -17

 پراکنـدگی بـر حسـب    تـامین  زنجیـره  تشـکیالت  همراستاسـازي  برايبه تالش  تامین نجیرهز همکاري
صنعت،  یطکشورها، ساختار و مح شرایطدسته از عوامل با توجه به  این. ]25،37[ وابسته است جغرافیایی

امل بـر  عو این اینکهبا توجه به  همچنین. متفاوت عمل کنند و اثرگذار باشند توانند می... نوع محصول و 
بر اسـاس نظـر خبرگـان     یدموثر هستند با يهمکار يو اجرا سازي یادهمند بر پ مرور نظام خروجیاساس 

  .خبرگان اقدام نمود میاناجماع  رعایتها با آن یتاولو ییننسبت به تع
 نیتام رهیزنج يهمکار مانع عوامل - سوم دسته-5-3

) دسـته دوم ( ساز زمینهعوامل عمدتا ضد عوامل موثر  این. به موانع اشاره دارد مفهومی الگويعدد سه در 
موانـع   مهمترین. هستند همکاري بسوي تغییر ایجادها و در واقع مانع آن تضعیفو موجب  کنند میعمل 

، اطالعـات و  ]6،15،22،23،28،29،30،63،71،72،87[ عبارتند از نبود اعتماد، مشکالت مرتبط با ارتباطـات 
و مقاومـت در برابـر    یـل مناسـب ارتباطـات، عـدم تما    هـاي مکانیزممل نبود شا(اطالعات  گذاري اشتراك
عدم  ي،گذار و تعهد در اشتراك یتنبود شفاف ی،نداشتن آمادگ ي،گذار بودن اشتراك یناکاف ي،گذار اشتراك

و محرمانه بودن اطالعات و تـرس از دسـت دادن اطالعـات     یتتقارن اطالعات، دقت، بهنگام بودن، امن
، ]3،28،29،63،71،72[ مـدیریتی و تعهد  حمایت، نبود ]6،23،28،30،38،48،63،71،72،79،87،88[) یرقابت

و تمرکز بـر   تامین زنجیرهو فلسفه  همکاريمدت، وجود درك نامناسب از  نبود درك مشترك، نگاه کوتاه
و  کنولوژيت، مشکالت مرتبط با ]3،6،36،38،71،72،87[ تامین زنجیره بجايخود  فرآیندهاي سازي بهینه
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 ناسـازگاري، و  ناهمراسـتایی  تکنولـوژي، بـه   زیاد وابستگی تکنولوژي،در  گذاري سرمایهشامل (ها سیستم

، ]23،28،29،30،88[ ییــر، مقاومـت در برابــر تغ ]3،23،36،71،88[) تکنولوژیــک هـاي قابلیــتاخـتالف در  
، ]15،17،29،30،63[ گارو ناسـاز  غیرمشـترك ، اهـداف  ]3،36،63،72[متفاوت  کاري هايفرهنگ و ارزش

 عملکـردي  هـاي  سـنجه ، ]6،28،71،72،79[ هاها و پاداشریسکنکردن  تقسیمها و مشوق راستایی ناهم
هـا و سـاختار   سیاسـت ، ]30،63[ رهبـري ، نبـود  ]29،30،38،71،79[ تـامین  زنجیرهناهمراستا و نامناسب 

ــازمانینامناســب  ــود ]3،28،79[ س ــارچگی، کمب ــتاییو  یکپ ــیدرو همراس ــات ]36،63[ ن ــود تعارض ، وج
جـویی  صرفهمحاسبه  تواناییو عدم  همکاري مزایاي، عدم درك ]28،71[ ب، آموزش نامناس]28،29،30[

عوامل دسـته سـوم در واقـع    . ]55،87[ پیچیدهو ساختار صنعت  تجاري محیطو  ]3،48،63[حاصل  هاي
تا حد ممکن در تمام سـطوح   یدند و باکنندگان در برابر عوامل دسته دوم هستکنندگان و مقاومتتضعیف
  .محرك بر مقاوم غلبه کنند یروهايشوند تا ن تضعیف
   نیتام رهیزنج يعوامل سازنده همکار -چهارم  دسته-5-4

. اشـاره دارد  تامین زنجیره همکاريکننده مفهوم  تعریفبه عناصر سازنده و  مفهومی الگويعدد چهار در 
 بـراي . دهنـد  یابعاد ان را نشـان مـ   یاها و فعالیتو اجزاء،  کنند می توصیفرا  همکاري پدیدهکه  عواملی
 صنایع در بتوان که اجرایی مکانیزمی بعنوان آن شناخت و تامین زنجیره همکاري از واضحی درك کسب

 ابعاد وها فعالیت اجزاء، عناصر، شامل که تامین زنجیره همکاري هايسازي مفهوم باید نمود استفاده آن از
 مفهـوم  سـازنده  عامل هشت پژوهش این در. داد قرار تاکید مورد را مشترك بخش و بررسی را ستا آن

  . است شده شناسایی تامین زنجیره همکاري
توافـق و تعـارض    هنگام با هم کـار کـردن عـدم    زیرا است مشترك مسائل حل )1( عوامل این نخستین

و تعارض  فنیهمکاران، مسائل  میانتوافق  به عدم رسیدگیموضوع به حل و  این. است طبیعی اي مساله
 طریقبهبود عملکرد از  براي هایی ایدهراهکارها و که منجر به توسعه  کند یروزانه اشاره م هايعملیاتدر 

 طراحـی شـامل توسـعه دوبـاره     توانـد  میموضوع  این. شود می فرآیندها اثربخشیو  کارآییبهبود مستمر 
. شـود  بالیا مدیریتمنفعت و  -هزینه هايتحلیلو  کیفیتکنترل  ی،بازاریاب لجستیکی،محصول، مسائل 

ها منجر تفاوت اینو فراموش کردن  شود میو تعارض منافع  عقایدموجب تفاوت در  فرهنگی هايتفاوت
 بایـد  نیـز  یفرهنگـ  هـاي تفاوت تاثیرمسائل تحت  بنابراینو شکست کسب و کار خواهد شد،  دشمنیبه 

  .]18،45،46،58،87[ ل شودبصورت مشترك حل و فص
 سـازي  پیادهو  طراحی فرآیند. عملکرد همکارانه است سیستمسنجش عملکرد مشترك و ) 2( يعامل بعد

 این اصلیمساله . است کلیدر جهت بهبود عملکرد  تامین زنجیره اعضاي راهنماي عملکردي هاي سنجه
اهـداف   فرآینـد  ایـن . و عملکرد آن باشد تامین زنجیره ماهیتمتناسب با  بایدها  است که اهداف و سنجه

هستند که در صورت  رقابتیاهداف متقابل عوامل . کند می تعیینمرتبط را  عملکردي هاي سنجهمتقابل و 
 یـا  تـامین  زنجیـره  هزینـه  قیمـت،  کیفیـت، هستند ماننـد   دستیابیقابل  تامین زنجیره اعضاي همکاري
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 اعضاي نقدي جریانو  سرمایهسود، بازده  ارتقايو موجب  بازار برتر از رقبا هستند دیدکه از  پاسخگویی

سـه  . دارنـد  نیـاز  عملکردي هاي سنجهاز  مختلفیبه انواع  تامین زنجیره اعضاي. شوند می تامین زنجیره
 فرآینـدي : چرخـه اسـتثناء  ) الـف : (کنند میعملکرد همکارانه را فراهم  بررسیامکان  پویا یادگیريچرخه 

اسـت کـه فـروش را از اخـتالالت و      مشـتري  تقاضـاي به  سریع پاسخدهیاز  ناناطمیهمکارانه بمنظور 
و شـامل   جـاري اقدامات مشترك بمنظور انجام بهبـود  : چرخه بهبود) ب. (کند میبازار محافظت  تغییرات

) ج. (بهبـود مناسـب اسـت    هـاي  گزینهو انجام  تحلیلبهبود و  هاي برنامه تنظیماهداف بهبود،  شناسایی
 اسـت  همکـاري و مـورد انتظـار    واقعـی  پیامـدهاي  مقایسـه  بـراي مـورد اسـتفاده    فرآیند: نیبازبیچرخه 

]40،45،46،58،77،97[.  
از  گونـاگونی  طیـف شـرکت   یـک که  میزانی یعنیاطالعات است  گذاري اشتراك) 3( بعدي بنیاديعامل 

به موقع  شکلیبه  تامین زنجیرهو کامل را با همکاران  دقیقمحرمانه مرتبط،  هاي ایدهها و  طرح ها، رویه
تمـام همکـاران اسـت کـه      هـاي سیستمدر  خصوصی هاي دادهبه  دسترسیو شامل  گذارد میبه اشتراك 

کسـب،   فعالیـت  این. کند میرا فراهم  تامین زنجیره فرآیندهايمحصوالت در  پیشرفتامکان نظارت بر 
و عملکـرد را پوشـش    ها هزینهها، سفارش دي،موجوتقاضا،  هاي دادهو انتشار  سازي ذخیره، ارایهپردازش، 

 بایدمهم است و  بسیارها  داده اطمینان قابلیتو  کنندگی تکمیلمرتبط بودن، دقت، بموقع بودن، . دهد می
  .]12،13،22،27،39،40،44،45،50،58،61،77،78،97،98[ شود بررسی

ـ    مشترك و همگام گیري تصمیم) 4( يسازنده همکار يعامل بعد اشـاره دارد کـه    فرآینـدي ه است کـه ب
 مزایايتا  کنند میرا هماهنگ  تامین زنجیره هايعملیاتو  ریزي برنامه تصمیمات تامین زنجیرههمکاران 

همکـاران و هماهنـگ سـاختن     راستاسـازي هـم  بـراي مشـترك   ریـزي  برنامه. شود بهینه تامین زنجیره
 ریـزي  برنامـه  نـوعی در واقع بـه . شود میه استفاد دهیتحویلها و سفارش بازپرسازي،در مورد  تصمیمات

دوبـاره   تخصـیص مشترك کـه شـامل    گیري تصمیم فرآیندهاي طراحی فعالیت این. مشترك اشاره دارد
جهـت انطبـاق عرضـه بـا      تامین زنجیره اجرايو  ریزي برنامه سازي همگامبه منظور  گیري تصمیمحقوق 

در مـورد   متفاوتی هايو تخصص گیري تصمیم حق تامین زنجیره اعضاي. دهد میتقاضا است را پوشش 
هماهنـگ   نحـوي را بـه  ضروري تصمیمات باید زنجیره اعضاي بنابرایندارند  تامین زنجیره هايعملیات

هـم دارنـد کـه بـه      متضادياوقات همکاران اهداف  گاهی. به عملکرد بهتر شود دستیابیکنند تا موجب 
 پاسخگویی تصمیمات همگامیقضاوت در مورد  برايراه  کی. شود میکمتر منجر  بهینگیبا  راهکارهایی

سطح . است زنجیره سودآوري افزایشمشترك در  تصمیمات اثربخشیبه تقاضا و  تامین زنجیرههمکاران 
ــامی ــل  گیـــري تصـــمیمدر  همگـ ــراي کلیـــديعامـ ــدت اســـت    بـ  حفـــظ رابطـــه در بلندمـ

]12،13،23،27،39،40،44،45،46،50،58،77،78،80،97[.  
ها اشـاره  مشوق همراستایی) 5(به  ینتام یرههمکاران زنج یانم یاها و مزاریسک ها، هزینه سیمتق فرآیند

هـا و  دریـافتی  تسـهیم به مشارکت جهت  نیازموفق  همکاري. است همکاريعامل سازنده  دیگردارد که 
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ـ         انگیـزه طرح  این. دارد مساويبصورت  هايزیان ه عمـل نمـودن بـه حالـت سـازگار بـا اهـداف دوجانب

را  خصوصـی و آشکار نمودن صـادقانه اطالعـات    زنجیرهکل  براي بهینه گیري تصمیمشامل  استراتژیک
منصفانه سـود   تقسیم هايمکانیزمبه  نیازها مشوق همراستایی. کند می ایجاد تامین زنجیره اعضاي براي

و  همکارياز  طوحیس همراستایی این. دارد... ها، تخصص و ها، تالشریسک گذاري، سرمایهمتناسب با 
 کنـد  مـی طلبانـه را حـداقل    فرصـت  رفتارهـاي عـادات مخـرب مثـل     حالیکـه در  سازد میتعهد را ممکن 

]12،13،27،40،46،50،77،78،80[ .  
 زنجیـره همکـاران   میـان  پیـام ارتباط و انتقال  فرآیند. ارتباطات آزادانه و همکارانه است) 6( يعامل بعد

ارتباطـات  . اسـت  نزدیک شرکتی بینروابط  بیانگر سطحیدوطرفه و چند ارتباطات آزاد، متعادل، . تامین
حالـت  . دارد یافتهبهبود  غیرمستقیم تاثیربهتر و  غیررسمیدوطرفه، حاالت  جریان بیشتر،همکارانه تکرار 

ارتباطات  برقراري میزان غیررسمیو حالت  کند میثابت استفاده  هاي رویهو  ساختاریافته قوانیناز  رسمی
 تـاثیر بـا  . ارتباطـات نهفتـه اسـت    محتـواي در  تاثیر. همکاران است میان غیرمنظمرت خودجوش و بصو

قول  توصیه، طریقخاص از همکار از  اقدامیرفتار با درخواست  تغییر جستجويشرکت در  یک مستقیم،
در مـورد  همکـار   باورهـاي هـا و  نگرش تغییر براي غیرمستقیم تاثیراما . است قانونیو توسل به الزامات 

  . ]12،13،23،46[است  تهدید یاخاص بدون دستور  رفتاري مطلوبیت
بـه   ینتـام  یرهبه اهداف زنج یابیدست یقکه از طر کنند یاحساس م ینتام یرهکه همکاران در زنج میزانی

در واقع درجـه  . اهداف اشاره دارد همسانی) 7( یعنی يبه عامل سازنده بعد یابند یدست م یزاهداف خود ن
اعضـا احسـاس    واقعـی اهـداف   همسانیدر . است زنجیره اعضاي میانو تناسب  سازگاري قابلیتفق، توا
در صورت اختالف باور دارنـد کـه    یاکامال منطبق است  تامین زنجیرهها با اهداف که اهداف آن کنند می

 همسانی ینا. است دستیابیقابل  تامین زنجیرهکار کردن مشترك در جهت اهداف  طریقها از اهداف ان
از درك متقابـل و توافـق در مـورد     اي درجـه به  تامین زنجیرهدر  همکاريموضوع اشاره دارد که  اینبه 

  .]12،13[ دارد نیازها و باورها و اقدامات ها، ارزششاخص
توسـط   رقابتی محیطبهتر به بازار و  پاسخیبه توسعه  دیگرخلق مشترك دانش بعنوان عامل سازنده ) 8(

. خلق دانش وجود دارد هايفعالیتدو نوع . کار کردن مشترك اشاره دارد طریقاز  تامین نجیرهزهمکاران 
از دانـش کـه بـر     گیـري  بهرهو مرتبط متمرکز است و  جدیداکتشاف دانش که بر جستجو و کسب دانش 

را ممکـن و   نـوآوري همکـاران   میانکسب، تبادل و جذب دانش . دانش متمرکز اشت بکارگیريجذب و 
 يدر عمق مفهوم همکـار  یسه عامل اساس همچنین .]12،13[ سازد میبلند مدت را ممکن  پذیري ابترق

ـ  يگذار که عبارتند از اشتراك گیرد یبستر شکل م ینا يبر رو يوجود دارد که همکار از  یو استفاده اهرم
کـه   هنگـامی . تركو مشـ  یاختصاص گذاري یهاستانداردشده و سرما یکپارچه یندهايها، فرآییمنابع و دارا

 هاییبه شرکت یرقابت یتدشوار شده است، مز يو محدوده اقتصاد یاسبر اساس مق رقابتی مزیتکسب 
 همکاريخلق ارزش در . کنند اهرمیاز منابع پراکنده استفاده  همکاريبا  توانند میتعلق خواهد داشت که 
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 فرآینـدهاي . ]12،13،46،58،97[است  یرپذ امکان ها ایده ترکیب طریقاز  نوآوريمنابع و  سینرژي بوسیله

 طراحـی  اي بگونـه را  تـامین  زنجیره کارآي فرآیندهاي تامین زنجیره اعضاي یعنیاستانداردشده  یکپارچه
 ایـن  صـریح  تشـریح . دهـد  تحویـل  نهایی مشتريکمتر و بموقع به  هزینهکه محصوالت را با  کنند می

محصـوالت رفـع    ارایهالزم به  یکپارچه هايفعالیت یکل توالی سازي همگامدر  زنجیره اعضايبه  ویژگی
تعهـد مخـتص    یعنیو مشترك  اختصاصی گذاري سرمایه. ]77،98[ کند میکمک  مشتري نیازهايکننده 

و بهبـود   تجهیراتآموزش، (ها این. کند می گذاري سرمایههمکار در روابط  یککه  منابعیروابط به شکل 
بر اساس  توان می .]61[ نیستندقابل بازگشت  یابدند چون اگر رابطه خاتمه هست بازیابی غیرقابل) سرمایه

 تـامین  زنجیـره  همکـاري  ماهیـت فـرض کـرد کـه در     اینگونـه هـا  عوامل مهم ذکـر شـده در پـژوهش   
هـا، و  یـی از منـابع و دارا  یو اسـتفاده اهرمـ   يگـذار  مشترك و مختص روابـط، اشـتراك   گذاري یهسرما"

هشت  ینهمچن. است يهمکار یربنايوجود دارد که همان شالوده و ز "نداردشدهاستا یکپارچه یندهايفرآ
 یزدسته از عوامل ن ینا يبرا. گیرند یقرار م زیربناشالوده و  ینهم رويدسته بر  ینشده ا شناساییعامل 

هـا  یـت خبرگـان وزن اولو  یبر اساس نظر اجماع يبه مفهوم همکار دهیها در شکلبا توجه به نقش آن
  .به شدمحاس

  نیتام رهیزنج يهمکار يامدهایپ - پنجم دسته-5-5
 مزایاهمان  پیامدهامنظور از . اشاره دارد تامین زنجیره همکاري پیامدهايبه  مفهومی الگويعدد پنج در 

 يهمکارانـه اعضـا   هايها و تالشفعالیتاست که حاصل  منفیمثبت و  پیامدهاي یا همکاري معایبو 
 بـه  پـژوهش  روش از نظـر  صـرف  تـامین  زنجیـره  همکاري حوزه هايپژوهش راکث. است ینتام یرهزنج

 هـاي تـالش  سـازي  بهینـه  و تـامین  زنجیره همکاري ایجاد توجیه جهت همکاري مزایاي ارایه و بررسی
 هـا پـژوهش  در شـده  گـزارش  مزایـاي  اینکه بدلیل. اند پرداخته عملکردي انتظارات تحقق براي همکارانه

 اقـدامات  تـاثیر  دامنـه  تـا  اسـت  شده خالصه کلی دسته چند در مزایا این هستند، گسترده و متنوع بسیار
  . شود مشخص بهتر همکارانه
 و خـدمات  سطح و ارزش بهبود با عمده بصورت که است "مشتریان" مزایاي شامل مزایا دسته نخستین

ــایت ــل رضـ ــخگویی از حاصـ  ]4،15،22،28،29،30،36،39،53،57،58،60،70،72،75،79،84،96،97[ پاسـ
 سـودآوري،  طریقاز  مالیبهبود عملکرد است که بر  "مالی" مزایاي شامل مزایا بعدي دسته. است مرتبط

در دسـته  . دارد تاکید ]1،2،15،17،28،39،48،50،54،56،58،68،77،87[ سرمایهرشد نرخ فروش و بازگشت 
بهبـود  . شـده اسـت   تاکیـد  ]2،55،58[هـا  قیمـت بهتر و ثبـات   گذاري قیمتبر  "قیمت"مرتبط با  یايمزا

منسـوخ  ( ضـایعات هـا و  بازگشـتی استفاده بهتر از مواد خام، کاهش  طریقاز  اجتماعیو عملکرد  پایداري
در . اشـاره دارد  "زیسـت  محـیط و  پایـداري " یـاي به مزا ]2،17،66،68،73[و کاهش انتشار کربن ) شدگی
 تصمیمات پیچیدگیتقاضا، کاهش  اطمینان عدمبا  مقابله شفافیت،بهبود بر  "ارتباطات و اطالعات"دسته 

اثـر شـالق    تضـعیف و  تـامین  زنجیرطلبانه و درك غلط از اقدامات  فرصت رفتارهايمقابله با  لجستیکی،
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شـده   تاکیـد  ]13،22،23،40،72،79[بهتر به اطالعات و اشتراك آزاد اطالعـات   دسترسی طریقاز  چرمی
 کـارآیی تبـادالت و   هزینـه و محصوالت، کـاهش   لجستیک ها،فرآیند عملیاتی هاي هزینهکاهش . است

و کـاهش   کارآیی"مرتبط با  یايبه دسته مزا ]11،30،42،48،50،65،84،92،96[ تامین زنجیرهو  فرآیندها
به بازارهـا   یدسترس یقبازار از طر یگاهبه بهبود عملکرد و جا "بازار"مرتبط با  یايمزا. اشاره دارد "هزینه

 اي هزینـه  پـذیري   و رقابـت  یرقـابت  یـت بازار، فـروش پروموشـن بهتـر، مز    ير، هوشمندو رشد سهم بازا
روابط ارزش افزوده  یجادبر ا "روابط"مرتبط با  یايدر بعد مزا. کند یاشاره م ]1،28،43،55،57،59،88،92[

 یـره زنج ياروابط بهتر با اعض ي،متقابل، وفادار یبهبود سطح اعتماد، تعهد، وابستگ یقاز طر ییافزا و هم
 ]12،29،50،58،93،97[ همکـاري همکاران و احساس انسـجام و   هايقابلیتها و احترام به مهارت ین،تام

 نـوآوري  قابلیـت  ارتقـاي و  ضـمنی به دانش فراتر از شـرکت، توسـعه دانـش     دسترسی. شده است تاکید
هـا و  قالبیـت منـابع،  "بـا  مـرتبط   یايمزا. دارد یدتاک "نوآوريدانش و "مرتبط با  یايبر مزا ]11،42،59[

ها، فعالیتمکمل و استفاده از تخصص همکار، تمرکز بر  هايیتبه منابع و قابل یبه دسترس "هاشایستگی
ــت ــا و قابلی ــتگیه ــايشایس ــدي ه ــود  کلی ــازمان و بهب ــتس ــعه قابلی ــا و توس ــتگیه ــل  شایس حاص

دارد  یـت اهم یاربس ینتام یرهرد زنجکه در عملک "عملیاتی"اما در بعد . اشاره دارد ]13،47،50،59،70،87[
ماننـد   يموجـود  یریتموارد مرتبط با مد بینی، یشمانند انطباق عرضه و تقاضا و بهبود دقت پ يبر موارد

موارد مـرتبط   ي،موجود یتو شفاف يموجود یعترمرتبط، گردش سر هاي ینهو هز يکاهش سطوح موجود
مرتبط با آن، کاهش  هايیسکو مقابله با ر یدتایمکمتر و کنترل شده، کاهش ل یرهايبا زمان شامل تاخ

توسـعه محصـول و انتخـاب     بـراي به اهداف پـروژه، کـاهش زمـان الزم     سریعتر دستیابی سیکل،زمان 
. شده اسـت  تاکید دهی سفارشو توسعه و  تحقیق سریعتر هاي چرخهقراردادها و  بررسیو  کنندگان تامین

 چـابکی و  پـذیري  انعطـاف به محصول و  دسترسیبهبود  ویی،پاسخگو  وري بهره کیفیت،بهبود  همچنین
 عملیـاتی  مزایـاي  سـایر از  ]11،18،21،28،37،55،57،60،65،77،83،84،97[ تـامین  زنجیـره هـا و  عملیات

 ایـن  تـاثیر  تحت هاي حوزه دهنده نشان که شده ارایه هاي دسته همچنین و مزایا محتواي. است همکاري
 اکثـر  و تـامین  زنجیـره  کلیـت  بـر  تـامین  زنجیره موفق همکاري مالحظه قابل تاثیر از حاکی مزایاست،

  . است تامین زنجیره کارکردي هاي حوزه
 زیـاد با تعداد  مقایسهدر  در البته که هاستریسک و معایب با مرتبط همکاري پیامدهاي از دیگري بخش

از  یکـی محدود هستند کـه   بسیار اند، پرداخته همکاري مزایايعوامل موثر و  بررسیکه به  هاییپژوهش
منـد نشـان    مـرور نظـام   نتایج. شود میمحسوب  تامین زنجیره همکاري ادبیاتآشکار  کمبودهاياز  یکی

 نیـز  یندسته نخست که پرتکرارتـر . است ارایهدر چند بخش قابل  يهمکار هايیسکو ر یبمعا دهد یم
، ]40[شکسـت   يدسته شامل نرخ بـاال  ینا. است يو شکست همکار سازي یادههست مرتبط با مسائل پ

دشـوار، مشـکل انتخـاب همکـار      سازي پیاده، ]81[ مدیریت دشواري، ]88[ همکاريخلق  چالشی ماهیت
و  فرهنگـی  تغییـرات ، ]55[ گذاري سرمایهشکست مرتبط با  ریسک، ]7[ همکاريمناسب و زمان مناسب 
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برداشت غلـط و   بیشترینبا  یمفهوم يه همکارنکته است ک یناشاره به ا و ]72[ یمدیریتنبود تخصص 

اسـت   یافته تخصیصمرتبط با اطالعات  هايریسکدسته دوم به . است ]22[ استراتژي ترین ناامیدکننده
، اتکا بـه  ]82[ اطالعات تجمیع ریسک، ]57[ هاسیستم مالکیت هزینه، ]59[تقارن اطالعات  و شامل عدم

مـرتبط اسـت کـه شـامل      پیچیدگیدسته سوم با . است ]55[ قباافشاء شدن به ر ریسکو  ]7[ تکنولوژي
. است ]63[ سازي پیادههمکارانه بخصوص هنگام  تشکیالت پیچیده ماهیتو  ]55،59[ پیچیدگی افزایش

 خودگردانیمانند از دست دادن  موارديدسته شامل  این. است آزاديدسته چهارم مرتبط با از دست دادن 
. ]55[هاست شرکت سایربه  وابستگیو  ]81[از دست دادن کنترل  ]38،59[اقدامات مستقل  محدودیتو 
از  ناشـی طلبانـه هنگـام اسـتفاده و    فرصـت  رفتارهـاي است که شامل  طلبیسته پنجم مرتبط با فرصتد

فرصـت   هزینـه موارد مانند  سایرمختص به  پایانیدسته . است ]72،81،82[مختص رابطه  گذاري سرمایه
بـه   ]55[ همچنـین . اسـت  ]81[رقابـت   قـوانین بودن در صورت نقض  غیرقانونیو  ایهسرمبه  نیاز، ]57[

به نفـع شـرکت   وابستگیدر بلندمدت عدم تعادل قدرت و  گوید میپارادوکس قدرت اشاره کرده است که 
 هـاي فعالیـت عدم تعادل تالش دارند تـا وارد   تغییر برايکوچکتر  هايشرکت. کند می تغییرکوچک  هاي
 زیرا شود میوابسته  بیشترکوچکتر  هايتر به مرور نسبت به شرکتقويشرکت . ب و کار شوندکس جدید

 یبه محصوالت منحصربفرد و تعال یابیبزرگ و دست هايشرکت نیازهايتحقق  برايکوچک  هايشرکت
ـ   یامـدهاي دسـته پ  بـراي . رقبا دشـوار اسـت   ياز آن برا یرويکه پ کنند یتالش م یندفرآ   یمثبـت و منف

در سـطح   يهمکار یجادپس از ا یامدهاپ این زیراخبرگان محاسبه نشده است  اجماعیوزن  نیز يهمکار
  .هستند بررسیو  ارزیابیقابل  ینتام یرهزنج
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  تامین زنجیره همکاري مفهومی الگوي - 3شکل 

  
  يدیکل عوامل ییشناسا وعوامل  تیاولو محاسبه -6

در  همکـاري  سـازي  پیـاده  نیـاز پیشکه ) سازنده -ساز ینهزم(ثر دو دسته از عوامل مو برايقسمت  ایندر 
ـ  هاياولویتمورد اشاره  الگوریتمهستند، با استفاده از  خانگیلوازم  تامین زنجیرهسطح  بـر اسـاس    یوزن

عوامل مطرح در  سایر. یدگرد یینتع تامین یرهو زنج یخبرگان حوزه لوازم خانگ یانسطح توافق م یترعا
 یجهـان  يبر اساس نظر خبرگان عوامل محرك عموما در بازارها یرااند ز سبات وارد نشدهمحا ینمدل در ا

پس از  یزن يهمکار یمثبت و منف یامدهايپ ،نهمچنی. حضور دارند یاز جمله بازار داخل يامروز یو رقابت
محـرك عمـل    یروهـاي عمدتا بـر خـالف و ضـد ن    یزعوامل مانع ن. هستند یقابل بررس يهمکار ياجرا

عوامـل   یـت اهم یـین تع یاصـل  یـت اولو ،ینکننده عوامل محرك را دارند، بنـابرا  یفو نقش تضع کنند یم
 یـران ا یصنعت لوازم خـانگ  یطمنطبق بر شرا يساز همکارزمینهو عوامل  ینتام یرهزنج يسازنده همکار

از  یقضاوت منظور خبرگان مدنظر بصورت ینبد. اند حوزه استخراج شده ینمعتبر ا هاياست که از پژوهش
 یریتمد یداسات(و دانشگاه ) وزرات صنعت، معدن و تجارت مدیرانبخش صنعت و  یرانمد(بخش صنعت 
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تسلط و اشراف  یداخل یعصنا یطمورد بحث و شرا یمانتخاب شده که بر مفاه) یعصنا یو مهندس یصنعت

 ارایـه  100تـا   0 یـان م يا از عوامل نمره یکهر  برايدر ادامه از خبرگان خواسته شد تا . داشتند مناسبی
اجماع  يبر مبنا)  یتاهم(عوامل  یینها وزن ،]95[شده توسط ژو و وو  ارایه یتمکنند تا با استفاده از الگور

بدسـت   زیربشرح جداول  یجنتا MATLABافزار  پس از انجام محاسبات در نرم. خبرگان محاسبه گردد
نظـارت مختلـف    میـان نکته مهم است که وزن خبرگان برابر در نظر گرفته شـد تـا    ینذکر ا. آمده است

) مقاالت یشنهادبر اساس پ( 0,15 یابرابر ) (خبرگان  یانن سطح اجماع مهمچنیتعادل برقرار گردد و 
. در نظـرات اسـت   0,15به اجماع در صورت وجود اختالف نظـر کمتـر از    یدنرس يشد که به معنا تعیین
تکرار با  48پس از  ساز ینهعوامل زم یاجماع هايتکرار و وزن 27عوامل سازنده پس از  یاجماع هايوزن
عـالوه   یرشده در جداول ز ارایه هايدر واقع وزن. اند بدست آمده 0,15رقم اعشار تا سطح اجماع  5 دقت

 گیري تصمیمدر مسائل  اند که عموماً خبرگان حاصل شده یانعوامل، با کسب اجماع م اولویتبر  یدبر تاک
  .شود میگرفته  نادیده

  همکاريو سازنده  ساز زمینهسطح اجماع خبرگان در مورد عوامل  - 1جدول 

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  خبرگان
GCI  

ــل  عوامـــ
  ساز زمینه

0,1
41 

0,129 0,112 0,127 0,104 0,117 0,097 0,096 0129 0,116 0,138 0,104 

GCI  
ــل  عوامـــ

  سازنده
0,1
12 

0,109 0,129 0,135 0,133 0,099 0,110 0,083 0,078 0,102 0,111 0,129 

  
  تامین زنجیره همکاريعوامل سازنده  -خبرگان  اجماعیوزن  -2جدول 

  وزن  عامل  اولویت
 0,6193 مشترك مسائل حل  5

 0,1638   مشترك عملکرد سنجش  7

 0,6742  اطالعات گذاري اشتراك  2

 0,6467   همگام و مشترك گیري تصمیم  4

 0,5740  هاوقمش همراستایی/مزایا و ها هزینه تقسیم  6

 0,1157  همکارانه آزادانه ارتباطات  8

 0,9008  اهداف همگرایی  1

 0,66396  دانش مشترك خلق  3
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  ینتام یرهزنج يهمکار ساز ینهعوامل زم -خبرگان  یوزن اجماع - 3جدول 

  وزن  عامل  اولویت
 0,8474  اعتماد  3

 0,8271  ارتباطات  4

 0,6074   تعهدسازي براي گذاري سرمایه و تعهد  6

 0,2237  قدرت نقش و متقابل وابستگی  14

 0,4140  بودن متقابل/دوجانبگی  10

 0,1786  رسمی توافق و رسمیت  16

 0,9060   ارشد مدیر نقش  1

 0,5851  همکار ارزیابی و انتخاب  7

 0,4875  بلندمدت روابط به گرایش  9

 0,8486   انسانی منابع توسعه  2

 0,1596  فعال مشارکت/شده زمانبندي جلسات  17

 0,3522  یادگیري به گرایش/یادگیري  12

 0,6864  مشترك  منافع و اهداف  5

 0,2322  همکاري پشتیبان سازمانی ساختار  13

 0,3953  پذیري انعطاف  11

 0,5336  هافعالیت و اقدامات در تعاون  8

 0,1905  همکاران فاصله و پراکندگی  15
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  يریگجهیو نت لیتحل -7

به اجماع مدنظر  یدنو سپس انجام محاسبات تا رس همکاريظرات خبرگان در مورد عوامل ن یلتحل نتایج
پـژوهش   ینخبرگان شرکت کننده در ا ینکهبا توجه به ا. از عوامل شده است یمناسب بندي یتموجب اولو

تند، داش تامین زنجیرهمرتبط با  یمو مفاه یصنعت لوازم خانگ یطدر مورد شرا یتجربه، دانش و تسلط کاف
اساس تعداد هشت عامـل از مجمـوع هفـده     ینبر ا. اطالعات قابل برداشت است ایناز  ارزشمندينکات 

 يهمکـار  سـازي  یـاده هنگـام پ  یناند و بنابرا را کسب کرده 0,5از  یشب یتیاولو يهمکار ساز ینهعامل زم
که در  "اعتماد و ارتباطات ،انسانیارشد، توسعه منابع  مدیرنقش "عوامل شامل  این. اند یژهتوجه و یازمندن

اهـداف و  "و عوامـل  ) 0,9060تـا  0,8271(تـر  اهمیتدسته پر  یکتا چهارم قرار گرفتند در  یکم اولویت
کـه   "و انتخاب همکار و تعاون در اقدامات یابیارز ي،تعهدساز يبرا گذاري یهمنافع مشترك، تعهد و سرما

. قـرار گرفتنـد  ) 0,6864تـا  0,5336( اهمیـت تـر  پایینپنجم تا هشتم قرار دارند در سطح  هاياولویتدر 
 یرسـا . هشـت عامـل دارد   ینبا ا یفاصله اندک یزن 0,4875 یتبا اهم "به رابطه گرایش"ن عامل همچنی
در  همچنـین . با نه عامل ذکر شـده دارنـد   توجهیفاصله قابل  ساز زمینهدر گروه عوامل  مانده باقیعوامل 

ـ  یتیاولو يشش عامل از هشت عامل دارا یزن ینتام یرهزنج يرمورد عوامل سازنده مفهوم همکا از  یشب
ارتباطـات  "و  "سـنجش عملکـرد مشـترك   " یعنـی  یـت با دو عامل کم اولو یاديهستند و تفاوت ز 0,5

را  یلوازم خـانگ  یعدر صنا ینتام یرهزنج همکاري توان میکه  دهند یها نشان میتاولو ینا. دارند "آزادانه
  . نمود فتعریبا شش عامل 

 ارایـه  یحاتبا توجه بـه توضـ  . تعلق گرفت "ارشد مدیر نقش "از نظر خبرگان به عامل  اولویت مهمترین
در  گـذاري  یهو سـرما  ییـرات بـه تغ  یـاز ن ینتام یرهزنج ينکته که همکار ینبر ا یدعامل و تاک ینشده از ا

. اسـت  کلیـدي  بسـیار  عنصـري  فرآینـد  ینادر آغاز و ادامه  مدیر حمایت راینروابط و ساختارها دارد بناب
 پیشـبرد  يبرا یدها و دانش جدبه مهارت نیاز. از نظر خبرگان است یتاولو یندوم "انسانیتوسعه منابع "

سـازمان بـه    یـک از  عملکـردي  معیارهايمرتبط با ساختارها،  مفاهیم تغییرو  تامین زنجیرهدر  همکاري
 یجـاد دارد که عامل ا پذیر و انعطاف دیدهو آموزش  یافتهتوسعه  انسانیبه منابع  نیاز تامین زنجیرهسراسر 

 ینتام یرهدر زنج يهمکار يهنگام اجرا. است "اعتماد"عامل  سومین. ارشد هستند یرمد یتبا حما ییرتغ
ارزشـمند درون   منبعـی و  هزینـه کـاهش   براي رفتاري مکانیزمینکته مهم است که اعتماد  ینتوجه به ا

رابطـه اثرگـذار اسـت و منجـر بـه تعهـدات        کیفیتاست و بر  تقلیدو  جایگزینی ابلغیرقرابطه است که 
 نیروهـاي  تضـعیف عامـل   مهمتـرین اعتمـاد   ایجـاد و  همکاري اصلینبود اعتماد مانع . شود میبلندمدت 
و عامل بهبـود   همکاري پذیرشکننده بینی پیشدر واقع اعتماد . است همکاري ایجاد علیهکننده  مقاومت
سـطح اعتمـاد    يموجب حفظ و ارتقا یزهمکارانه ن هايفعالیتدر مقابل . از روابط است رضایتو  عملکرد

 اي چرخـه رفتـار   ایـن و  شود میهمکارانه  هايیتفعال یرشده و اعتماد موجب بهبود تبادل اطالعات و سا
ر تعامالت روزانـه،  ها و عملکرد د بلکه بر اساس عمل به وعده گیرد نمیشکل  سریعااعتماد . یابد میادامه 
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 ایجـاد مخـتص رابطـه    هـاي دارایـی در  گذاري سرمایهتوافقات و  ایجادروابط،  هنجارهايرفتار بر اساس 

بـه   اطمینـان  عدم ریسک، پذیرشکنترل باشد اما به  رسمی هايروش جایگزین تواند میاعتماد . شود می
 "ارتباطـات " .]6،16،42،44،51،61،73،77،90،93[ دارد نیـاز متقابـل و انتخـاب    وابسـتگی  دیگري،رفتار 
و عامـل   گیرد یارتباطات و تبادل اطالعات بر بستر اعتماد شکل م. عامل در نظر خبرگان است ینچهارم

امـروزه توسـعه   . اسـت  یـره در سراسر زنج ییراتمناسب در برابر تغ یده واکنش یتو قابل یهماهنگ یجادا
نکتـه   اینتوجه به . اطالعات شده است آنیتبادل  تسریعو  تسهیلاطالعات موجب  ناوريف هايیستمس
 يدر راسـتا  یـد با یانسـان  یـروي است که اعتماد، تبادل اطالعات و توسعه ن ضروري یعصنا یرانمد يبرا
و مشوق آن  يمنطبق با همکار باید سازمانینمونه فرهنگ  يبرا. یردفرهنگ همکارانه شکل بگ یرشپذ

 همچنـین است و  همکاريمانع  سنتیفرهنگ . رود میل از دست از استقال بخشیکه  پذیرفت باید. باشد
 بـراي . شـود  همکـاري شکست  نهایتموجب تعارض در منافع و در  تواند می همکاريدر  فرهنگیتفاوت 
 گـذاري  اشتراكبر  مبتنیفرهنگ همکارانه و . الزم است نیزها در فرهنگ سازمان تغییر همکاري پذیرش

همکارانـه در بلندمـدت    هايفعالیت ارتقايو عامل  همکاري پیشرانمناسب  يتکنولوژدر کنار استفاده از 
اهـداف   این. قرار دارد اهمیت بعدي جایگاهدر  "اهداف و منافع مشترك". ]1،28،46،54،59،64،94[است 

کـار کـردن    رسانند یباور م ینرا برعهده دارند که اعضاء را به ا ینتام یرهزنج يکننده اعضانقش همراستا
 ششـمین . و ارزشـمند اسـت   یمنطق زنجیره اعضاي يمورد قبول برا يورت مشترك در جهت مقاصدبص

امـا تعهـد   . اسـت  يرابطـه همکـار   يارزشـمند  یارتعهد مع. است "آن براي گذاري سرمایهتعهد و "عامل 
هـا  که ترك رابطـه تن  يتا حد دهد یو رابطه را ارزشمند جلوه م گیرد یهمانند اعتماد در بلندمدت شکل م

نقـش   ي،با توجه به زمان بـر بـودن اعتمـاد و تعهدسـاز    . شود یکاهش سطح عملکرد م یا یانمنجر به ز
 يهسـتند ضـرور   يکه مختص روابط همکار یو منابع انسان یزاتها و تجهداراییدر  ویژهب گذاري یهسرما
 ینتـام  یـره ن زنجهمکارا یزيو مم یابیارز. خبرگان است يبعد یتاولو "و انتخاب همکار ارزیابی". است

 اولویـت عامل با  آخرین. شود می یکپارچه فرآیندهاي تسریعبهبود مستمر عملکرد و  اعتمادسازي،موجب 
 همـاهنگی تعـاون و  . است زنجیرهدر  یتعاون الزمه هماهنگ. "فعالیتهاستتعاون در "عامل  0,5از  بیش

عامـل توسـعه اقـدامات     تعاون و نگرش مثبـت بـه کـار کـردن مشـترك     . هستند همکاريموجب بهبود 
  .  اند یافتهتوسعه  تامین زنجیرهاست که بصورت مشترك در سراسر  اي شدههماهنگ 

عوامل با نظر خبرگان و در  ینوجود دارد، هر چند ا مهمینکات  نیز 0,5کمتر از  اولویتعوامل با  میاندر 
مـورد   یـد نشـدند امـا نبا   یـابی مهم ارز یرانا یدر صنعت لوازم خانگ ینتام یرهزنج يهمکار یجادا یطشرا

در واقـع  . اسـت  یتکـامل  یـادگیري  ینـد فرآ يتوجه نمود کـه همکـار   یدنمونه با يبرا. یرندغفلت قرار بگ
بـه سـمت    یشـرکت  یاناز تبادالت م يبا توسعه و تکامل همکار. همواره درون روابط وجود دارد یادگیري
ارزش  جدیـد، دانـش   مبنـاي اهند شد و بر بر دانش خو مبتنی هايیستگیو شا کنیم یحرکت م یادگیري
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شـرکت در جـذب و    توانـایی دارد کـه   بسـتگی شرکت  1جاذب ظرفیتبه  یادگیريالبته . خلق خواهد شد

 یتنقـش رسـم   همچنـین . ]8،12،82[ یـرد قرار بگ یابیمورد ارز یدکه با سنجد میاز دانش را  برداري بهره
بـر   يکـار  یطشـرا  ینکـه و با توجه بـه ا  کند یخص مها را مشمسئولیتها و نقش یراکمرنگ شود ز نباید

 يدر ابتـدا . موجـب بهبـود عملکـرد اسـت     شـوند  مـی  تنظیماستاندارد  عملیاتی هاي رویهو  قوانیناساس 
 یـت اهم یسـت، ن یکسـان اسـت و اهـداف    یشـتر و عدم تقارن قدرت ب یناناطم روابط که عدم یريگ شکل
. یابد یکاهش م یترسم یتتعامالت اهم یشتماد و افزااع یجادبا گذشت زمان، ا یاست ول یشترب یترسم
و  گـذاري توافقـات و هـدف   ایجـاد در حـوزه اطالعـات، سـنجش عملکـرد،      تواند میبطور خاص  یترسم

 یـد با مـدیران  .]22،24،34[باشـد   مفیـد  ینتام زنجیره یزير و برنامه گیري یمتصم هايفعالیت هماهنگی
 یاها  گروه یرسا یهرقابت کارآتر عل يکمبود منابع برا یطقا در شراب مکانیزمبعنوان  همکاريدقت کنند که 

 هـایی  یـده وجـود دارد امـا پد   ینتـام  یـره در درون مفهوم زنج يهر چند همکارشده است و  یجادنهادها ا
 واقعـی  يکه همکار دهند ینشان م) چرمی اثرشالقسود مضاعف و  حاشیه( تامین زنجیرهدر  رایجمخرب 
و  اطالعاتی فیزیکی، هايجریانداشتن  علیرغم تامین زنجیرهحالت  ایندر . نشده است یجادا یرهدر زنج

در  تـامین  زنجیره کلیکار است و سود  تقسیمبه  متکیتنها  زیرا یابد می تقلیل لجستیکبه مفهوم  پولی
ـ  تشـدید مشـکل را   این نیز تامین هاي زنجیرهها به انتقال رقابت از شرکت. شود نمینظر گرفته  . کنـد  یم

 یـت مز یجـاد ا يمکمل بـرا  هايبه منابع و تخصص دسترسیو  هزینهدر ابتدا در جهت کاهش  همکاري
دانـش مشـترك و    یجـاد و ا یـادگیري به  یخلق ارزش متک يبا توسعه همکار یول شود یم یجادا یرقابت
است  ینا ینامت یرهزنج يهمکار يشرط الزم برا. در بازار خواهد شد یرقابت اساس يبرا يو نوآور یدجد

در واقع ارزش . گسترش دهند ییافزا را با توجه به هم یسود کل یاقادر باشند تا پاداش  یرهزنج يکه اعضا
ـ   يمنها يپاداش در حالت همکار یبرابر است با اندازه کل يهمکار . یرهمکـاري پـاداش در غ  یانـدازه کل

 یـع اعضـاء توز  یـان ت عادالنـه م بصور ياز همکار یناش یاياست که مزا ینا يهمکار يبرا یشرط کاف
  . شوند

و  رقابتیروابط خصمانه، . مرتبط با نوع روابط است تغییر نخستین. همراه هست تغییربا دو نوع  همکاري
کـه البتـه    یابـد  تغییـر  گذاري اشتراكبر اعتماد، با هم کار کردن و  مبتنیبه روابط  بایدبر تبادالت  مبتنی

همکارانه در سـاختار و   رویکردمتناسب با  تغییرات ایجاددوم . است محیطی بازار و الزامات نیازمتناسب با 
 تغییـرات  ایـن  اجـراي . اعتمـاد شـود   تقویـت موجب انطباق اهداف و  باید تغییرات این. سازمانیفرهنگ 
 ایـن همکـار اسـت و    هـاي در سـازمان  تغییرات ایجادوابسته به  همکاري مزایايدشوار است اما  سازمانی
الزم  هـاي تکنولـوژي در منابع و  گذاري سرمایه میزاناما . شود میت که موجب بهبود عملکرد اس تغییرات

مـانع   سـازمانی  تغییـرات بـه   تمایلعدم . شود تغییرات ایجاد براي کافیمانع تالش  نباید همکاري براي
موفـق   همکـاري  کلیـد  تغییرات صحیح مدیریتالزم و  تغییراتدرك . شود می رقابتی مزیتبه  دستیابی

                                                        
١-Absorptive Capacity 
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 یـان م یدر واقع وابسـتگ . طلبانه است فرصت يرفتارها يدر مورد همکار اصلی يهانگرانیاز  یکی. است
ـ  یبرخـ . کند یم یجادرا ا یمشکل قرار گرفتن در معرض فرصت طلب یشرکت  يهمکـار  نیازهـاي  یشاز پ

. بانـه شـود  طل رفتـار فرصـت   ایجـاد موجـب   توانـد  مـی مختص رابطـه   هايییدر دارا گذاري یهمانند سرما
ـ  یزممکـان (اطالعـات   گـذاري  اشتراكاعتماد،  ایجادها،  مشوق راستایی هم ، نظـارت و  )دوجانبـه  یحکمران
 طلبـی  فرصتمانع  تواند می رسمیتو استفاده از قراردادها و ) یکجانبه یحکمران یزممکان(عملکرد  یابیارز

  .باشد
 تـامین  زنجیـره  همکاريحوزه ) 2016-1990(نود و سه پژوهش  عمیقپژوهش بر اساس مطالعه  ایندر 

بـه همـراه ابعـاد و عناصـر      تامین زنجیره همکاريمند، انواع عوامل موثر بر  با استفاده از روش مرور نظام
 مفهومی الگوي یکدر ) CT( اقتضاییو ) FFT( نیرو میدان هايتئوريو بر اساس  شناساییسازنده آن 

عوامـل   یت، اولو)DCSM( ریاضیاجماع  ایجاد فرآیندو بر اساس نظر خبرگان  همچنین. شدند یکپارچه
در دسـته عوامـل   . محاسـبه شـدند   یـران ا یخانگ لوازمصنعت  یطبر اساس شرا يهمکار یجادا یازن یشپ

شـش   يو در دسته عوامـل سـازنده همکـار    0,5از  یشب یتبا اولو یهشت عامل اصل يهمکار ساز ینهزم
 یحوزه مبن ینا ینبه انتقاد محقق تواند یپژوهش م ینا یجنتا. دشدن ییشناسا 0,5از  یشب یتعامل با اولو

 یـین با توجه به تع ینهمچن. پاسخ دهد یاديتا حد ز يدر همکار یربودن عوامل درگ یچیدهبر پراکنده و پ
مورد توجه و تمرکـز   یدکه با یعوامل یصنعت لوازم خانگ يبرا يهمکار سازي یادهعوامل، هنگام پ یتاولو
 گـردد  یم یدنکته تاک ینپژوهشگران به ا يبرا ییبعنوان راهنما یاندر پا. آشکار شدند یرندبگ قرار یرانمد

 یاديکامل متون تعداد ز یکه مستلزم بررس یرابر است ز زمان ینديمند فرآ که استفاده از روش مرور نظام
ها و نقـاط  فشکا یافتن بررسی،هاست اما موجب اشراف و تسلط پژوهشگران بر موضوع تحت از پژوهش

 براي دانشی پایه ایجادحال موجب  عینو در  شود می پژوهشی روندهايپژوهش و  ادبیاتقوت و ضعف 
  .گردد میدر حوزه صنعت  پیچیده هايمکانیزم سازي پیاده
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