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 چکيده
و  با افزایش رقابت در دنیای کسب و کار و ظهور فناوری های نویندر جهان رقابتی امروز، 

تغییرات سریع در عرصه ی فعالیتهای صنعتی، اقتصادی و تجاری و پیچیده تر شدن فضای 

از ابزارها و رقابتی بین بنگاه ها و شرکت های دولتی و خصوصی، آنها را برآن داشته تا 

مدیریت زنجیره تأمین نیز رویکردهای نوینی جهت بهبود عملکرد و کارایی استفاده کنند. 

پیچیده شدن و تخصصی  قاعده ی پشتیبان فرایندهای عملیاتی و اساسی سازمان از عنوانبه

مستثنی نیست. با وجود نظرات بسیار در مورد یکپارچگی زنجیره تأمین، هنوز درک  شدن

اما این طور به نظر می رسد که ندهای آن وجود ندارد یاز مفهوم یکپارچگی فرآروشنی 

یکپارچگی زنجیره تامین از ابتدا از تامین کننده ی مواد تا در نهایت از مصرف کننده می تواند 

 این تحقیق منجر به افزایش رقابت پذیری و بهبود کارایی و عملکرد این مجموعه شود. در

 بر عملکرد مالی شرکت عملکرد شاخصه های آن ، پارچگی زنجیره تأمینیک است این بر سعی

های شرکت های تولیدی فعال داده spssافزارنرمبا استفاده از گرفته شود.  قرار بحث مورد

نتایج حاکی  کارگر داشتند، تحلیل شده است.100متوسط و بزرگ استان مازندران، که بیش از 

نجیره تامین و یکپارچگی با مشتریان تاثیر معناداری بر از آن است که یکپارچگی داخلی ز

 روی عملکرد مالی می گذارد اما یکپارچگی با تامین کننده تاثیری بر عملکرد مالی ندارد.

سازی زنجیره تأمین، عملکرد مالی، زنجیره تأمین، یکپارچه :يديکل واژگان

 سازی خارجی، تامین کننده.سازی داخلی، یکپارچهیکپارچه
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 2ولی پور، منيره  1 رمضان رضائيان
 گروه آمار دانشگاه آزاد اسالمی واحد نور، نور، مازندران، ایران 1
مالی دانشگاه غیر انتفاعی عالمه محدث –دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی  2

 نوری)ره( نور، مازندران، ایران
 

 نام نویسنده مسئول:

 رمضان رضائيان
 

بررسی تاثير یکپارچه سازي زنجيره تامين بر عملکرد مالی 

 )مطالعه موردي: استان مازندران( شرکتهاي توليدي
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 مقدمه
داد. خواست  در عصر حاضر، باید محصوالت متنوع را با توجه به درخواست مشتری، در دسترس وی قرار های جهانی موجوددر رقابت

ها بیش از این که قبالً وجود نداشته است، در نتیجه شرکت مشتری بر کیفیت باال و خدمت رسانی سریع، موجب افزایش فشارهایی شده است

دهد که ای است که این کار را به طریقی انجام میپدیده  )SCM 1 (عهده تمامی کارها برآیند. مدیریت زنجیره تأمین ند به تنهایی ازتواننمی

  .اطمینان و سریع را با محصوالت با کیفیت در حداقل هزینه دریافت کنند مشتریان بتوانند خدمت قابل

های مواد، اطالعات به وسیله جریان شود که رسماً از یکدیگر جدا هستند ومان تشکیل میکلی زنجیره تأمین از دو یا چند ساز در حالت

خدماتی  هایی باشند که مواد اولیه، قطعات، محصول نهایی و یاتوانند بنگاهها میسازمان شوند. اینهای مالی به یکدیگر مربوط میو جریان

ها در نظر توان یکی از این سازمانکننده نهایی را نیز می کنند. حتی خود مصرفد میچون توزیع، انبار، عمده فروشی و خرده فروشی تولی

های اخیر بر مدیریت دهد . رویکرد جدیدی که در سالگرفت. مدیریت زنجیره تأمین اشتیاق شرکت را برای همکاری و رقابت افزایش می

ای از تسهیالت و مراکز توزیع است که وظایف تهیه نجیره تأمین شبکهاست. ز   (SCM)عملیات حاکم شده ، رویکرد مدیریت زنجیره تأمین

سازی دهد . اهمیت یکپارچهای و توزیع این محصوالت نهایی به مشتریان را انجام میو تدارک مواد خام ، تبدیل آن به محصوالت نهایی و واسطه

سازی و سط محققان به خوبی پذیرفته شده است. مزایای یکپارچهزنجیره تأمین در ادبیات مفهومی و تجربی مورد توجه قرار گرفته و تو

هماهنگی زنجیره تأمین شرکای تجاری در بسیاری از صنایع به رسمیت شناخته شده است و زنجیره تأمین بعنوان یکی از عوامل مهم در 

ه تأمین حذف تمام موانع جریان مواد و اطالعات سازی زنجیراشاره می کند که هدف از یکپارچه 2شود. نیلوربهبود عملکرد درنظر گرفته می

 در سراسر این زنجیره است.

ارای روابط افقی و عمودی دکلیه ارتباطات در تبدیل مواد خام و اولیه به محصول نهایی و عرضه به بازار عالوه بر اینکه یک زنجیره است، 

کنندگان و در آخر فروشندگان نهایی با یکدیگر در بزرگ، انبارها، توزیع کنندگان، خریداران، تولیدکنندگانکنندگان، عرضهزیادی بین تأمین

های تولید موجب ایجاد گفتارهای جدید در طول مسیر و یا سطوح مشابه در عرض مسیر است. رشد روزافزون و پیشرفت تکنولوژی و روش

یای رقابتی اخیر است و با کمی دقت در ی بخصوص در دنطور عمده نیازهای صنعتمدیریت و صنایع شده است و علت ایجاد این گفتارها به

طور واضح نمایان است که همه در جهت پیوسته شدن عملیات مشابه در جریان تولید و ارائه بهترین اهداف و مسیر این موضوعات این نکته به

لیات به همراه ات و اطمینان از روند عممحصول به مشتری قرار دارند. ازجمله موضوعاتی که ایجاد رشد آن موجب تقویت افزایش تولید

مروز جویی در هزینه وقت و یکپارچه کردن کیفیت شده، ایجاد زنجیره تأمین و مدیریت زنجیره تأمین است. از دیگر نیازهای صنایع اصرفه

یره تأمین به وجود آمده است. پیوستگی این عوامل زنججوابگویی سریع و انعطاف در کل مسیر چرخه تولید و توزیع است. از ترکیب و به هم

ریزی و تولید، موجودی و کنترل آن، طراحی ونقل، برنامهانعطاف و سرعت ارائه محصول زمانی مفهوم دارد که عملیات خرید، تدارکات، حمل

برد زنجیره ی تأمین در صورت یکپارچه در کنار هم فعالیت کنند. با افزایش سرعت و رشد کارمحصول، تولید و مونتاژ، توزیع و فروش همه به

هایی همچون شراکت و همکاری کننده اهمیت زیادی پیداکرده و به دنبال آن مقولههای تأمین اقالم و انتخاب تأمینهای اخیر استراتژیسال

های بلندمدت در اهه دیدگبکننده را بسط داده و کنندگان به وجود آمده که بین تولیدکننده و تأمینتجاری و ایجاد اتحاد و توسعه تأمین

 اند.ارتباطات توجه کرده

 

 زنجيره تأمين مفهوم
طالعات اشود که رسماً جدا از یکدیگر هستند ولی به وسیله جریانهای مواد، در حالت کلی زنجیره تأمین از دو یا چند سازمان تشکیل می

هایی نظیر تهیه مواد از تسهیالت و امکانات است که فعالیتو جریانهای مالی به یکدیگر مربوط می شوند. در حقیقت زنجیره تأمین شبکه ای 

توان زنجیره کلی دیگر میخام ، تبدیل آنها به محصوالت نیمه ساخته و ساخته شده و توزیع کاالهای نهایی به مشتریان را بر عهده دارد. به ش

یی و نیز جریانهای اج ماده خام تا تحویل به مصرف نهاتأمین را بصورت تمامی فعالیتهای مرتبط با جریان و تبدیل کاال از مرحله استخر

تنها کاال و خدمات  اطالعاتی مرتبط با آن معرفی نمود. در تعریفی دیگر زنجیره تأمین شبکه ای از شرکاء یا همکاران مستقلی است که نه

کان ارتقاء سطح ابع کل شبکه و همچنین اممورد نیاز شبکه را عرضه می کنند، بلکه سبب انگیزش تقاضا و تسهیل همزمان قابلیتها و من

ال و تبدیل مواد، از های مرتبط با جریان کاای است که همه فعالیتبه طور کلی، زنجیره تأمین زنجیره. [3]عملکرد رهبری بازار می شوند

کاال دو جریان دیگر که یکی جریان  جریان یشود. درباره مرحله تهیه ماده اولیه تا مرحله تحویل کاالی نهایی به مصرف کننده را شامل می

 .[11]اطالعات و دیگری جریان منابع مالی و اعتبارات است نیز حضور دارد
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 مفهوم مدیریت زنجيره تأمين 
های یک سازمان، نیازمند اعمال مدیریت است. مسلماً به منظور ایجاد کارایی و اثربخشی در عملیات، زنجیره تأمین مانند دیگر بخش

سازی فعالیتهای جب شکل گیری مفهوم مدیریت زنجیره تأمین شده است. مدیریت زنجیره تأمین عبارت است از فرآیند یکپارچهاین امر مو

ولید و عرضه محصول می زنجیره تأمین و نیز جریانهای اطالعاتی مرتبط با آن، از طریق بهبود و هماهنگ سازی فعالیتها در زنجیره تأمین، ت

کننده اولیه تا مشتری نهایی است تا محصول، خدمت و نجیره تأمین شامل یکپارچگی فرایندهای کسب و کار از تأمین.  مدیریت ز[13]باشد 

یت زنجیره تأمین را به .  به بیانی دیگر می توان مدیر[11]اطالعات را به شکلی فراهم آورد که باعث تولید ارزش افزوده برای مشتری گردد 

کنندگان، با تاثیری مثبت بروی عملکرد کلی زنجیره تعریف نمود که همکاری بین خرده فروشان و تأمین عنوان شکل خاصی از استراتژی

 .[1]عنصر کلیدی آن یکپارچگی فعالیتها است 

کنندگان، خریداران و مشتریان و به عبارت دیگر همه اعضاء در یک سازمان در یک زنجیره تأمین مدیریت شده، سازندگان و تأمین

افته، با هم کار می کنند تا محصول یا خدمت مشترکی را با بازار عرضه نمایند که مشتری مایل است برای آن پول پرداخت نماید. گسترش ی

این شرکتهای همکار، با استفاده بهینه از منابع مشترک می کوشند تا به مزیتی رقابتی به شکلی منحصربفرد دست یابند که نتیجه آن محصول 

مدیریت  :اند اززنجیره تأمین دارای سه فرآیند عمده است که عبارت .مدیریت[18]فیت باال، دسترسی آن و هزینه پایین است یا خدماتی با کی

 .5، مدیریت روابط  4، مدیریت لجستیک  3اطالعات

 

  اطالعات مدیریت

شود تا فرآیندها ح اطالعات باعث میو انتقال صحی امروزه نقش ، اهمیت و جایگاه اطالعات برای همگان بدیهی است. گردش مناسب 

فعالیتها،  تر گردد. در بحث زنجیره تأمین، همان طور که گفته شد، اهمیت موضوع هماهنگی درآسان موثرتر و کاراترگشته و مدیریت آنها

ت نیز صحت دارد. اطالعا مدیریت سیستم های اطالعاتی و انتقال بسیار حائز اهمیت است. این نکته در بحث مدیریت اطالعات در زنجیره ،

های دیگر وجود داشته جنبه ای در سرعت، دقت، کیفیت ومناسب میان شرکا باعث خواهد شد تا تاثیرات فزاینده مدیریت اطالعات هماهنگ و

های بخش ات درخواهد شد. به طور کلی در زنجیره تأمین، مدیریت اطالع باشد. مدیریت صحیح اطالعات موجب هماهنگی بیشتر در زنجیره

جابجایی، پردازش و دسترسی به اطالعات لجستیکی  ال،اند از: مدیریت لجستیک )انتقتأثیرگذار خواهد بود که برخی از آنهاعبارت مختلفی

عملیات  بندی تولید، برنامه های لجستیک وی و ساخت، تغییرات سفارش، زمانونقل، سفارش دهسازی فرآیندهای حملبرای یکپارچه

ات فنی، سفارشات و...( : جمع آوری و پردازش اطالعات برای اطالع ها میان شرکا )مانند تبادل و پردازش(؛ تبادل و پردازش دادهانبارداری

تقاضا و ... برای پیش بینی روند  کنندگان، جمع آوری و پردازش اطالعات عرضه ویابی و ارزیابی، انتخاب و توسعه تأمین تحلیل فرآیند منبع

 ستم های اطالعاتیچنانچه پیداست، مدیریت اطالعات و مجموعه سی روابط بین شرکا. ایط آینده عرضه و تقاضا، ایجاد و بهبودبازار و شر

همیت اتأمین موثر باشد که این موضوع حاکی از  های مختلف زنجیرههای داخلی بخشگیریزنجیره تأمین می تواند برروی بسیاری از تصمیم

   .تأمین است یریت زنجیرهباالی این مولفه در مد

 

 مدیریت لجستيک 
گیرد. این بخش که موضوع لجستیک بخش فیزیکی زنجیره تأمین را در بر می در تحلیل سیستم های تولیدی مانند صنعت خودرو، 

ندی تولید و... را شامل بونقل، انبارداری، زمانهای حملهای فیزیکی از مرحله تهیه ماده خام تا محصول نهایی شامل فعالیتفعالیت کلیه

جریان مواد و کاال  جستیک تنهادهد. در واقع ، محدوده لهای زنجیره تأمین را به خود اختصاص میفعالیت شود، بخش نسبتاً بزرگی ازمی

   .هستندها زارهای پشتیبان آن برای بهبود در فعالیت، اب های زنجیره تأمین است که روابط و اطالعاتنبوده بلکه محور فعالیت

 

 مدیریت روابط
تأمین به خاطر ساخت و فرم آن  ترین بخش مدیریت زنجیرهکه ما را به سمت فرجام بحث راهنمایی می کند و شاید مهم فاکتوری 

ارد. های زنجیره تأمین و همچنین سطح عملکرد آن دروابط، تأثیر شگرفی بر همه زمینه باشد، مدیریت روابط در زنجیره تأمین است. مدیریت

زنجیره تأمین به سهولت در دسترس بوده و می  های مدیریتبسیاری از موارد، سیستم های اطالعاتی و تکنولوژی مورد نیاز برای فعالیت در

 معلول انتقال ضعیف های آغازین در زنجیره تأمین،تکمیل و به کار گمارده شوند. اما بسیاری از شکست توانند دریک دوره زمانی نسبتا کوتاه
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ترین فاکتور برای مدیریت زنجیره به وقوع می پیوندد. عالوه بر این ، مهم انتظارات و توقعات و نتیجه رفتارهایی است که بین طرفین درگیر در

 ها و عملیات یکدیگر داشتهبه قابلیت تأمین، ارتباط مطمئن میان شرکا در زنجیره است، به گونه ای که شرکا اعتماد متقابل موفق زنجیره

آنها از  تأمین یکپارچه، توسعه اطمینان و اعتماد در میان شرکا و طرح قابلیت اطمینان برای باشند. کوتاه سخن این که درتوسعه هر زنجیره

 .[20]عناصر بحرانی و مهم برای نیل به موفقیت است 

 

 مفهوم یکپارچگی
یا ترکیب کردن جهت دستیابی به کلیت واحد و عملکردی  به معنی شکل دادن، هماهنگ کردن و 6در فرهنگ لغات، یکپارچه کردن    

 نیز به معنی عمل یا فرآیند یکپارچه کردن هست. 7تعریف شده است. یکپارچگی

 

 مفهوم یکپارچگی زنجيره تأمين
پارچه باشد مالً یکدر تحقیقات اولیه یکپارچگی معادل مفاهیمی نظیر تعامل و همکاری در نظر گرفته شده است. زنجیره تامینی که کا

لید ارزش خواهد کرد. لذا نه تنها باعث کاهش هزینه ها خواهد بود، بلکه برای سازمان و شرکای قرار گرفته در زنجیره تأمین و سهامداران، تو

، مشاهده هست یکپارچگی یک جزء حیاتی در مفهوم مدیریت زنجیره تأمین است. اهمیت یکپارچگی که در مدیریت زنجیره تأمین نیز قابل

کننده اولیه تا مشتری به عنوان مثال لمبرت، مدیریت زنجیره تأمین را اینگونه تعریف می کند: یکپارچگی فرآیند های کسب و کار از تأمین

(. یکپارچگی 1988، نهایی است تا محصول، خدمت و اطالعات را به شکلی فراهم آورد که باعث تولید ارزش افزوده برای مشتری گردد.)لمبرت

ت فرایندهای درون و درجه ای که یک سازمان همکاری استراتژیک با زنجیره تأمین خود، همکاران و مدیری "ه تأمین اشاره می کند به زنجیر

رزش برای مشتریان ابیرون سازمان برای رسیدن به جریان موثر و کارآمد محصوالت، خدمات، پول و تصمیم گیری با هدف فراهم کردن حداکثر 

 .[8] "ایجاد می کند.

در حقیقت مدیریت زنجیره تامین چیزی جز یکپارچه ساختن فرایندهای زنجیره تامین از تامین کننده اولیه تا مصرف کننده        

 بهبود در مهمی بسیار عاملنهایی به منظور ایجاد رضایت و افزایش مزیت رقابتی برای مصرف کننده و شرکت عامل آن نیست. یکپارچگی 

 در و بوده مناسب اطالعاتی و فیزیکی ارتباط یک دارای اول، وهله در حلقه هایش که است تأمین یکپارچه زنجیره ای جیرهزن  است. کارآیی

 ترکیب یا و ها حلقه همه بین همگانی و یکسان های استراتژی معنای انتخاب به لزوماً امر باشند. این همسویی گیری جهت دارای دوم وهله

 جهت با هایی دارای استراتژی ها)خرید، تولید، بسته بندی، توزیع و....(  حلقه تمام که است این منظور بلکه، نیست هم با ها حلقه استراتژیک

 باشند. است، نهایی مشتری برای افزوده ارزش ایجاد و رضایت جلب ایجاد همان که یکسان،

 

 سازي زنجيره تأمينانواع یکپارچه 
های اخیر توجه زیادی را یک شرکت و شرکای تجاری خارجی در یک زنجیره تأمین، در سالادغام زنجیره تأمین بین وظایف داخلی 

هم در حوزه دانشگاهی و هم در حوزه اجرایی به خود معطوف کرده است. ادغام زنجیره تأمین شامل ادغام داخلی وظیفه های داخلی یک 

زنجیره های داخلی و خارجی به طور گسترده ای مورد مطالعه قرار شرکت و ادغام خارجی با شرکای تجاری هست. درحالیکه هر دو ادغام 

گرفته اند، درک ما از اینکه چه چیزهایی بر روی ادغام زنجیره تأمین اثرگذار است و ارتباط بین ادغام داخلی و خارجی هنوز محدود هست. 

دا قبل از اینکه بتوانند دست به اعمال معناداری در زمینه ادغام شود زیرا سازمانها باید در ابتادغام داخلی، سبب انجام بهتر ادغام خارجی می

خارجی بزنند، ظرفیت ادغام داخلی را بواسطه ادغام سیستم داده و فرایند توسعه دهند. همزمان قبل از اینکه ادغام خارجی بتواند به طور 

شود. مشتاق باشند که این کار با تعهد به رابطه با آنها ایجاد می موفقیت آمیزی اجرا شوند، سازمانهای باید برای ادغام با شرکای تجاری خارجی

سازی داخلی و کنندگان، یکپارچهادبیات موجود سه نوع عمده از یکپارچگی زنجیره تأمین را شناسایی کرده است: یکپارچگی تأمین

 ان یکپارچگی خارجی می باشد.سازی مشتریان همکنندگان و یکپارچه. که یکپارچگی تأمین[5]سازی مشتریان یکپارچه

 

 سازي داخلییکپارچه
به عنوان سیستم استراتژیک عملکرد متقابل و مسئولیت جمعی در قسمت های مختلف سازمان تعریف شده  8سازی داخلییکپارچه

ادغام داخلی همکاری در  .  یکپارچگی درونی مجموعه ای از فعالیت های تولیدی با هم سازگار و مرتبط با اهداف تولیدی است. در[6]است 

                                                           
6 Integrate (v) 
7 Integration (n) 
8 Internal integration 
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 گیردطراحی محصول، تدارکات، تولید، فروش و شبکه توزیع برای پاسخگویی بهتر به نیاز مشتری و کاهش هزینه کل سیستم صورت می

 سازی تالش های شکستن موانع کاربردی و تسهیل به اشتراک گذاری اطالعات در زمان واقعی در سراسر توابع وظایف یا.  یکپارچه[13]

 (.9،2011قسمت های کلیدی است )ونگ و همکاران

 

 سازي خارجییکپارچه
(. یکپارچگی خارجی تطبیق اهداف و 2011کننده و ادغام با مشتری است )ونگ و همکاران ،سازی خارجی شامل ادغام تأمینیکپارچه

ین شرکت و بمحیطی هست. یکپارچگی خارجی  سیاست های تولیدی با نیازهای بازار و نیازهای رقابتی شرکت با توجه به محدودیت های

کپارچگی رو به یشرکای خارجی آن اتفاق می افتد، که این اهمیت هماهنگی خریدار و فروشنده را برای ایجاد مطلوبیت مشخص می نماید. 

 .[21]ی در این طبقه قرار می گیرند کننده و مشتری همگجلو، یکپارچگی رو به عقب، یکپارچگی با تأمین

 

 کنندهسازي با تأمينارچهیکپ
کنندگان دیگر از طریق درگیر کنندگان به عنوان ترکیبی از منابع داخلی شرکت با منابع و قابلیتهای کلیدی تأمینیکپارچگی تأمین

ر مورد هزینه، کنندگان را قادر می سازد د.  به اشتراک گذاری اطالعات میان تأمین[9]شود شدن آنها در یک فرایند کسب و کاری تعریف می

هانی، چرخه مقدار، زمان تحویل و ساده سازی جریان کار و حرکت بسمت یک رابطه مشترک تالش کنند. وضعیت اضطراری در بازارهای ج

. براین اساس از [17]دهد کنندگان را نشان میعمر کوتاه مدت محصوالت و سرعت سریع توسعه محصوالت جدید، اهمیت یکپارچگی تأمین

شود. به تازگی کنندگان، برای رسیدن به کاهش هزینه های تأمین و افزایش نوآوری و کاهش چرخه محصول استفاده میتأمین یکپارچگی

طور فزاینده ای برای بدست آوردن مزیت رقابتی کنندگان مورد عالقه ی زیادی واقع شده است چون امروزه تولیدکنندگان بهیکپارچگی تأمین

 .[8]کنندگان و خریداران باید روابط مشترک را حفظ کنند هستند. با افزایش رقابت شدید، تأمین کنندگان متکیبه تأمین

 

 سازي با مشتريیکپارچه

فرایندهایی که  ویکپارچگی مشتری نیز می تواند به عنوان شکلی از ایجاد ارزش تعریف شود که در آن مصرف کنندگان در فعالیت ها 

شود. به اشتراک گذاری . یکپارچگی مشتری با یکپارچگی زنجیره تأمین شروع می[14]داخله می کنند در دامنه فعالیت شرکت است، م

میق تر از انتظارات ع.  ادغام با مشتری شرکت را به درک [15]اطالعات و هماهنگی فرایندها، فعالیت های حیاتی یکپارچگی مشتریان هستند 

ه و تقاضا را ممکن پاسخ عمیق تر و سریعتر به نیازهای مشتری شده و الزامات تطابق عرض بازار و فرصت ها قادر می سازد، و منجر به یک

 (. 2011سازد )ونگ و همکارانش،می

دن به مشتری می مطالعات قبلی نشان میدهد که به اشتراک گذاری اطالعات می تواند یک رابطه پایدار ایجاد کند و در بازخورد دا

 .[10]بگذارند  توانند اطالعات را به اشتراک

 

 سابقه ي یکپارچگی زنجيره تامين
 تجاری، انجمن 14 که هنگامی کرد، جستجو 1992 سال در توان می را تأمین زنجیره سازی زمینه یکپارچه در پیشگامی و ابتکار اولین

 ، Stores-Mart-lWa شرکت پنج بعد سال سه .آوردند وجود به«  10ECR به مشتری مؤثر گویی پاسخ جنبش»  نام به را گروهی

Warner-Lambert، Benchmarking Partners، SAP و Manaugistics  مشترک تدارک و بینی پیش ریزی، برنامه»  پروژه روی 
11CPFR »برای (انبار در کل از موجودی راکد موجودی درصد بهبود بینی، صحت پیش فضای در تجارت بهبود پروژه این هدف  .کردند کار 

 کنار در) تولیدکنندگان و فروشان خرده (را ها سازمان کرد تا تالش پروژه این د.بو ها هزینه و) شده ملحق ولیدکنندگانت و فروشان خرده

 در CPFR کنند. عمل یکسان هم نقل با و حمل های برنامه و تأمین تدارکات، ها، فروش پیش شامل ها برنامه نظر از تا دهد قرار هم

 . [22] است بوده موفق پوشاک صنایع و عمومی مایحتاج بار، و خوار دارو، هزمین در هایی سازمان پشتیبانی

 

 

 

                                                           
9 Wong et al 
1 0 Efficient Consumer Response 
1 1 Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment 
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 طبقه بندي جامعه آماري و روش شناسی
های تولیدی بزرگ و فعال استان مازندران هست. براساس آخرین آمار انتشار جامعه آماری این تحقیق مدیران تولید و مالی در شرکت

واحد هست که  2859داره کل صنایع و معادن استان مازندران تعداد کل شرکتهای تولیدی در این استان یافته توسط واحد آمار و اطالعات ا

شرکت است. برای  97ها برابر با نفر موردبررسی قرار می گیرند، که تعداد این شرکت 100هایی با نیروی انسانی باالی از این تعداد شرکت

مورد بوده است ما نیز از روش سرشماری همه ی آنها را مورد بررسی قرار  97آماری محدود به  تعیین حجم نمونه در این تحقیق، چون جامعه

دادیم. با این وجود محقق با محدودیت هایی از جمله زمان و هزینه  و در دسترس نبودن اطالعات و عدم پاسخگو بودن افراد به تنها بررسی 

 این برای کلیات فرضیه های مرتبط با مفاهیم مختلف در شده ارائه مفهومی مدل یتجرب آزمون جهتنمونه نتایج را تعمیم می دهد.  80

 شاخصهای نمودن ایجاد و یافتن شامل مفاهیم عملیاتی کردن .شدند تبدیل سنجش قابل مفاهی به ذهنی مفاهی آنگاه، د.ش ایجاد تحقیق

 مربوطه مقیاسهای دیگر، سوی می نماید. از مشخص را تحقیق این در شده تعیین از پیش مفاهیم معنی که است مقیاس هایی یا و تجربی،

 بر میتوان را هر مفهوم .کرد آزمون را تحقیق مدل و نموده اندازه گیری را مفاهی تجربی طور به بتوان وسیله بدان تا ایجاد گردند بایستی

 معایبی دارای متغیر یک اندازه گیری برای اخصیک ش از استفاده آنجایی که از ولیکن، داد؛ قرار سنجش مورد شاخص چند یا یک اساس

 هر پرسشنامه، طراحی مراحل طول در نتیجه (. در1979، 12شود )چرچیل مفاهیم استفاده سنجش جهت شاخص چند از است بهتر است،

 تبدیل مفاهیم عملیاتی به بود گرفته قرار بررسی مورد گذشته تحقیقات در تجربی طور به که چند شاخص از با، استفاده ذهنی مفاهی از یک

  .شدند

 شاخصه ها و مولفه ها 1-2جدول 

 شاخص های هر مولفه مولفه ها متغیر مورد بررسی ردیف

1 
یکپارچه سازی زنجیره 

 تامین

 سطح یکپارچگی داخلی

 هماهنگی داده های مربوط به واحد های مختلف شرکت.  .1

 قابلیت دسترسی فوری به اطالعات سطح موجودی.  .2

ک قابلیت دسترسی فوری به داده های عملیاتی خود نظیر مدار  .3

 حمل و نقل.

 هماهنگی اطالعات در فرایند تولید شرکت.  .4

 هماهنگی مدیریت موجودی در فرایند تولید شرکت.  .5

سطح یکپارچگی با 

 تامین کننده

 همکاری تامین کنندگان در فرایند تدارکات.  .6

 همکاری تامین کنندگان در فرایند تولید.  .7

 همکاری تامین کنندگان در فرایند نیازهای اطالعاتی.  .8

سطح یکپارچگی با 

 مشتری

 و پیگیری نظرات مشتریان. میزان دریافت  .9

 میزان سیستمی و اتوماتیک بودن دریافت سفارشات.  .10

 میزان پیگیری تماس ها با مشتریان.  .11

 سطح عملکرد مالی  2
 نرخ کاهش هزینه ی کل.  .12

 ایه.نرخ کاهش دوره ی بازگشت سرم  .13

 

 بیانگر باشد، نزدیکتر یک به کرونباخ ضریب آلفای چه هر ت.اس شده استفاده کرونباخ آلفای روش از پایایی برآورد جهت تحقیق این در

 متغیرهای برای کرونباخ آلفای معموال ضعیف تلقی می گردد. ضریب 0.6آلفای کمتر از  ضریب است. همچنین، پرسشنامه بیشتر اعتماد قابلیت

 جدول زیر نشان داده می شود.  در بدست آمد که 0.682و  0.812و 0.748و  0.771به ترتیب  امهپرسشن
 

 پایایی متغير ها 2-2جدول 

 

 

 

 

                                                           
1 2 Churchill 

 

 عملکرد مالی یکپارچگی با مشتریان یکپارچگی با تامین کننده ارچگی داخلییکپ

0.771 0.748 0.812 0.682 
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 استفاده بارتلت و مایر کایزر از آزمون اکتشافی، عاملی برای تحلیل نمونه کفایت لحاظ از داده ها بودن مناسب از اطمینان منظور به

پس می توان عنوان  0.05کمتر است از  sigو سطح معناداری  0.7بیشتر از  KMOاینکه عدد معناداری  ،3-2جدول  به با توجه  .است شده

 کرد که داده ها برای تحلیل عامل مناسبی هستند.

 

 تجزیه و تحليل داده ها
 بیشتر در امروزه ت.اس رخوردارخاصی ب اهمیت از تحقیق نوع هر برای فرضیه ها سقم و صحت بررسی برای داده ها تحلیل و تجزیه 

 بخشهای ترین مهم و اصلی ترین از اطالعات تحلیل و تجزیه است؛ مورد تحقیق موضوع از شده جمع آوری اطالعات بر متکی که تحقیقاتی

 در کل اطالعاتش به پردازش از پس میگیرند و قرار تحلیل و تجزیه مورد آماری فنون از استفاده با خام میشود. داده های محسوب تحقیق

 استفاده با توصیفی سطح در ابتدا شده، جمع آوری داده های تحلیل و تجزیه برای تحقیق، این در .می گیرند قرار استفاده کنندگان اختیار

 به تحقیق این تحلیلی آمار تحقیق می پردازیم. در نمونه های  جمعیت شناختی ویژگی های تلخیص و توصیف به آماری از شاخص های

استفاده  22نسخه  spssروایی و آزمودن معناداری روابط بین متغیر ها از نرم افزار  بررسی و متغیرها از برخی مکنون متغیرهای شناخت ظورمن

و رگرسیون  پیرسون واریانس، تحلیل یک نمونه ای، t یا جامعه یک میانگین تکمیلی کولموگروف اسمیرنوف، آزمونهای نهایت، درشده است. 

 می شود. ارائه تکمیلی موارد بررسی منظور به پیشرفته 

-3و روابط مابین این متغیر ها می پردازیم. طبق جدول  آماری نمونه توزیع چگونگی بررسی به آماری تحلیل و تجزیه از بخش این در 

برآورد شده است که میتوان سال  47سال و سن آنها  15میانگین تقریبی سطح تحصیالت افراد فوق لیسانس، سابقه کاری مدیران حدود  2

سالگی به این پست نایل شده اند. همچنین مقدار کمینه و بیشینه ی سابقه کاری افراد  32چنین برآورد کرد که مدیران یا سرپرستان از سن 

 سال بوده است سایر موارد جمعیت شناختی آنان نیز درج شده است. 29و  2

 

 

 

 

 

 

 

 

مورد  41وانی با فرا  درصد 51بیشتر مدیران و افرادی که مورد تحقیق قرار گرفتند دارای مدرک فوق لیسانس حدود  3-3طبق جدول 

 مورد کل بوده اند. 80از 

 

 

 

 

 خالصه داده هاي بدست آمده از پرسشنامه 2-3جدول 

 کارمندان سن سابقه تحصیالت 

 تعداد
 80 80 80 80 قابل قبول

 0 . 0 0 حذف شده

 161.89 47.43 15.41 4.91 میانگین

 156 45 14.00 5.00 میانه

 43.059 7.659 5.214 0.631 انحراف از استاندارد

 100 28 2 4 حداقل

 289 67 29 6 حداکثر

 ع تحصيالتتوزی 3-3جدول 

 درصد قابل قبول درصد تکرار 

 31.25 31.25 25 لیسانس قابل قبول

 51.25 51.25 41 لیسانس فوق

 17.50 17.50 14 دکترا

 100 100.00 80 تعداد کل

http://www.joas.ir/


 36 -48، ص 1396، پاییز 7مدیریت و حسابداری، شماره پژوهش های کاربردی در 
ISSN: 2538-3663 

http://www.Joas.ir 

 

 برازش مدل
 شاخص های بد بودن. شاخص های -2شاخص های خوب بودن  -1دارد :  وجود مدل برازش آزمودن برای شاخص نوع دو کلی بطور

است  0.9شنهادی برای آنها باشد بهتر است، که حد پی بیشتر آنها مقدار چقدر هر که هستند  ...و GFI ، 13AGFI ، NFI مانند بودن خوب

که حد  df/2x و شاخص های بد بودن که هر چقدر مقدار آنها کمتر باشد بهتر است، مانند شاخص )نسبت مجذورکای دو به درجه آزادی (

 است.  3مجاز آن 

 

 شاخص کاي دو :
 کمتر باشد، نآ میزان قدر هر لذای دهد. این شاخص که جزء دسته ی بد بودن است در واقع اختالف بین مدل و داده ها را نشان م 

 بوده شده اتخاذ مدل از حاصل کوواریانس واریانس ماتریس و شده اتخاذ نمونه ی کوواریانس واریانس ماتریس میان کمتر اختالف از حاکی

 همچنین بهتر است که این شاخص با درجه ی آزادی تفسیر شود . ،دهد می نشان را مدل بودن بد و
 

 :  14مدل خطاهاي مجذور ميانگين صشاخ

را مناسب می  0.08باشد همچنین برخی دیگر کمتر از  0.05این شاخص باید کمتر از  که اند عقیده این بر اندیشمندان از برخی 

  دانند.

 

 : 15GFIشاخص خوب بودن 
ه داده ها دل استخراج شده با توجه باین شاخص، معیاری برای سنجش میزان خوب بودن مدل است و نشان دهنده ی مناسب بودن م

 نشان دهنده ی مناسب بودن مدل استخراج شده است. 0.9است، که میزان بیشتر از 

ه گیری سطح یکپارچگی زنجیره تامین را نشان می دهد نتایج حاکی از مناسب بودن شاخص ها است که با توجه ، مدل انداز2-3نمودار

و  MSER می شود. همچنین مقادیر  3؛ در نتیجه شاخص کمتر از عدد 28و درجه ی آزادی  21.77ده محاسبه ش  2xبه خروجی مقدار  

GFI   شد که نشان دهنده ی برازش خوبی است. 0.91و  0.034نیز 

 

 

 برازش متغيرهاي پژوهش 2-3نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 3 Adjusted Goodness of Fit Index 
1 4 RMSE (root-mean-square error) 
1 5 Goodness-of-Fit-Index 

 یکپارچگی داخلی

 و خارجی

 یکپارچگی مشتری

 یکپارچگی تامینگر

1Q 

2Q 

 3Q 

 4Q 

 5Q 

 

10Q 

 

9Q 

 

8Q 

 

7Q 

 

6Q 

 

11Q 

 

0.71

0.71 0.77

0.71 0.86

0.71 0.87

0.71 0.84

0.71 

0.45

0.71 0.48

.71 0.41

0.71 

0.72

0.71 0.73

0.71 

0.79

0.71 

Chi-square=21.77      df= 28      p – value= 0.28771     RMSE= 0.034    
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نشان دادیم، مقادیر کای دو و درجه ی آزادی نشان دهنده ی برازش نسبتاً نامناسب  4-3اما برای عملکرد مالی همانطور که در جدول 

 می شود. 3این شاخص است. زیرا کسر عدد کای دو بر درجه ی آزادی بیشتر از 

میانگین پاسخ دهی به شاخصه های یکپارچگی داخلی، یکپارچگی با تامین کننده، مشتریان و عملکرد مالی آمده است.  5-3در جدول 

است که نشان  4چنانچه که مشاهده می کنید میانگین پاسخ دهی به سواالت مربوط به یکپارچگی داخلی و یکپارچگی با مشتریان حدود 

است و البته میانگین پاسخ دهی به یکپارچگی با تامین کننده بسیار کم است. همچنین انحراف از معیارهای استاندارد  دهنده ی سطح باالیی

 نیز درج شده است.

 

 اسميرنوف –آزمون کولموگروف 

کند. با نتایج این آزمون، آزمون های تکمیلی فرضیه های نرمال بودن یا غیر نرمال بودن توزیع متغیر ها را آزمون می k-sآزمون   

یر ها بود باید از آزمون های آماری پارامتریک استفاده پژوهش دنبال می شود. بدین صورت که اگر نتایج این آزمون حاکی از نرمال بودن متغ

 کرد.
 

 رگرسيون چند عامله
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.61آن tو عدد معناداری  0.631مشاهده می کنید میزان تاثیر سطح یکپارچگی داخلی بر عملکرد مالی شرکت  7-3همانطور که جدول 

 کای دو عملکرد مالی  4-3 جدول

 عملکرد مالی 

 19.894 کای دو

 6 درجه آزادی

Asymp. 

Sig. 
0.003 

 

 توصيف داده هاي تحقيق 5-3جدول 

 انحراف از معیار میانگین حداکثر حداقل تعداد 

 0.5360 4.0128 4.8 2.3 80 یکپارچگی داخلی

 0.4959 1.8268 3.00 1.00 80 ارچگی با تامین کنندهیکپ

 0.5508 4.0324 5.00 2.4 80 یکپارچگی با مشتریان

 0.6249 3.8234 5.00 2.00 80 عملکرد مالی

     80 تعداد پذیرفته شده

 آزمون کلموگروف اسميرنوف 6-3جدول 

 عملکرد مالی یکپارچگی با مشتریان یکپارچگی با تامین کننده یکپارچگی داخلی 

 80 80 80 80 تعداد

 0.000 0.036 0.010. 0.008 سطح معناداری دوطرفه

 

کمتر از  sigنتیجه می شود که توزیع و جمع آوری داده ها نرمال است زیرا سطح معناداری  6-3با توجه به این آزمون و جدول 

 یع داده ها پذیرفته می شود.یعنی نرمال بودن توز  0H( است و فرض 0.05آزمون )درصد خطای 

 شرکت عملکرد بر تأمين زنجيره یکپارچگی مختلف ابعاد تأثير 7-3جدول 

 B ضریب تاثیر T نتیجه مقدار 

 0.113 -1.642  -0.962 عدد ثابت 1

 تایید 3.612 0.631 0.866 یکپارچگی داخلی

 رد -0.231 -0.039 -0.037 یکپارچگی با تامین کننده

 تایید 1.685 0.297 0.325 یکپارچگی با مشتریان
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و در مورد یکپارچگی با مشتریان  -0.231و عدد معناداری آن  -0.039یر سطح یکپارچگی با تامین کننده بر عملکرد شرکت شده است و تاث

 شده است. 1.68و درجه ی معناداری آن  0.297بر عملکرد مالی 

 بطور کلی فرمول رگرسیونی  این مدل به شرح زیر است:

 ( -0.039( + ) یکپارچگی با تامینگر* 0.297( + )یکپارچگی با مشتریان *0.631)یکپارچگی داخلی* -0.962عملکرد مالی = 

 

 Anovaجدول 

نیز می گویند، یکی از تکنیک های آماری مؤثر و پرکاربرد  در تحقیقات مختلف است.  Fیا آزمون  Anovaس که به آن تحلیل واریان

امکانپذیر نخواهد  Tزمانیکه محقق بخواهد به بررسی تفاوت میانگین های بیش از دو جامعه یا نمونه بپردازد، بکارگیری آزمونهایی چون آزمون 

، از روش تحلیل واریانس میتوان بررسی نمود که آیا میان متغیرهای مختلف  Fاینگونه موارد با استفاده از آزمون بود. برای این منظور در 

آیا تفاوت معناداری بین گروه های مختلف مدیران از حیث تحصیالت با تحقیق در گروه های مدیران تفاوت معناداری وجود دارد یا خیر؟  

 دارد؟ یکپارچگی سطح زنجیره تامین وجود

 

 

 

 

 

 

یکپارچگی با تامین کنندگان در بین انواع گروه تحصیلی مدیران تفاوت خاصی  sigهمانطور که مشاهده می کنید  8-3طبق جدول  

ندارد. همین فرضیه برای یکپارچگی با مشتریان نیز صدق می کند اما در خصوص یکپارچگی داخلی با توجه به کمتر بودن عدد معناداری از 

 پس در بین مدیران مختلف جامعه آماری یکپارچگی داخلی اختالف وجود دارد. 0.05بل قبول ضریب قا

با تکرار آزمون فوق  متوجه می شویم که یکپارچگی داخلی بیشترین تاثیرگذاری را بر روی عملکرد مالی می گذارد و بعد از آن  

 تاثیر را دارد.یکپارچگی با مشتریان و در آخر یکپارچگی با تامین کننده کمترین 

 

 اولویت بندي تاثير گذاري عوامل مختلف  آزمون پيرسون
آزمون پیرسون یک آزمون پارامتریک است برای داده هایی که نرمال هستند و همچنین برای رتبه بندی تاثیر گذاری عوامل بر هم 

اری هریک از شاخصه های یکپارچگی زنجیره تامین بر روی کاربرد دارند. هدف این آزمون برای ما آن است که پی به اولویت بندی تاثیرگذ

 عملکرد مالی ببریم. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متوجه می شویم که یکپارچگی داخلی بیشترین تاثیرگذاری را بر روی عملکرد مالی می گذارد و بعد از آن یکپارچگی   9-3طبق جدول  

 با مشتریان و در آخر یکپارچگی با تامین کننده کمترین تاثیر را دارد.

  Fآماره ی  معناداری

 یکپارچگی داخلی بین گروه ها 3.65 0.021

 یکپارچگی با تامین کننده بین گروه ها 0.598 0.541

 یکپارچگی با مشتریان بین گروه ها 0.412 0.662.

  Fآماره ی 

0.897 

0.000 

80 

 ضریب تاثیر            یکپارچگی داخلی

 sigمعناداری 

 تعداد

0.198 

0.815 

80 

 ضریب تاثیر            یکپارچگی با تامین کننده

 sigمعناداری 

 تعداد

0.699 

0.000 

80 

 یب تاثیر            یکپارچگی با مشتریانضر

 sigمعناداری 

 تعداد
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تساوی متغیرهای یکپارچگی داخلی، تامین کننده و  ادعای بررسی شرکت ها جهت از مدیران تحقیق داده های آوری جمع از پس

مختلف  گروه های در تحقیق متغیرهای تمامی که می دهد نشان تحقیق گردید. نتایج استفاده Anova ن از آزمونزنجیره ی تامیمشتریان 

مدیران از نظر تحصیالت با هم یکسان هستند بجز متغیر سطح یکپارچگی داخلی. می توان چنین نتیجه گیری کرد که تنها تفاوت قابل 

ران از حیث تحصیالت در ادراک آنان از یکپارچگی داخلی زنجیره تامین وجود دارد و گروه های مختلف مالحظه در گروه های مختلف مدی

 مدیران از حیث یکپارچگی با تامین کننده و مشتری تفاوتی قائل نیستند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ترتیب اولویت اثرگذاری شاخص های ابعاد متغیر متغیر

 یکپارچگی زنجیره تامین

 یکپارچگی داخلی 

 یکپارچگی با مشتریان

 یکپارچگی با تامین کننده

 ضریب تاثیر نتیجه فرضیه ردیف

1 H 0.631 تایید اثر سطح یکپارچگی داخلی زنجیره تامین بر عملکرد مالی 

2H 0.039 رد اثر سطح یکپارچگی تامین کننده زنجیره تامین بر عملکرد مالی- 

3 H 0.297 تایید اثر سطح یکپارچگی مشتریان زنجیره تامین بر عملکرد مالی 
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 نتيجه گيري
 با مصاحبه و گذشته مرتبط در تحقیقات شده استفاده شاخص های اساس بر عملی، و دقیق نتایج کسب منظور به تحقیق این در

 پرسشنامه، با این اعتبار افزایش منظور به و شد طراحی مفیدی و جامع پرسشنامه تولیدکننده، شرکت های اجرایی مدیران و کارشناسان

 طراحی ابزار که نمود عنوان چنین میتوان بنابراین، .گرفت قرار بررسی مورد مختلف سؤاالت تأییدی، و اکتشافی عامل تحلیل از استفاده

 سنجش به منظور شده طراحی پرسشنامه از میتوانند شرکت ها اجرایی مدیران لذا ت.اس تحقیق سنجش موضوع برای الزم اعتبار دارای ه،شد

  .کنند پیشنهاد خود تأمین زنجیره برای استراتژی های مناسبی و راهکارها و نموده استفاده خود تأمین زنجیره یکپارچگی

 اثرگذار عملکرد مالی بر متغیر یکپارچگی داخلی طریق از بیشتر تأمین زنجیره یکپارچگی که می دهد شانن تحقیق از حاصل نتایج

بنابراین،  می کند. اعمال مثبت اثرات شرکت عملکرد بر بهبود قابلیت های داخلی زنجیره تامین طریق از یکپارچگی دیگر، عبارت به ت.اس

توجه بیشتری  خود داخلی زنجیره تامین به ابعاد تأمین زنجیره یکپارچگی برقراری برای سبمنا استراتژی های تدوین در بایستی مدیران

نمایند. همچنین نتایج تحقیق نشان  ایجاد شرکت عملکرد بر توجهی قابل اثرات قابلیت ها، این بهبود طریق از تا نمایند تالش و باشند داشته

ت و تاثیر کمی هم بر عملکرد مالی دارد علل آن را می توان در تحقیق های گسترده داد که سطح یکپارچگی با تامین کننده بسیار کم اس

 بررسی کرد.

 د.می شو استفاده توزیع و تولید، حوزه های تدارکات، در برنامه ریزی برای سنتی دیدگاه از هنوز ایران تولیدی شرکت های اکثر در

 بهینه سازی راستای در تنهایی به کدام هر و می نمایند خود فعالیت برای ه برنامه ریزیب اقدام مستقل طور به اجزا این از کدام هر یعنی

 سطح در مالحظه قابل کاهش و تأمین کل زنجیره هزینه های افزایش باعث مواقع اکثریت در امر این د.میکنن اتخاذ را تصمیماتی منافع خود

قادر  شرکت آن، پرتو در تا می سازد مهیا شرکت برای را شرایطی تأمین نجیرهز مختلف با عناصر یکپارچگی. می گردد شرکت رقابت پذیری

برنامه  دیدگاه از حوزه ها این به دیگر، به عبارت و نماید برقرار یکپارچگی و هماهنگی توزیع، و تولید، تدارکات، مختلف وظایف میان گردد

 زنجیره تأمین در هزینه ها کاهش باعث تنها نه وظایف، این به یکپارچه نگاه د.شو نگریسته و یکپارچه منسج کل یک صورت به عمل، و ریزی

حیطه  منابع، و زمان مناسب مدیریت با نتیجه، و در می شود جلوگیری حوزه ها این در تکراری امور انجام و دوباره کاری از بلکه می گردد،

 گردد. مدیریت نحو مناسبی به توزیع باید و تولید، تدارکات، های

 تحت برد، بهره خود داخلی شایستگی های مزایای از آن، که در سایه می سازد مهیا شرکت برای را شرایطی تأمین زنجیره رچگییکپا

 به یکپارچگی منجر مشتریان، و گردید زنجیره ی داخلی اشاره که همانطور .گردد رقابت پذیر و گیرد، قرار زنجیره تأمین کلیدی اعضای حمایت

می نماید.  فراهم عناصر تمام برای را مزایایی گروهی به طور که می کند ایجاد را شبکه ای یا سیستم و می گردد، یکدیگر با عناصر این میان

 می نماید.  کمک عملکرد مالی شرکت یکپارچگی به برقراری دیگر، عبارت به

که بیشترین اثر را بر روی عملکرد مالی  تأمین زنجیره عناصر از گروه این برای خاصی مشوق های و برنامه ها شرکت ها می بایست

 نمایند. تضمین را بقای عمر شرکت استمرار بگیرند تا نظر داشته در
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