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 چکيده

بررسی عملکرد مدیریت زنجیره تأمین در مورد خدمات شرکتها انجام شد. پژوهش حاضر با هدف 

در بررسی عملکرد مدیریت که سعی باشد. پیمایشی می -های تحلیلیاین پژوهش از نوع پژوهش

ور دستیابی به اطالعات موردنیاز منظزنجیره تأمین خدمات شرکت لوله سازی اهواز را دارد. لذا به 

نفر  420حجم جامعه در این پژوهش  نامه استفاده شد.ها از تکنیک پرسشجهت بررسی فرضیه

ی گیری نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه 200باشد، که بر اساس جدول مورگان، می

نتایج  تجزیه و تحلیل شدند. SPSSافزار ها با استفاده از نرمدر این پژوهش تصادفی است. داده

دارای سهم معناداری در ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین در شرکت لوله  کنترل فرایندهانشان داد 

دارای سهم معناداری در ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین  کنندگانتعامل با تامینسازی اهواز است. 

ری در ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین در دارای سهم معناداتمرکز بر مشتریان در این شرکت است. 

دارای سهم معناداری در ارزیابی عملکرد زنجیره  حمایت مدیریتشرکت لوله سازی اهواز است. 

 تأمین در شرکت لوله سازی اهواز است.

عملکرد مدیریت زنجیره تأمین خدمات، کنترل فرایندها، تعامل با تأمین  :يديکل واژگان

 .یان، حمایت مدیریت، شرکت لوله سازی اهوازکنندگان، تمرکز بر مشتر
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 2، مژگان عبدالهی2ریحانه منصور، 2روزيبهروز به، 1گائينیاحمد 
 .استاد دانشگاه ایوان کی.گروه مهندسی صنایع 1
 .دانشگاه ایوان کی، گروه صنایعع، دانشجوی دکترای صنای 2

 

 نام نویسنده مسئول:
 بهروز بهروزي

 بررسی عملکرد مدیریت زنجيره تأمين خدمات

 )مورد مطالعه: شرکت لوله سازي اهواز(
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 مقدمه

 بیش را تامین مدیریت زنجیره جهانی، بازارهای در عظیم تحوالت ایجاد و نوین های فناوری ظهور اخیر سال چند طی

 یرناگز خود، رقابتی جایگاه و موقعیت حفظ جهت ایجاد و مختلف سازمانهای که نحوی به است، ساخته ضروری امری پیش از

 مواد، جریان مدیریت به پایدار تامین (. زنجیره2013و همکاران،  1باشند )سورینگ می تأمین زنجیره مدیریت از استفاده به

که به طور مزمان در سه  (SC)تأمین ها در طول زنجیرهکند، به عالوه همکاری بین شرکتاشاره می مالی منابع و اطالعات

ا هگیرد. عملکرد زنجیره تأمین برای پایداری شرکتمی جتماعی و اقتصادی را در نظربعد توسعه پایدار: زیست محیطی، ا

کند. زنجیره تأمین پایدار ریشه وکار و منبعی از حالت رقابتی را ایجاد میی جدیدی از تفکر کسبمتمرکز شده است و دوره

تواند بر ایجاد شفافیت و شروع نوآوری زنجیره یدر زنجیره تأمین سنتی دارد. بدین صورت ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین، م

ی تأمین و عملکرد هریک از آنها را با (. محققان عملکرد پایدای زنجیره2014و همکاران، 2تأمین بکار گرفته شود )اسچالدیگر

 3ولرند. ماپذیری و کیفیت محصول ارزیابی کردهپذیری، واکنشی اثربخشی، انعطافهای منعکس کنندهاستفاده از شاخص

 ی تأمین پایدار در نظرگاه اصلی برای مدیریت زنجیره( در طی تحقیق دولت، مشتریان و سهامداران را به عنوان تکیه2008)

و کار، ارزیابی عملکرد را امری الزم و گرفته است. در واقع محققان با در نظر گرفتن پایداری در محیط رقابتی کنونی کسب

 (.1396رستمی و همکاران،  رزقیانند )دمحور زنجیره تأمین می

قطعات  و مواد انتقال منظور به را کار و کسب در شریک چند بین متقابل روابط که است یکپارچه سیستمی زنجیره تأمین

 مشتری و به محصوالت رساندن و توزیع نهایی، کاالی در ارزش افزوده ایجاد نهایی، کاالی به قطعات و مواد تبدیل شرکا، بین

افزایش  زنجیره تأمین ایجاد از هدف بنابراین، کند.می مختلف هماهنگ شرکای بین اطالعات تبادل تسهیل و فروشان،ردهخ

 (. 1392)مستقیمی و همکاران،  باشدمی شرکای زنجیره تأمین و سازمان رقابت توانایی و سودآوری عملیاتی، اثربخشی

حصوالت م دهد: تهیه مواد، تبدیل این مواد بهتوزیع که توابع زیر را انجام می ای از امکانات و گزینه هایزنجیره تامین شبکه

ن توابع ادغام ای مدیریت زنجیره تامین یک استراتژی که از طریق آن. میانی و نهایی، توزیع این محصوالت نهایی به مشتریان

 (. 2011، 4)کریستوفرمختلف را می توان به دست آورد 

های مرتبط با جریان و مبادله کاالها و خدمات، از مرحله ماده خام اولیه تا مرحله تمام فعالیت ازمتشکل  ،زنجیره تأمین

قابل مصرف توسط مشتری است. این نقل و انتقاالت عالوه بر جریان مواد، شامل جریان اطالعات و مباحث مالی  محصول نهایی

 (. 2014، 5)پاگل گرددنیز می

ی مرتبط هافعالیت های مورد نیاز برای ارائه محصول به مشتری نهایی، یا تمامن تمام فعالیتبه عبارت دیگر، زنجیره تأمی

ر بر آنها را د های اطالعاتی مرتبط بابا جریان و تبدیل کاال از مرحله ماده خام تا تحویل به مصرف کننده نهایی، و نیز جریان

 (.1396پور و صفرزاده، )وهاب زیع استگیرد که در دید کلی شامل سه حوزه تدارک، تولید و تومی

 تولیدکنندگان کنندگان،تأمین بیشتر برای حیاتی موضوع یک مستمر بهبود عملکرد پویا، زنجیره تأمین یک خصوص در

 (. 1394است )شاهین و دژطاهریان،  رقابت در و ثبات موفقیت جهت مربوطه فروشانخرده و

توان می را فرآیند این دارد، وجود عملکرد ارزیابی کاربرد حوزه مورد خصوص در که مختلفی هاینگرش به توجه با امروزه

 سازمان و یک موفقیت در کلیدی نقش تأمین زنجیره داد. عملکرد مناسب قرار استفاده مورد نیز تأمین زنجیره حوزه در

 در زنجیره تأمین عملکرد سنجش ستمسی یک استقرار راستا دارد. در این آن سودآوری به ویژه و اهداف به پایدار دستیابی

 عملکرد ارزیابی بر تکیه تنها با سازمان در مستمر بهبود که باورند این بر از محققان گردد.  بسیاریمی توصیه آن مستمر بهبود

 آنها تأمین زنجیره آیا بداند: بدان وسیله تا سازدمی فراهم خود برای شرکت که است مثابه ابزاری به عملکرد ارزیابی باشد.می

 با را خود به طور پیوسته و هستند سیال تأمین، هایزنجیره دیگر است؟ به عبارت کرده پیدا تنزل یا )ارتقاء( یافته بهبود

                                                           
1 Seuring 
2 Schaltegger 
3 Müller 
4 Christopher Pearson 
5 Pagell 
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 مورد عملکرد به رسیدن کنند.  برایمی تنظیم داریم، کار و سر آنها با که تقاضای محصوالتی و عرضه در موجود تغییرات

 (1390ایردیموسی،  گیرد )نورنگ و مهریار قرار ارزیابی مورد آنها مدیریت عملکرد که است أمین نیازت هایزنجیره از انتظار

 مشتری هایکه نیازمندی است شرایطی اثربخشی هاست.فعالیت اثربخشی و کارایی سازیکمی فرآیند ارزیابی عملکرد 

 از مشخصی به سطح دستیابی برای منابع از استفاده ودنب اقتصادی میزان طریق ارزیابی از کارایی و شودمی برآورده آن در

 (.1395بندر زاده و آبادی، شود )شاهمی برآورده مشتری رضایت

 پردازد. ی تأمین خدمات در شرکت لوله سازی اهواز میبر این اساس، پژوهش حاضر به بررسی عملکرد زنجیره

 

 ادبيات و مبانی نظري

 ي تأمينزنجيره

مواد به  این تبدیل مواد، تهیه دهد:  می انجام را زیر توابع که توزیع های گزینه و امکانات از ای کهشب تامین زنجیره

 استراتژی یک تامین زنجیره مدیریت مشتریان. به نهایی و رساندن محصول محصوالت این توزیع نهایی، و میانی محصوالت

 (.1393ورد )رضائی پندری و همکاران، آ دست به توان می را مختلف توابع این آن ادغام از طریق که

 

 ي تأمين مدیریت زنجيره

مواد به  این تبدیل مواد، تهیه دهد:  می انجام را زیر توابع که توزیع های گزینه و امکانات از ای شبکه تامین زنجیره

 آن ادغام از طریق که تژیاسترا یک تامین زنجیره مدیریت مشتریان. به نهایی محصوالت این توزیع نهایی، و میانی محصوالت

 (.1393آورد )رضائی پندری و همکاران،  دست به توان می را مختلف توابع این

 60 دهه در است و می تواند دارای روشهای متعددی باشد.  انبارداری مدیریت تکامل یافته نتیجه تامین زنجیره مدیریت

 خود موجودی کاهش به قادر آنها سازی یکپارچه و نقل و حمل و انبارداری بین رابطه داخلی روی بر مطالعه با کارشناسان

 ساخت، مدیریت مباحث شدن اضافه با تکامل مسیر در گرفت، نام توزیع و ارسال مدیریت این مطالعات حاصل که شدند

هم  به هنتیج تامین زنجیره یعنی کنونی وضعیت و آمد پدید لجستیک و ارسال مفهوم توزیع به مدیریت و سفارشها تدارکات

جعفری زاده قرار دارند ) مشتریان آن انتهای در و کنندگان عرضه آن ابتدای در که است مختلف عملیاتی های حلقه پیوستن

 (.1394و همکاران،  مالمیری

کارگاهها  طی موادخام کنندگان تامین از خدمات و وجوه دریافتی از مشتریان اطالعات، مواد، جریان به تامین زنجیره یک 

 به و ایجاد خدمات را و اطالعات کاالها، که شود می فرایندهایی و سازمانها شامل و دارد اشاره نهایی مشتریان تا نبارهاا و

 مواد، باربری جریان وجوه، خرید، قبیل از وظایف از خیلی شامل زنجیره این دهند. می تحویل مورد نظر کنندگان مصرف

 زنجیره مدیریت افزار نرم گردد. اهداف می     تحویل و توزیع و لجستیکی و یموجود کنترل تولید، کنترل و ریزی برنامه

 زمان موجودی، سطوح بر مثبتی طور به وجود آن، با است. تامین زنجیره در ریسک و اطمینان عدم کاهش مدرن تامین

 فعالیتهای که است پویا فرایندی زنجیره این گذارد. اثر می مشتری به خدماتی های سرویس و تجاری فرایندهای چرخه،

 این فناوری شود. می شامل را سازمانی ساختار و آن در رفته کار به هایفناوری درگیر، طرفین از مستمر هایارزیابی همزمان،

 دسترسی اطالعات به ای فزاینده صورت به و باشند داشته را فراوانی انتخاب حق تا می آورد فراهم را امکاناتی مشتریان برای

 کمک بودن رقابتی و سودآوری افزایش بر عوامل این است. همه کننده مصرف برای ارزش ایجاد آن هدف در و کنند پیدا

   (.2016و همکاران،  6کنند )خانمی

 ماشین یک تامین برای زنجیره باشد. پیچیده بسیار است ممکن و دارد وجود ها اندازه و هاشکل درهمه تامین زنجیره

فروشان  عمده مستقیم، فروشندگان تجاری واسطه ها، انبارها، مونتاژ، کارگاه و ساخت کارگاه هزاران ده،کنن عرضه صدها شامل

 انتقال و نقل شرکتهای و ها خرید، بانک هایآژانس محصول، مهندسی ازقبیل پشتیبانی وظایف و مشتریان و خرده فروشان،

                                                           
6 Khan 
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 را تامین زنجیره این که شدند می انبار های دیگرمکان و ارهاانب در تولید از پس کاالها سنتی تولیدی شرکتهای است. در

 (. 1395آبادی، زاده و مشبککرد )گل می تر پیچیده

 دار جهت تقاضاهای بر کردن ذخیره برای مدل این که کردن ذخیره تجمعی  برای ساخت از عبارتند تامین زنجیره انواع

 مستمر کردن ذخیره بعدی دارد. مدل تمرکز شده ساخته کاالی جودیمو کارای منظور ذخیره به واقعی دریک زمان مشتری

تامین  با نزدیکی طور به کارکردن وسیله به مداوم طور به شده تخلیه موجودی پرکردن نو از مدل برپایه این ایده که است

 برای یه سفارشبرپا مدل این مفهوم که است سفارش برای ساخت مدل سوم مدل .است استوار ها واسطه یا و کنندگان

 تدارکات تحویل و موجودیهای اجزاء مفید مدیریت به مدل این است. استوار سفارش دریافت از پس بالفاصله مونتاژکردن

 در جزئی تعدیل با یک که: است زنجیره تامین مدیریت از دیگری مدل کانالی مونتاژ .دارد نیاز تامین زنجیره طی موردنیاز

 (. 1394آید )مهرنیا و خیامی، کانالی به دست می نتاژمو سفارش برمبنای ساخت مدل

 مدل .شوند می مونتاژ و آوری جمع کند می حرکت توزیع کانال در که طور همان محصول هر بخشهای مدل در این

 می خود درگیر کشورهای دیگر در را مشتریان یا و کنندگان تامین که تامینی زنجیره است جهانی تامین زنجیره مدل دیگر

 (.1394شود )صیدی و رحمانی،  می شناخته جهانی تامین زنجیره عنوان به کند

 

 ي تأمينارزیابی عملکرد زنجيره

 در حالت ارزیابی باشد.می ارزش کردن برآورده و حدود و بررسی سنجش بها، و ارزش یافتن معنای به لغت در ارزیابی

 از هدف .گرددمی استفاده محقق تحلیلی جهان در هاواقعیت نمایش جوانب جهت نمادین، به صورت که است ایرویه کلی

شود.  واقع و تحلیل تجزیه مورد محقق توسط بتواند که است شکلی در رویدادهای تجربی خواص و هامشخصه انتقال ارزیابی،

 نمودن کمی راستای درمدیریت  هایفعالیت مهمترین از یکی و علمی هاینگرش یکی از به عنوان ارزیابی مدیریتی، دیدگاه از

  رودمی به شمار مدیریت و تصمیمات هافعالیت کنترل ریزی،برنامه تحلیل، اساس مهم به عنوان معیارهای و متغیرها روابط

 وجود عملکرد ارزیابی کاربرد حوزه مورد خصوص در که مختلفی هاینگرش به توجه با امروزه(.  2010و همکاران،  7)راجت

 در کلیدی نقش تأمین زنجیره داد. عملکرد مناسب قرار استفاده مورد نیز تأمین زنجیره حوزه توان درمی را فرآیند این دارد،

 سنجش سیستم یک استقرار راستا دارد. در این آن سودآوری به ویژه و اهداف به پایدار دستیابی سازمان و یک موفقیت

 سازمان در مستمر بهبود که اندعقیده این بر از محققان بسیاری گردد.می توصیه آن مستمر بهبود در زنجیره تأمین عملکرد

بدان  تا سازدمی فراهم خود برای شرکت که است مثابه ابزاری به عملکرد ارزیابی باشد.می عملکرد ارزیابی بر تکیه تنها با

  (.1390نگ و مهریار ایردیموسی، نوراست ) کرده پیدا یا تنزل یافته بهبود )ارتقاء( آنها تأمین زنجیره بداند: آیا وسیله

 تقاضای محصوالتی و عرضه در موجود تغییرات با را خود به طور پیوسته و هستند سیال تأمین، هایزنجیره دیگر به عبارت

 (.2013، 8کنند )هوگوسمی تنظیم داریم، کار و سر آنها با که

 

 ي پژوهشپيشينه
 تکیه با پایدار تامین زنجیره عملکرد بر تکنولوژیک نوآوری نقشوان ( در پژوهشی با عن1396رزقی رستمی و همکاران )

 محصول)خدمات( تا تولید ابتدای از که را هایی سازمان و عوامل سلسله تأمین یک شرکت بیان کردند زنجیره فعالیت برنوع

اجتماعی،  ی جنبه سه یدارپا تامین زنجیره شود. می شامل هستند؛ درگیر محصوالت تولید باز ی حتی چرخه و مصرف انتهای

 بر تکنولوژیک نقش نوآوری بررسی به پژوهش این دهد. در می قرار تاکید مورد را زنجیره طول در اقتصادی و محیطی زیست

 شناسایی به ابتدا در که بوده هدف، کاربردی لحاظ از حاضر پژوهش .شده است پرداخته پایدار تامین زنجیره های شاخص

 شاخص بین رابطه سنجش به ای پرسشنامه ی تهیه سپس به است. شده پرداخته پیشین مطالعات از ریگی بهره با ها شاخص

 و تولیدی های شرکت سازوکارهای به آشنا کارشناسان و از خبرگان نفر  79مربوطه  پژوهش آماری پرداختند. جامعه ها
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های معادالت ساختاری صورت گرفته است. ز تکنیکا PLSافزار هستند. تجزیه و تحلیل اطالعات با استفاده از نرم خدماتی

 معناداری تاثیر زنجیره تامین اجتماعی و محیطی زیست اقتصادی، عملکرد بر تکنولوژیک آنها به این نتیجه رسیدند که نوآوری

  .دارد

ملیاتی زنجیره مرجع ع مدل ردکروی با عملکرد زنجیره تأمین ارزیابی( پژوهشی با عنوان 1395بندرزاده و آبادی )شاه

ی (( انجام دادند. آنها بیان کردند که عملکرد مناسب زنجیرهصدرا) ایران دریایی صنایع : شرکتمطالعه مورد) (SCOR)تأمین 

ها دارد. لذا، بکارگیری یک سیستم مناسب ارزیابی عملکرد زنجیره تامین به منظور تامین نقش حیاتی در موفقیت سازمان

است. هدف این پژوهش، تجزیه و تحلیل عملکرد زنجیره تأمین طبق مدل مرجع عملیاتی زنجیره بهبود مستمر آن ضروری 

پذیری، شناسایی گردید که شامل قابلیت اطمینان، انعطاف SCORباشد. نخست پنج معیار طبق مدل می (SCOR)تامین 

ایید پایین در مطالعات پیشین بوده است با ت باشند و سپس معیار چابکی که دارای تکرار بسیارپاسخگویی، هزینه و دارایی می

های قبلی و با تایید خبرگان و خبرگان به چارچوب نظری اضافه شد. بنابراین الگویی با شش معیار، پس از بررسی پژوهش

دی آنها با نبکارشناسان شرکت صنایع دریایی ایران تهیه شده است. آنها بیان کردند که میزان اهمیت و تأثیر معیارها و اولویت

استفاده از تکنیک دیمتل به دست آمده است. در نتیجه، با توجه به نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل علی و معلولی 

به عنوان معیارهای علی و اثرگذار و دو معیار  "قابلیت اطمینان، چابکی، پاسخگویی و دارایی"دیتمل، به ترتیب معیارهای 

یارهای معلول و اثرپذیر هستند. از نظر میزان اهمیت، دارایی باالترین اهمیت را در ارزیابی عملکرد مع "پذیری و هزینهانعطاف"

  .هستند اهمیت دارای هزینه و پذیریانعطاف پاسخگویی، اطمینان، قابلیت معیارهایزنجیره تامین دارد. به ترتیب 

 و تأمین زنجیره مدیریت سازمانی، منابع ریزیمهبرنا تأثیر ( در تحقیقی با عنوان بررسی1395خرمی و محمودزاده )

 باعث و گذاشته تأثیر هاشرکت عملکرد بر ERP هایشرکت به این نتیجه رسیدند که سیستم بر عملکرد انسانی منابع مدیریت

 نتایج این بر عالوه. گذاردمی تأثیر هاشرکت عملکرد بر SCM  دهدمی نشان تحقیق نتایج همچنین. شده است کارایی افزایش

 گذارد. می ها تأثیرشرکت عملکرد بر HRM دهدمی نشان تحقیق

ها به منظور کسب مزیت ی تأمین هتل( در پژوهشی با عنوان ارزیابی عملکرد زنجیره1395دربان آستانه و همکاران )

شده است که مقصدها،  های خاص صنعت گردشگری باعثهای شهر اصفهان بیان کردند که ویژگیرقابتی مورد مطالعه: هتل

رسانی به گردشگران، مباحث زنجیره تأمین را مد نظر قرار دهند، تا بتوانند مزیت رقابتی خود را حفظ کرده به منظور خدمت

ه ها و بهایی را به منظور کاهش هزینهها فرصتیا جایگاه خود را در بازار جهانی ارتقا بخشند. یکپارچگی زنجیره تأمین هتل

ی جیرهی زنکند. با توجه به این مهم، در پژوهش آنها به ارزیابی عملکرد یکپارچهمزیت رقابتی، برایشان فراهم می دست آوردن

ی ادبیات مرتبط با پژوهش پنج عامل های شهر اصفهان پرداخته شده است. در پژوهش آنها، ابتدا، پس از مطالعهتامین هتل

ستخراج شد. سپس با توجه به این عوامل، پرسشنامه طراحی کردند. در گام بعدی به ها اتامین هتل مؤثر بر یکپارچگی زنجیره

ها استفاده شد. آنها به این نتیجه رسیدند که سه عامل ها از تحلیل پوششی دادهمنظور بررسی یکپارچگی در میان هتل

 تأمین تاثیر داشته است. یکپارچگی داخلی، یکپارچگی محصول و یکپارچگی مشتریان بر ارزیابی عملکرد زنجیره 

 تایلند، بیان کردند: گردشگری تامین زنجیره مدیریت عملکرد ارزیابی( در پژوهشی با عنوان 2018) 9پلنگ و تیپیاونگ

 مدیریت ،(SRM) کننده عرضه با ارتباط مدیریت ،(OPM) سفارش فرایند مدیریت یعنی خدمات، عملکرد از بعد که هشت

 مدیریت ،(DM)  تقاضا مدیریت مشتری، با ارتباط مدیریت منابع، مدیریت و ظرفیت یتمدیر ،(SPM) خدمات عملکرد

تاثیر ( تحقیقی با عنوان 2017و همکاران ) 10کیومالی بر عملکرد زنجیره تأمین تأثیر دارد.  تأمین زنجیره آوری، فن و اطالعات

هدف این مطالعه، توسعه مدل جامعی است که دادند.  انجام های زنجیره تامین بر یکپارچگی و عملکردها و استراتژیعملیات

و عملکرد  (SCI) ، یکپارچکی زنجیره تامین(SCSs) ، استراتژیهای زنجیره تامین(Oss) درک روابط بین استراتژیهای عملیات

ادله ازی معشرکت را تسهیل می دهد. ابتدا با درک نقش استراتژیهای عملیاتها در طراحی زنجیره تامین شروع می شود. مدلس

تولیدکننده چینی اتخاذ می شود. نتایج نشان می  604ساختاری برای آزمایش روابط براساس داده های جمع آوری شده از 
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های هزینه، کیفیت و ارسال مناسب می های باالتر در استراتژیدهند که زنجیره تامین ناب برای قرار دادن شرکتها در اولویت

چابک و  SCSsها در استراتژی انعطاف پذیری مناسب است. بعالوه، ین چابک برای رقابت شرکتباشد، درحالیکه زنجیره تام

ناب تاثیر باالیی بر یکپارچگی خارجی  SCSs برحسب یکپارچگی داخلی و خارجی می باشد، اما SCI ناب مستلزم سطح باالی

امین و برنده/ توصیف کننده سفارش تجدید می های زنجیره تچابک دارد. این مطالعه روابط بین استراتژی SCSs نسبت به

ها در مدیریت زنجیره تامین وجود دارند، که نشان می دهد طراحی کند. اختالفات واضحی در خصوص نقش استراتژی عملیات

 قهای خود برسند. این مطالعه به درک بهتر انطباها بسیار مهم است تا به اهداف عملیاتمناسب زنجیره تامین برای شرکت

گذاری در زمینه های عملی را برای سرمایههای زنجیره تامین کمک کرده، و بینشها و استراتژیهای عملیاتبین استراتژی

  .توسعه یکپارچگی زنجیره تامین مطرح می کند

یان ب یک برنامه نرم افزاری برای ارزیابی سریع ریسک در زنجیره تامین یکپارچه( در پژوهشی با عنوان 2016) 11آکوالن

با حرکت به سمت زنجیره تامین جهانی و افزایش بروز رویدادهای ریسک داخلی و خارجی، ارزیابی ریسک زنجیره کرد که 

به مولفه ای مهم در مدیریت زنجیره تامین تبدیل شده است. مدیریت کارآمد ریسک های زنجیره تامین  (SCRM) تامین

در زنجیره تاکین و اثرات بالقوه آنان است. این مقاله چهارچوب برنامه نرم  نیازمند ارزیابی جامع و سریع همه عوامل ریسک

در زنجیره تامین یکپارچه ارائه می کند. چهارچوب پیشنهادی روش های کمی  (RRA) افزاری را برای ارزیابی سریع ریسک

 ش هایی هستند که برای جمعو کیفی ارزیابی و اولویت بندی ریسک ها را ترکیب می کند. روش های کیفی براساس پیمای

نده ده، مشتری، تولیدکنآوری داده های احتمال ریسک و اثر عوامل اصلی در زنجیره تامین استفاده می شوند )مانند تامین کنن

و غیره(. روش های کمی براساس نظریه احتمال و منطق فازی هستند. ریسک ها برای هر عامل در زنجیره تامین محاسبه شده 

در محیط تولیدی به منظور ارزیابی روایی چهارچوب  RRA و سپس برای هر نوع محصول انباشته می شوند. ابزار پیشنهادی

یج مطالعه موردی نشان دادند که ارزیابی حاصل شده توسط چهارچوب پیشنهادی با نظر متخصصان پیشنهادی تست شد. نتا

  .مدیریت ریسک در مورد سطوح ریسک و اولویت های شرکت ها همخوانی دارد

 

 هاي پژوهشمدل مفهومی و بيان فرضيه
 

              

                      

                

            

                   

 
 

 (2018، گپلنگ و تيپياونمدل مفهومی پژوهش ) -1شکل 
 

 دارای سهم معناداری در ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین در شرکت لوله سازی اهواز است.  کنترل فرایندها .1

 دارای سهم معناداری در ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین در شرکت لوله سازی اهواز است.  کنندگانتعامل با تامین .2
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 ملکرد زنجیره تأمین در شرکت لوله سازی اهواز است. دارای سهم معناداری در ارزیابی عتمرکز بر مشتریان  .3

 دارای سهم معناداری در ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین در شرکت لوله سازی اهواز است.  حمایت مدیریت .4

 

 شناسیروش
در بررسی عملکرد مدیریت زنجیره تأمین خدمات که سعی باشد. پیمایشی می -های تحلیلیپژوهش حاضر از نوع پژوهش

امه نها از تکنیک پرسشمنظور دستیابی به اطالعات موردنیاز جهت بررسی فرضیهرا دارد. لذا به لوله سازی اهواز رکت ش

ها از نامه به بررسی عملکرد مدیریت زنجیره تأمین خدمات  مربوط    می شود. در تدوین سؤالهای پرسشاستفاده شد. سؤال

کارکنان واحدهای ستادی شرکت  ی آماری شامل کلیهجامعهشده است. این پژوهش  ای لیکرت استفاده خواهدطیف پنج گزینه

نفر به عنوان نمونه  200باشد، که بر اساس جدول مورگان، نفر می 420باشد. حجم جامعه در این پژوهش لوله سازی اهوازمی

گیری تصادفی شانس انتخاب هر یک از ی گیری در این پژوهش تصادفی است. بر اساس روش نمونهانتخاب شدند. روش نمونه

های میدانی قابل تقسیم ای و روشهای کتابخانهها به روشآوری دادهروش جمع های مورد پژوهش یکسان خواهد بود.نمونه

 است. 

گویی به سؤاالت پژوهش، از روش میدانی استفاده شده است. آوری اطالعات مربوط به پاسخدر این تحقیق جهت جمع

های اطالعاتی اینترنتی برای های پژوهش، و بانکها، مقاالت، مجالت و طرحای مانند مطالعه کتاباز روش کتابخانه همچنین

تدوین و نگارش بخش ادبیات موضوع و مبانی نظری استفاده شده است. در تحقیق حاضر برای بررسی عملکرد مدیریت زنجیره 

باشد. در پژوهش حاضر سؤال می 20باشد. این پرسشنامه شامل می (2018)  تیپیاونگ و تأمین خدمات از پرسشنامه پلنگ

ها محاسبه گردید. برای تحقیقات علوم انسانی و از روش آلفای کرونباخ پایایی پرسشنامه جهت بررسی پایایی، پرسشنامه

یق باشیم. بدین منظور سؤاالت تحق ها مناسب و تائید شده برای ارزیابی و تحلیل تحقیق میها و معرفهاجتماعی نیازمند مؤلفه

گیری برخوردار باشند و روایی مناسب را دارا باشند. منظور از روایی ها( باید از وضعیت مناسبی جهت اندازهها و مؤلفه)معرفه

لعه را این است که مقیاس و محتوای ابزار و یا سؤاالت مندرج در ابزار گردآوری، دقیقاً اطالعات متغیرها و موضوع موردمطا

شده جهت ارزیابی عملکرد مدیریت های انتخابنامه و معرفهبسنجد. بر همین اساس برای مطمئن شدن از روایی بودن پرسش

های شده است. برای تعیین روشاز نظرات اساتید فعال در این حوزه استفاده لوله سازی اهواز زنجیره تأمین خدمات در شرکت 

های تحلیل گردد در این پژوهش با توجه به نوع و ماهیت فرضیات از روشقیق توجه میوتحلیل به نوع و روش تحتجزیه

وتحلیل وتحلیل آماری انجام شده است. در پژوهش حاضر نیز از آمار توصیفی جهت تجزیهتوصیفی و استنباطی مناسب، تجزیه

ی باشد. همچنین برای ارزیابار توزیع فراوانی میاطالعات استفاده شده است که شامل جدول توزیع فراوانی، درصد فراوانی، نمود

ای استفاده شده ها از آزمون کای اسکوئر یا تی تک نمونههای پژوهش با توجه به نرمال بودن و غیرنرمال بودن دادهفرضیه

 است.
 

 هاي پرسشنامه پژوهشویژگی -1جدول 
 

 آلفای کرونباخ منبع تعداد سؤاالت متغیر

 78/0 (2018)  تیپیاونگ و نگپل 5 کنترل فرایندها

 81/0 (2018)  تیپیاونگ و پلنگ 4 کنندگانتعامل با تامین

 73/0 (2018)  تیپیاونگ و پلنگ 6 تمرکز بر مشتریان

 68/0 (2018)  تیپیاونگ و پلنگ 5 حمایت مدیریت

 

 آمار جمعيت شناختی

شود. نتایج حاصل از بررسی ری پرداخته میی آمادر این بخش به بررسی و توصیف خصوصیات جمعیت شناختی نمونه

سال و  30نفر رده سنی  71نفر از آنها زن هستند.  6نفر از افراد مورد مطالعه مرد و  194آمار جمعیت شناختی نشان داد که 
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ال س 50نفر در رده سنی باالی  31سال قرار دارند و  50-41نفر در رده سنی  37سال،  40-31نفر در رده سنی  61کمتر، 

نفر دارای  60نفر دارای مدرک کارشناسی،  94نفر دارای مدرک تحصیلی کاردانی،  23نفر دارای مدرک دیپلم،  5قرار داشتند. 

 نفر دارای مدرک دکتری هستند. 4مدرک کارشناسی ارشد و 

 

 تحليل توصيفی متغيرهاي اصلی پژوهش

 ( آورده شده است.2تأمین( در جدول )های توصیفی ابعاد متغیر پژوهش )عملکرد زنجیره مقادیر شاخص
 

 (=200nهاي توصيفی در خصوص متغيرهاي اصلی )(  مقادیر شاخص2) جدول
 

 هبیشین کمینه انحراف معیار میانگین میانه مد ابعاد متغیر

عملکرد 

ی زنجیره

 تأمین

 00/5 00/2 56/0 47/3 33/3 33/3 کنترل فرایندها

 00/5 00/2 54/0 72/3 66/3 00/4 کنندگانتعامل با تامین

 83/4 33/2 44/0 71/3 66/3 67/3 تمرکز بر مشتریان

 67/4 00/2 60/0 35/3 33/3 33/3 حمایت مدیریت

 

 هافرض نرمال بودن داده
 

 اسميرنوف –توزیع متغيرها بر اساس آزمون کلوموگروف  -3جدول 
 

 نتیجه sig آزمون کلوموگروف اسمیرنوف ابعاد متغیر

عملکرد 

ی یرهزنج

 تأمین

 نرمال 099/0 22/1 کنترل فرایندها

 غیرنرمال 000/0 49/2 کنندگانتعامل با تامین

 نرمال 082/0 26/1 تمرکز بر مشتریان

 نرمال 081/0 26/1 حمایت مدیریت

 

 ي آنگيري دربارهي اول و نتيجهبررسی فرضيه
 

 اينمونهه از آزمون تی تکهاي بعد کنترل فرایندها با استفادتأثير مؤلفه -4جدول 
 

 .N Mean Std متغیر

deviation 

Std. error 

Mean 

Mean 

difference 
t df sig 

 000/0 102 805/62 47/3 05/0 56/0 47/3 200 کنترل فرایندها

رد ( مشخص شد کنترل فرایندها در ارزیابی عملک4ای)جدولنمونهتکبه دست آمده از آزمون تی sigبا توجه به مقدار 

 سهم بسزایی دارد. لوله سازی اهواز زنجیره تأمین خدمات در شرکت 
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 ي آنگيري دربارهي دوم و نتيجهبررسی فرضيه
 

 با استفاده از آزمون کاي اسکوئر کنندگانتعامل با تامين تأثير بعد -5جدول 
 

 .N Mean Std متغیر

deviation 
minimum maximum 

Chi-

square df sig 

تعامل با 

 کنندگاننتامی
200 72/3 54/0 00/2 00/5 087/11 9 000/0 

در ارزیابی  کنندگانتعامل با تامین( مشخص شد 5ای )جدولنمونهتکبه دست آمده از آزمون تی sigبا توجه به مقدار 

 سهم بسزایی دارد.لوله سازی اهواز عملکرد زنجیره تأمین خدمات در شرکت 

 

 ي آنگيري دربارهي سوم و نتيجهبررسی فرضيه
 

 تمرکز بر مشتریاناي در متغير ي سوم با استفاده از آزمون تی تک نمونهنتایج حاصل از بررسی فرضيه  -6جدول 
 

 .N Mean Std متغیر

deviation 

Std. error 

Mean 

Mean 

difference 
t df sig 

تمرکز بر 

 مشتریان
200 71/3 44/0 43/0 71/3 480/84 102 000/0 

در ارزیابی عملکرد  تمرکز بر مشتریان( مشخص شد 6ای )جدول نمونهتکبه دست آمده از آزمون تی sigبه مقدار با توجه 

 سهم بسزایی دارد.لوله سازی اهواز زنجیره تأمین خدمات در شرکت 

 

 ي آنگيري دربارهي چهارم و نتيجهبررسی فرضيه
 

 حمایت مدیریتاي در متغير اده از آزمون تی تک نمونهي اول با استفنتایج حاصل از بررسی فرضيه  -7جدول 
 

 .N Mean Std متغیر

deviation 

Std. error 

Mean 

Mean 

difference 
t df sig 

حمایت 

 مدیریت
200 35/3 60/0 05/0 35/3 157/56 100 000/0 

در ارزیابی عملکرد  دیریتحمایت م( مشخص شد 7ای )جدولنمونهتکبه دست آمده از آزمون تی sigبا توجه به مقدار 

 سهم بسزایی دارد. لوله سازی اهواز زنجیره تأمین خدمات در شرکت 

 

 گيريبحث و نتيجه
دماتی های تولیدی و خبهبود مزیت رقابتی سازمان های عملیاتی برایمدیریت زنجیره تأمین یکی از قدرتمندترین پارادایم

تأمین و مدیریت آن  در زنجیره ها مهم نیستند، بلکه ایجاد ارزش افزودهسازمان روند کنونی، دیگر امروزه شود. بامحسوب می

العات، فناوری اط های جدید مانندالملل و ورود فناوریسازی و رقابت در سطح بینجهانی افتد. از سوی دیگر، با افزایشاتفاق می

 (.1386ید و همکاران، )عم را ندارند ها و تجارب گذشته کارایی الزمدیگر بسیاری از سیاست
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ان با ی مشتریغیرمستقیم در تأمین خواسته هایی است که به طور مستقیم یابخش واحدها و زنجیره تأمین شامل تمامی

-خرده     ا،، انباره) تحویل به موقع ( کننده، بخش حمل و نقلها شامل تولیدکننده، تأمینبخش یکدیگر در ارتباط هستند. این

هایی هستند و فعالیت ) عمده و جزء(و مشتریان های مازاد پروژه های انجام شده و انبار شده در محل اهواز ( ) لولههافروشی

گیرند. موارد دیگر را دربر می جدید، بازاریابی، عملیات اجرایی، توزیع، خدمات مالی، خدمات مشتری و چون توسعه محصول

تنها  ت، محصول و سرمایه در بین سطوح مختلف خود است، که مشتریاطالعا ی پویا از جریانزنجیره تأمین یک مجموعه

یک جزء درگیر و درونی در زنجیره تأمین است. طبق این گفته ها اولین هدف زنجیره تأمین ایجاد رضایت در راستای رفع 

ی یرهارزیابی عملکرد زنج این پژوهش به. در فرایند تأمین و همچنین ایجاد سود برای خود زنجیره تأمین است نیازهای مشتریان

دارای سهم معناداری در ارزیابی عملکرد  کنترل فرایندهاپرداخت نتایج نشان داد  لوله سازی اهواز تأمین خدمات در شرکت 

دارای سهم معناداری در ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین  کنندگانتعامل با تامینزنجیره تأمین در شرکت لوله سازی اهواز  است. 

دارای سهم معناداری در ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین در شرکت لوله تمرکز بر مشتریان رکت لوله سازی اهواز  است. در ش

 دارای سهم معناداری در ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین در شرکت لوله سازی اهواز است.  حمایت مدیریتسازی اهواز  است. 

تحقیقات آتی که توسط محققین دیگر در این حوزه صورت یت و کمک بهبه منظور هدابر اساس نتایج به دست آمده و 

 گردد: خواهد گرفت، پیشنهاداتی ارائه می

های روش تحقیق کمی، تحقیق حاضر را با شود با توجه به معایب و محدودیتبه پژوهشگران آینده پیشنهاد می -1

 های کیفی مورد بررسی قرار دهند. روش

شود با انجام تحقیقات کیفی به شناسایی عوامل تأثیرگذار و تأثیرپذیر از عملکرد هاد میبه پژوهشگران آینده پیشن -2

 مدیریت زنجیره تأمین خدمات گ برآیند. 

شود که به بررسی موضوع مورد بحث در سایر جوامع بپردازند و نتایج خود را با نتایج به پژوهشگران آتی پیشنهاد می -3

 درستی از موضوع به دست آید.  پژوهش حاضر مقایسه نمایند تا درک

ها به علت ماهیت این نوع از هایی مواجه شد که برخی از این محدودیتدر اجرای این تحقیق، محقق با محدودیت

 ناپذیر است.های علمی که در حوزه انسانی قرار دارند اجتنابپژوهش

هایی که این روش به خاطر محدودیت ها، مربوط به اطالعات کسب شده توسط پرسشنامه است کهیکی از محدودیت -1

های پاسخگویان نمونه آماری دارد. آوری داده با آن مواجه است، صحت و سقم اطالعات بستگی به صحت پاسخجمع

های پرسشنامه ممکن است دچار خودسانسوری شده و یا جوابی را بدهند که لذا پاسخگویان در پاسخگویی به سؤال

 ها همراه با سوگیری باشد. باشد، به همین خاطر احتمال دارد پاسخکنند مدنظر پرسشگر فکر می

 پاسخ در متوسط را پاسخ به تمایل که مربوط به آمایه پاسخ است گیری، محدودیتمربوط به ابزار اندازه محدودیت -2

  .کند می ایجاد دهندگان

 .باشدآوری اطالعات میمحدویت دیگر، مربوط به زمان و هزینه زیاد برای جمع
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