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 یدولت های دستگاه در نیتام رهیزنج نهیبه مدل یمراتب سلسله لیتحل

 

 3 محمود البرزی، 2غالمرضا معمارزاده طهران، 1آیدا زمانی
 

 1399 آذر 11: رشیپذ خیتار             1399 ماه مهر 20: افتیدر خیتار
 

 چکیده
هاي دولتی همدل بهینه زنجیره تامین در دستگا یمراتب سلسله لیتحل مطالعه؛ حقیق حاضر تف هد

باشد. پس از بررسی پیشینه تحقیق و همچنین مصاحبه با خبرگان، چهارمؤلفه اصلی؛ عوامل یران میا
سازي تحقیق شناسایی فردي، عوامل سازمانی، فرآیند زنجیره تأمین و قوانین و مقررات جهت مدل

بندي گردیدند. مطالعه طبقهگیري از تکینیک دلفی، معیارها زیرمعیارهاي در این مطالعه با بهرهشدند. 
ها با یکدیگر و همچنین ها و زیرمؤلفهگیري از معادالت ساختاري، روابطه بین مؤلهسپس با بهره

هاي هاي دولتی مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت نیز مدلاثرگذاري آنها بر زنجیره تأمین در دستگاه
بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از برآورد معادالت مختلف با استفاده از پویایی شناسایی سیستم مورد 

بیشترین اثر را بر زنجیره تأمین دارد. همچنین  901/0ساختاري نشان داد که عوامل سازمانی با ضریب 
سایر نتایج نشان داد که قوانین و مقررات و فرآیند زنجیره تأمین اثرمعناداري بر زنجیره تأمین دارند، 

اثر معناداري بر زنجیره تأمین ندارد. نتایج ارزیابی مدل اسکور با استفاده از درحالیکه عوامل فردي 
ها به ، باالترین امتیاز را در بین دیگر مؤلفه301/0نشان داد که قابلیت اطمینان با امتیاز  AHPروش 

، 191/0با  هاي زنجیره تأمینهزینه، 226/0با  چابکی زنجیره تأمیندست آورده است. معیارهاي 
در اولویت  102/0با امتیاز  پاسخگویی زنجیره تأمینو  180/0با  هاي زنجیره تأمیندیریت داراییم

 هاي بعدي قرار دارند. 
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 .………یدولت یها دستگاه در نیتام رهیزنج نهیبه مدل یمراتب سلسله لیتحل عنوان مقاله :

 مقدمه   -1
 تأمین به یرهزنج یجهروبرو هستند در نتکوتاه عمر محصول  ۀو چرخ یانمشتر یازتنوع ن ي،همکار

 بر عالوه یعال یرانمد یگرقرار گرفته است. به عبارت د یراناصل مهم مورد توجه مد یک عنوان
 مناسب و به هنگام با تأمین کنندگان و تعامالتشرکت به ارتباطات و  یداخل يها یتبر فعال تمرکز

 تأمین یرهمؤثر و کارا زنج يهستند به نحو کنند و در تالش یمبذول م یخود توجه خاص مشتریان
 ي فرآیندهايساز ینهتالش در جهت به یگر،به عبارت د یندنما یریتت خود را مدالبه محصو مربوط
 سازمان و رسد یبه نظر م یدهفا یب يامر یانبدون درنظر گرفتن تأمین کنندگان و مشتر یسازمان

 باشد می عملکرد بهتر يدارند دارا یگام برم در جهت اهداف مشترک یکدیگر يکه با همکار ییها
(Hosseini et al., 2010.) 

یت منبع مهم کسب مز یکتأمین خود به عنوان  یرهکه از شرکاء زنج ییتعداد شرکت ها امروزه
 از شرکاء یکتأمین هر  یرهباشد در زنج یم یشبه طور گسترده رو به افزا یندجو یبهره م رقابتی
ی م یجادا ینطرف یانمتقابل را م یوابستگ یشرکا تأثیر گذاشته و نوع یرکرد سابر عمل الًمتقاب تجاري
یان در جانبه ب یوابستگ ینا یریتمد يسازمان ها برا تالشتأمین در واقع  یرهزنج یریتمد نمایند

 باشد. یرهزنج اعضاي
ات در از استنباط يبا دامنه گسترده ا یاتیح یمتصم یک یحانتخاب تأمین کننده صح یقتحق در

 کند یم یفاتأمین ا یریتبه اهداف مد یابیتأمین است تأمین کنندگان نقش مهم را در دست یک زنجیره
 (Kumar et al., 2017) دهند. یم یشافزا یرهرا در زنج يمشتر يمند یتکنندگان رضا تأمین

تأمین  یرهجباشد زن یتأمین م یرهزنج یندهدر آ ییرتغ ياز روندها یکیتأمین  یرهدر زنج همکاري
یاس در مق یرقابت يها یتاز شرکت ها به علت کمبود منابع و قابل یاريتأمین بس یرهزنج ی باشدم

contex باشد  یوابسته م یربازاريبه عوامل غ یجهان(Mohammad Asif, 2017 ). 
 و یابیمورد ارز يتجار يطرف ها یگرروابط سازمان را با د یدبا يتجار يسازمان ها مدیران

 .دهند قرار یمورد بررس يقرار داده و آن را از ابعاد اعتماد دو طرفه، تعهد، ارتباطات و همکار بازبینی
از استنتاجات در  يبا دامنه گسترده ا یاتیح یمتصم یک یحانتخاب تأمین کننده صح یقتحق در

 یم یفاتأمین ا یریتبه اهداف مد یابیرا در دست یتأمین است. تأمین کنندگان نقش مهم یک زنجیره
 کنند.

 شراکت یکندهند. ل یم یشارزش افزا رهیرا در زنج يمشتر يمند یتکنندگان رضا تأمین
 تأمین ادغام شود تا بهبود یرهدرون زنج یدکنند با یکه بهتر عمل م یبا تأمین کنندگان استراتژیک

 .(Kumar et al., 2003)جهات به وجود آورد یشتررا در ب عملکرد
 ییها انسازم یاو  یمیما همچون مخابرات ، نفت، وگاز و پتروش یدولت يها شرکت اگرچه

و استفاده  يساز یروند خصوص یمارستان هاها و ب همچون بانک یمؤسسات یاو  شهرداري ها همچون
 آن هم یشانگسترش داده اند اما به واقع تنها به سپردن کار به ا یررا در چند ساله اخ پیمانکاران از
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اتالف از  یريجلوگتأمین که موجب  یرهو روابط معقول زنج یدهمناقصه بسنده گرد یقاز طر عموما
 .ی گیرندمورد توجه قرار نم ی گردد،کردن منافع متقابل م ینهو به منابع

 یرانا یدولت يها دستگاه یمانکارانکه توسط پ یت هاییاست به حجم فعال یارتباط کاف ینا در
 يها یرهو توسعه خانواده زنج یجادتوجه شده تا ضرورت ا ی گیردشرکت مخابرات انجام م یا کشور

در محصول و  یفیتفوق توقع ک يها از سازمان یکاز هر  ی توانم یگردد. زمان مشخص مینتأ
را داشت  ییو کارا یاثربخش یشافزا یجهو در نت ینهکاهش هز ي،و دوباره کار اتالف کاهش خدمات،

 روز یریتعلوم مد یريبه کارگ یقو در جهت موارد فوق از طر یافتهتوسعه  یزن یشانتأمین ا زنجیره که
 گام بردارند. دنیا

تواند در صرفه  یم یرانا یدولت يها که انتخاب تأمین کنندگان مناسب در دستگاه ییآنجا از
 مؤثر باشد، یارسود بس یشدر افزا یگرو از طرف د ها ینهو به عبارت بهتر در کاهش هز یی اقتصاديجو

 گذار، تأثیر يگرفتن شاخص ها تأمین با در نظر یرهمدل زنج یک يساز یادهو پ یزيبرنامه ر بنابراین
 به لحاظ یگرد یها مثمر ثمر واقع گردد. از طرف سازمان ینتواند در جهت بهبود عملکرد ا یم

 یري برايگ یمتأمین با آن روبروست، مشکل تعدد مراکز تصم یرهکه زنج یمشکل ینمهم تر ساختاري
. ی شودم یرهاضا در طول زنجنوسانات تق یدامر موجب تشد ینست. االکا یانو جر یلتبد ید،تول

 تقاضا نوسانات یم،حرکت کن (تأمین کننده یناول) یرهزنج يبه سمت ابتدا یرهزنج يهرچقدر از انتها
 در گردد که یم یرهزنج ياعضا یانانباشته م يموجود یشمسئله موجب افزا ینگردد. ا یم یدتشد
 یع کاهشصنا یندر ا یرهرقابت زنجشده و قدرت  کاال یینها یمتو ق ینهرفتن هزال باعث با یتنها

 .(Kumar et al., 2015) یافت خواهد
 مدل مناسب بهینه زنجیره تامین در دستگاه است که ینپژوهش ا ینا یاساس ، سؤال اصل ینبر ا

 تأمین چگونه است؟ یرهزنج یاثر بخش در تأثیر عوامل مؤثر یزانهاي دولتی ایران کدام است و م
ن در یره تامیزنج ینهمدل به یطراح عه،مطال این اصلی هدفبا توجه به مطالب مطرح شده 

 و عالوه بر هدف اصلی اهداف فرعی این تحقیق عبارت بودند از: است یدولت يهادستگاه
تأمین  یرهاستقرار زنج يساز ینهدر به يتأثیر عوامل فرد یزانها و م یرمؤلفهابعاد و ز ییشناسا -1

 یرانا یدولت هاي در دستگاه
 یرهاستقرار زنج يساز ینهدر به یتأثیر عوامل سازمان یزانها و م فهیرمؤلابعاد و ز ییشناسا -2

 یرانا یدولت يها دستگاه تأمین در
دولت  یحیترج يها یاستو مقررات و س ینتأثیر قوان یزانها و م یرمؤلفهابعاد و ز ییشناسا -3

 یرانا یدولت يتأمین در دستگاه ها یرهاستقرار زنج يساز بهینه در یرانا
 یرهاستقرار زنج يساز ینهتأمین در به یرهزنج یندتأثیر فرآ یزانها و م یرمؤلفهابعاد و ز ییشناسا -4

 یرانا یدولت يها دستگاه تأمین در
میالدي، سازمان ها براي افزایش توان رقابتی خود  70و  60در زمینه ادبیات تحقیق، در دو دهه 

اخلی خود محصولی با کیفیت بهتر و هزینه تالش می کنند تا با استانداردسازي و بهبود فرآیندهاي د
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 .………یدولت یها دستگاه در نیتام رهیزنج نهیبه مدل یمراتب سلسله لیتحل عنوان مقاله :

کمتر تولید کنند. در آن زمان تفکر غالب این بود که مهندسی و طراحی قوي و نیز عملیات تولید 
منسجم و هماهنگ، پیش نیاز دستیابی به خواسته هاي بازار در نتیجه کسب سهم بازار بیشتري است 

 ایش کارایی معطوف می کردند.که به همین دلیل سازمان ها تالش خود را بر افز
میالدي با افزایش، تنوع در الگوهاي مورد انتظار مشتریان، سازمان ها به طور فزاینده  80در دهه 

به افزایش انعطاف پذیري در خطوط تولید و توسعه محصوالت جدید براي ارضاي نیازهاي مشتریان 
هاي تولید و بکارگیري الگوي مهندسی میالدي به همراه بهبود در فرآیند 90عالقمند شدند در دهه 

مجدد، مدیران بسیاري از صنایع دریافتند که براي ادامه حضور در بازار تنها بهبود فرآیندهاي داخلی و 
انعطاف پذیري در توانایی شرکت کافی نیست بلکه تأمین کنندگان باید طوري با بهترین کیفیت و 

حصوالت نیز باید ارتباط نزدیکی با سیاست هاي توسعۀ کمترین هزینه تولید کنند و توزیع کنندگان م
بازار تولید کننده داشته باشند، با چنین نگرشی، رویکردهاي زنجیرۀ تأمین و مدیریت آن پا به عرصه 

در سال « 1اولیور و وبر»وجود نهاد واژه مدیریت زنجیرۀ تأمین اولین بار توسط دو محقق به نام هاي 
استفاده شد. پیش تر از واژه لجستیک  1990پس به طور گسترده در دهه به کار رفت و س 1982هاي 

 (Christopher, 2012و مدیریت عملیات به جاي آن استفاده می شد )
انجمن حرفه اي مدیریت زنجیرۀ تأمین، مدیریت زنجیرۀ تأمین را به این صورت تعریف کرده      

 است:
ریزي و مدیریت کلیه فعالیت هاي منبع یابی و تدارکات مدیریت زنجیرۀ تأمین شامل برنامه 

تبدیل کاالها از مرحلۀ مادۀ خام )استخراج( تا تحویل به مصرف کنندگان نهائی، فعالیت هاي 
لجستیک و کلیه فعالیت هاي هماهنگی و همکاري میان تأمین کنندگان، واسطه ها، خرده فروشان و 

 (hhp:/www.cscnp.org.2009مشتریان است. )
مدیریت زنجیرۀ تأمین عبارت است ازشبکه اي از شرکت ها که براي تحویل محصوالت یا 
خدمات به مشتري نهائی فعالیت دارند. جریان ها را از عرضه مواد خام تا تحویل نهایی به هم مرتبط 

 ( Chopra & Meindl, 2013می کنند. )
کرد و تقاضا، تدارکات، عملیات و مدیریت زنجیرۀ تأمین یک برنامه جامع و استراتژیک با روی

 (Chopra & Meindl, 2013لجستیک می باشد. )
زنجیرۀ تأمین شامل تمامی فعالیت هاي مرتبط با جریان و مبادله کاالها و خدمات از مرحلۀ مادۀ 

توسط مشتري است این نقل و انتقاالت عالوه بر  خام اولیه تا مرحلۀ محصول نهائی قابل مصرف
 (Slone et al, 2007جریان مواد شامل جریان اطالعاتی و مالی نیز می شود. )

زنجیرۀ تأمین شامل شبکه اي از مشارکت کنندگان و کانال هاي متفاوت عملیاتی از درون و 
مین تأثیر می گذارد. هدف اصلی فعالیت بیرون سازمان است که روي مطلوبیت ستاده هاي زنجیرۀ تأ

                                                        
1 veber & Oliver 
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هاي مربوط به مدیریت زنجیرۀ تأمین، ارضاء تقاضاي مشتریان است به طوري که بتوانند محصول 
مورد نظر را با حداکثر کیفیت، حداقل قیمت، در زمان مورد نظر به مشتریان تحویل دهند. زنجیرۀ 

هر عضو باید با دیگر اعضاي زنجیره هماهنگ  تأمین به منظور بهینه کردن فرآیندهاي درونی زنجیرۀ
 (Slone et al, 2007شود. )

در حالت کلی زنجیرۀ تأمین از دو یا چند سازمان تشکیل می شود که رسماً از یکدیگر جدا هستند 
و به وسیلۀ جریان هاي مواد تا اطالعات و جریان مالی به بکدیگر مربوط می شوند. این سازمان ها 

ند بنگاه هایی باشند که مواد اولیه، قطعات، محصوالت نهایی و یا خدماتی چون توزیع، انبارش، می توان
عمده فروشی و خرده فروشی را ارائه کرده و حتی مصرف کننده نهائی را نیز شامل می گردد. 

(Maboudi et al., 2010, p.4) 
تمام فعالیت هاي مربوط به  می توان نتیجه گرفت مدیریت زنجیرۀ تأمین عبارت است از مدیریت

انتقال کاال از مواد خام تا کاربر نهایی که شامل منبع گزینی و تأمین، زمان بندي تولید، پردازش 
سفارش، مدیریت موجودي انتقال انبارداري و خدمات مشتري است و همچنین سیستم اطالعاتی مورد 

 (Manheim,1999)نیاز براي نظارت و هماهنگی فعالیت ها را در بر می گیرد. 
 

 تحقیقروش  -2
در هر زمینه پژوهشی معموالً کارهایی صورت گرفته که قرابت معنایی نزدیکی با پژوهش محقق 

شود که در این بخش از پیشینه خارجی شروع دارد. پیشنه در دو قسمت داخلی و خارجی انجام می
 1توسط گوپال کومار 2017ي که سال در مقاله ا شده و به دنبال آن پیشینه داخلی نیز ارایه شده است.

در مورد ارتباط برنامه ریزي و نقش حل مسئله در زنجیرۀ تأمین مشارکتی در این تحقیق در تالش 
براي آشکارسازي ارتباط برنامه ریزي و نقش حل مسئله در فرهنگ زنجیرۀ تأمین مشارکتی است. در 

ونی وظایف است. یافته ها نشان می دهد فعالیت هاي مشارکتی تمرکز بر فعالیت هاي درونی و بیر
ارتباط حل مسائل و اندازه گیري معیارهاي مهم در توسعه است این تحقیق به دنبال فرهنگ مشارکت 
و ایجاد زنجیرۀ تأمین مشارکتی اثربخش است. جنبه هاي مشارکت و فرهنگ حل مسئله و اندازه 

هاي حل مسئله و برنامه ریزي فرهنگ  گیري بسیار مهم می باشد را به وسیله مکانیسم فعالیت
مشارکت را توسعه خواهیم داد. فرهنگ مشارکت را توسعه خواهیم داد. فرهنگ مشارکت شامل 
همکاري، هماهنگی و یکپارچگی می باشد. ارتباط برنامه ریزي، حل مسئله و اندازه گیري بسیار مهم 

رهنگ هاي مشارکتی طوالنی مدت می می باشد این مطالعه موجب ایجاد دیدگاه هاي مناسب براي ف
تحت عنوان شناسایی عوامل وابسته به  2توسط اورسزال ریکوک 2017شود. در مقاله اي که در سال 

تشکیل اعتماد در زنجیرۀ تأمین که تحقیقات بر پایه مطالعاتی کمی و کیفی در بین شرکت ها می 

                                                        
1 Gopal Kumar 

2 Urszyla Ryciuk 
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 .………یدولت یها دستگاه در نیتام رهیزنج نهیبه مدل یمراتب سلسله لیتحل عنوان مقاله :

اعتماد داخل سازمان ها اشاره می کند پردازد نتیجه تحقیق به پیچیدگی سنجش اندازه گیري عوامل 
عوامل در رابطه با عوامل اعتماد داخل سازمان شناسایی می شود. بررسی هاي جزیی و تجزیه و  70

تحلیل آماري اجازه به ارائه فرضیه هایی در رابطه با شناسایی عوامل می باشد و اولین قدم توسعه مدل 
مین صنعت می باشد )عوامل وابسته به اعتماد عبارتند از: مفهومی در اعتماد اخل سازمان در زنجیرۀ تأ

ویژگی شرکاء، ارتباطات رسمی، همکاري، سرمایه گذاري، قراردادهاي ضعیف و ...(. در تحقیقی که 
توسط محمدآصف سالم تحت عنوان نقش میانجی زنجیرۀ تأمین مشارکتی در ارتباط بین  2017سال 

، متغیر اعتماد و تکنولوژي تأثیر عمده اي بر زنجیرۀ تأمین تکنولوژي، اعتماد و عملکرد عملیاتی
مشارکتی و عملکرد عملیاتی شرکت دارد. متغیر اعتماد و تکنولوژي باعث افزایش سطح مشارکت و 
همکاري بهتر عملکرد عملیاتی سرپرستان و به طور عمومی بازده مشارکت می تواند به عوامل 

ی هاي ناملموس بهترین ارتباطات، و تعهد طوالنی مدت، ملموس و ناملموس اختصاص یابد. خروج
قابلیت رؤیت بیشترین سطوح اعتماد، مشارکت اطالعات، ایجاد محیط حل مسائل ضروري می باشد و 
باعث بهبود فرآیندها می شود. در مقاله که توسط صغري، مهرابی تحت عنوان توسعه مدل به اشتراک 

رویکرد نگاشت علی به تالش جهت مشارکت و هماهنگی با گذاري اطالعات در زنجیرۀ تأمین با 
شرکاي زنجیرۀ تأمین توجه شده است. این نظر به اهمیت مسئله به اشتراک گذاري اطالعات به 
عنوان فرآیند اصلی هماهنگی زنجیرۀ تأمین خودروسازي در این تحقیق تالش شده است. نتایج فرآیند 

در خصوص فهرست مفاهیم مرتبط مرتبط به اشتراک مدل سازي طی سه بخش اصلی شامل توافق 
گذاري اطالعات، استخراج و تحلیل نقشه علی خبرگان و استخراج و مدل سازي نقشه ادغامی زنجیرۀ 
تأمین شرکت ایران خودرو خراسان ارائه می شود. در پایان نامه نرگس شیخی که به تبیین نحوه 

رکت پرداخته شده است. نحوه اثرگذاري یکپارچگی اثرگذاري یکپارچگی زنجیرۀ تأمین و عملکرد ش
شرکت می باشد یافته هاي حاصل از  84زنجیرۀ تأمین بر عملکرد شرکت است. جامعه آماري تحقیق 

تجزیه و تحلیل داده ها حاکی از آن است که سطح یکپارچگی زنجیرۀ تأمین به طور مستقیم اثري بر 
 یر مستقیم بر عملکرد شرکت اثرگذار است.عملکرد شرکت اعمال نمی کند بلکه به طور غ

 با توجه به چارچوب نظري تحقیق، سواالت زیر مطرح شد:
 يتأمین در دستگاه ها یرهاستقرار زنج يساز ینهدر به يعوامل فرد يها یرمؤلفهابعاد و ز -1

 تأمین چگونه است؟ یرهزنج یدر اثر بخش يتأثیر عوامل فرد یزانم و یران کدامند؟ا یدولت

 يتأمین در دستگاه ها یرهاستقرار زنج يساز ینهدر به یعوامل سازمان يها یرمؤلفهابعاد و ز -2

 تاثیر عوامل سازمانی در اثر بخشی زنجیره تامین چگونه است؟ و میزان کدامند؟ یرانا یدولت

 يساز ینهدر به یراندولت ا یحیترج يها یاستو مقررات و س ینقوان يها یرمؤلفهابعاد و ز -3

 یعوامل در اثر بخش ینتأثیر ا یزانکدامند؟ و م یرانا یدولت يتأمین در دستگاه ها زنجیره راراستق

 است؟ چگونه تأمین یرهزنج
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تأمین در دستگاه  یرهاستقرار زنج يساز ینهتأمین در به یرهزنج یندفرآ يها یرمؤلفهابعاد و ز -4

 تأمین چگونه است؟ یرهزنج یخشعوامل در اثر ب ینتأثیر ا یزانکدامند؟ و م ی ایراندولت يها

 

 با توجه به سواالت تحقیق، مدل نظري زیر مطرح شد:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 روش تحقیق
 

 و خبرگان از نظرسنجی منظور به بخش این دردر این تحقیق از روش پیمایشی استفاده شده است. 
 بخش این در تحقیق این. است استفاده شده پرسشنامه ابزار و پیمایش روش از مدل بودن ديکاربر
 و سازمانی)خبرگان  از نظرسنجی منظور به ها داده آوري جمع به که میباشد پرسشنامه داراي

 .است مدل پرداخته نمودن کاربردي همچنین و مدل تکمیل و سازي بومی منظور به( دانشگاهی
 فن دلفی و مصاحبه با خبرگان، روش از آمده دست به مدل درباره نظرخواهی منظور به اول گام در

 که سازمان ها مدیران و پژوهش حوزه با مرتبط دانشگاهی از خبرگان نفر 15 بین و تنظیم پرسشنامه
با  ابعاد و مولفه هاي تحقیق حاوي پرسشنامه. گردید توزیع پژوهش بودند این خبرگان شرایط واجد

 است. (CVR) محتوا روایی اندازه گیري گیري جهت
 که را مواردي و نکات و گردید گیري اندازه آن منطقی روایی اول، گام در خبرگی آزمون از بعد

 در و مشاور اصالحاتی راهنما اساتید نظرات اخذ با و گردید آوري جمع بودند کرده اشاره به آن خبرگان
 قصد محقق که است سواالتی دربرگیرنده شده اصالح نامهپرسش .صورت پذیرفت پژوهش اولیه الگوي

متغیرهاي فردي، سازمانی، مرجع عملیاتی و قوانین و مقررات، زنجیره تأمین را  ها آن طریق از دارد

 فرهنگ
 يهمکار

 یکپارچگی
 ارتباطات يفناور

 تیفیک تیریمد

 دانش
 اعتماد

 اطالعات مشارکت

 تقاضا تیریمد
 کیلجست تیریمد
 سکیر تیریمد

 سازمان در ها اتیمال موقع به رداخت
 یبانک سود بودن یمنطق
 استانداردها و یدولت مقررات و نیقوان تیرعا

 سازمان در عاتیضا و ها یآلودگ کاهش

 عوامل فردی

 

 سازمانیعوامل 

 

 فرآیند زنجیرۀ تأمین

 

 مقررات و نیقوان

 یدولت

 نیتأم ۀریزنج

 اثربخش
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 .………یدولت یها دستگاه در نیتام رهیزنج نهیبه مدل یمراتب سلسله لیتحل عنوان مقاله :

 ادبیات در ارائه شده تعاریف بین از تا است شده خواسته خبرگان از بخش این در. شناسایی نماید
گزینه  پنج طیف با نظر مورد متغیر براي شده گرفته نظر در عبارت ودنب مرتبط با ارتباط در تحقیق،
 روایی گیري اندازه جهت ابعاد و مولفه ها با رابطه در سنجی نظر بر عالوه واقع در. دهند اي نظر

 شده استخراج شاخص هاي با رابطه در ها آن از سنجی نظر به ایران، شرایط به توجه با محتواي مدل
 .است شده پرداخته نیز ابعاد با رابطه در از ادبیات

که  را مواردي و نکات و شده گیري اندازه پرسشنامه منطقی روایی چهارم گام در خبرگی، آزمون از بعد
 در و مشاور اصالحاتی راهنما اساتید نظرات اخذ با و گردید آوري جمع بودند کرده اشاره آن به خبرگان

متغیرهاي فردي، سازمانی،  مفهوم با ارتباط در که مطالبی براساس .پذیرفت نهایی صورت پرسشنامه
 در دلیل همین به آورده شد تحقیق ادبیات بخش مرجع عملیاتی و قوانین و مقررات، زنجیره تأمین در

 افراد این میباشد؛ انسانی حوزه علوم خبرگان از متشکل آماري جامعه خبرگان، از سنجی نظر مرحله
)جناب آقاي دکتر معمارزاده، آقاي دکتر سید مهدي الوانی،  نشگاه هادا علمی هیات اعضاي شامل

که  کارکنانی و مدیران و مربوطه زمینه آقاي دکتر محمود البرزي. خانم دکتر پورمهدي و....( در
 مدل ارائه طریق از پیمایش روش انجام شامل مرحله این. داشتند پژوهش حوزه با مرتبط تحصیالت

مولفه  با رابطه در نظرسنجی بر عالوه قسمت در این. فن دلفی میباشد روش از ادهبا استف یافته توسعه
 شاخص هاي بودن مرتبط با رابطه در ها آن از نظرسنجی ایران، به شرایط به توجه با مدل ابعاد و ها

 .است پرداخته شده مدل با تحقیق ادبیات از شده استخراج
 مدل، کردن کاربردي براي تحقیق آماري ند.جامعهنفر می باش 15جامعه آماري خبرگان مصاحبه 

 غذا، خودرو و دارو بود. دولتی سازمان هاي: شامل
 تقسیم بندي سازمان هاي دولتی دارو -1جدول شماره 

 خرداد 15هلدینگ دارویی  هلدینگ داروئی بانک ملی هلدینگ داروي تأمین اجتماعی

 داروپخش

 پارس دارو

 رازک

 ابوریحان

 فارابی

 راکسی

 گسترش دارو

 داروپخش

 داروسازي اسوه

 جابرابن حیان

 پارس دارو

 کیمیدارو

 تولید دارو

 البرز دارو

 ایران دارو

 داروسازي سبحان

 تولید مواد داروئی البرز ساوه

 

 



 
 1399 پاییز  ،4 یاپیپ ،3 شماره دوم، سال ،یفرهنگ یرهبر مطالعات فصلنامه 114

. است شده استفاده قضاوتی گیري نمونه روش از نمونه انتخاب براي خبرگان، از سنجی نظر مرحله در
روش نمونه گیري خوشه اي و نمونه گیري تصادفی ساده می باشد که خوشه  روش نمونه گیري به دو

ها از شمال، جنوب. غرب و شرق کشور نمونه ها انتخاب شده اند و از درون خوشه ها نمونه ها به 
دسته از سازمان هاي دولتی ایران  3روش تصادفی ساده انتخاب گردیدند که این نمونه ها از درون 

 انتخاب شدند.
 

 فته های پژوهشیا -3

 یافته های توصیفی 3-1
سال،  50تا  41درصد بین  8/75سال،  40تا  30درصد در رده سنی  1/9بر اساس نتایج بدست آمده، 

سال سن دارند.  اکثر پاسخ دهندگان مرد  60درصد نیز باالي  8/12سال و  60تا  51درصد بین  8/12
هستند.  اکثر پاسخ دهندگان مدرک فوق  درصد نیز زن 4/10درصد مرد و  6/89هستند. به طوریکه 

درصد نیز داراي  7/23درصد فوق لیسانس و  3/69درصد لیسانس،  7لیسانس دارند. به طوریکه 
دهد. اکثر پاسخ دهندگان نحوه توزیع متغیر را نشان می 3-4مدرک دکتري هستند. همچنین نمودار 

درصد مدیر هستند.  1/9رصد معاون و د 3/83درصد سرپرست،  6/7پست معاونی دارند. به طوریکه 
تا  20درصد بین  75سال،  20تا  16درصد بین  8/13سال،  15تا  10درصد پاسخ دهندگان بین  6/3

 سال سابقه فعالیت دارند.  30تا  26درصد نیز بین  6/7سال و  25
 

 های استنباطییافته  3-2

 ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین بر اساس مدل اکور
 عوامل، SCORین اهمیت و وزن شاخص هاي ارزیابی عملکرد بر اساس مدل به منظور تعی

مورد سؤال قرار گرفت. در این  ايشناسایی شده در مرحله قبل به صورت زوجی از طریق پرسشنامه
بخش نظرات پاسخ دهندگان در مورد ارجحیت عوامل از طریق روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی 

(AHP مورد تجزیه و تحلیل )بندي عوامل توسط روش قرار گرفته است. پس از رتبهAHP با استفاده ،
هاي مدل اسکور از آزمون تی، اختالف آماري وضعیت موجود و وضعیت مطلوب هر یک از شاخص

 مورد ارزیابی قرار گرفته است.

 (AHPتحلیل سلسله مراتبی )
ها به دست متیاز را در بین دیگر مؤلفه، باالترین ا301/0، قابلیت اطمینان با امتیاز 2مطابق جدول 

مدیریت ، 191/0با  هاي زنجیره تأمینهزینه، 226/0با  چابکی زنجیره تأمینآورده است. معیارهاي 
در اولویت هاي بعدي  102/0با امتیاز  پاسخگویی زنجیره تأمینو  180/0با  هاي زنجیره تأمیندارایی

 می باشد که عدد قابل قبولی است. 07/0یسه قرار دارند. نرخ ناسازگاري براي این مقا

 های مدل اسکوربندی مؤلفهاولویت -2جدول 
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 .………یدولت یها دستگاه در نیتام رهیزنج نهیبه مدل یمراتب سلسله لیتحل عنوان مقاله :

 امتیاز معیار رتبه

 301/0 قابلیت اطمینان 1

 226/0 چابکی زنجیره تأمین 2

 191/0 هاي زنجیره تأمینهزینه 3

 180/0 هاي زنجیره تأمینمدیریت دارایی 4

 102/0 پاسخگویی زنجیره تأمین 5

 07/0نرخ ناسازگاري= 

 
 انتقال داده مدل به است ممکن ناسازگاري این است، داشته وجود ناسازگاري غالباً  واقعی دنیاي در

 نرخ این هرچه. دارد وجود سازگاري مکان یابی در کامالً باشد، ناسازگاري صفر که هنگامی .شود
 نرخ اگر کلی حالت در. می کند پیدا افزایش نیز نهایی قضاوت در میزان ناسازگاري کند پیدا افزایش

 قضاوت در بازنگري صورت این غیر در است قابل قبول نسبتاً باشد ناسازگاري %1از  کمتر ناسازگاري
 نیست %1از  باالتر ناسازگاري ضریب نظر می رسد. با توجه به نتیجه به دست آمده، به ضروري
  2که در جدول  طور همان نهایی، امتیاز قسمت در و دارد قبولی قابل نسبتاً ناسازگاري بنابراین

 است و ضریب قابل قبول است. 07/0مشخص شده است، ناسازگاري 

 آزمون تی 
در این قسمت جهت بررسی فاصله وضعیت موجود و وضعیت مطلوب از آزمون تی استفاده شده 

ظر گرفته شده است و  براي است. در این قسمت بیشتر از حد متوسط بودن به معنی مناسب بودن در ن
محاسبه  P‐Valueبررسی این موضوع از آزمون یک طرفه استفاده شده است. در صورتی که مقدار 

 05/0برابر با  αشود. از آنجایی که بزرگتر باشد فرض صفر پذیرفته می αافزار از مقدار شده توسط نرم
 شود.ر باشد، فرض صفر پذیرفته میکمت 05/0از  P‐Valueدر نظر گرفته شده است، در صورتی که 

عملکرد مناسب مدیریت زنجیره تامین در آن زمینه  چنانچه فرض صفر پذیرفته شود، نشان دهنده
 . در ادامه هر یک از معیارهاي مدل اسکور مورد آزمون قرار گرفته است.باشدمی

 .قابلیت اطمینان مدیریت زنجیره تامین در سطح مناسبی قرار دارد
 .مناسب است هاي دولتیدستگاه: قابلیت اطمینان مدیریت زنجیره تامین فرض صفر

 .مناسب است هاي دولتیدستگاه: قابلیت اطمینان مدیریت زنجیره تامین مقابلفرض 
درصد معنادار  99باشد که در سطح می -273/4برابر با  t، مقدار آماره 3مطابق با نتایج جدول 

هاي دولتی ایران در بعد قابلیت اطمینان در جیره تأمین در دستگاهتوان گفت زنباشد. لذا میمی
 وضعیت مطلوبی قرار دارد.

 آزمون تی برای ارزیابی معیار قابلیت اطمینان -3جدول 
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مقدار آماره  متغیر
t 

-سطح معنی

 داری

اختالف 

 میانگین

قابلیت 

 اطمینان

272/4- 001/0 212/2 

 

 .امین در سطح مناسبی قرار داردمیزان پاسخگویی مدیریت زنجیره ت
 .مناسب است هاي دولتیدستگاهفرض صفر: میزان پاسخگویی مدیریت زنجیره تامین 

 .مناسب است هاي دولتیدستگاه: میزان پاسخگویی مدیریت زنجیره تامین مقابلفرض 
د معنادار درص 95باشد که در سطح می -025/3برابر با  t، مقدار آماره 4مطابق با نتایج جدول 

هاي دولتی ایران در بعد میزان پاسخگویی در توان گفت زنجیره تأمین در دستگاهباشد. لذا میمی
 وضعیت مطلوبی قرار دارد.

 میزان پاسخگوییآزمون تی برای ارزیابی معیار  -4جدول 

مقدار آماره  متغیر
t 

-سطح معنی

 داری

اختالف 

 میانگین

میزان 

 پاسخگویی

025/3- 035/0 452/1 

 

 .چابکی مدیریت زنجیره تامین در سطح مناسبی قرار دارد
 .مناسب است هاي دولتیدستگاهفرض صفر: چابکی مدیریت زنجیره تامین 

 .مناسب است هاي دولتیدستگاه: چابکی مدیریت زنجیره تامین مقابلفرض 
توان باشد. لذا میادار نمیباشد که معنمی -895/0برابر با  t، مقدار آماره 5مطابق با نتایج جدول 

 هاي دولتی ایران در بعد چابکی در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.گفت زنجیره تأمین در دستگاه

 چابکیآزمون تی برای ارزیابی معیار  -5جدول 

اختالف -سطح معنیمقدار آماره  متغیر
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 .………یدولت یها دستگاه در نیتام رهیزنج نهیبه مدل یمراتب سلسله لیتحل عنوان مقاله :

t میانگین داری 

 201/0 486/0 -895/0 چابکی

 

 .ره تامین در سطح مناسبی قرار داردهای مدیریت زنجیهزینه -
 .مناسب است هاي دولتیدستگاهمدیریت زنجیره تامین  هايفرض صفر: هزینه

 .مناسب است هاي دولتیدستگاهمدیریت زنجیره تامین  هاي: هزینهمقابلفرض 
توان ذا میباشد. لباشد که معنادار نمیمی -712/0برابر با  t، مقدار آماره 6مطابق با نتایج جدول 

 ها در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.هاي دولتی ایران در بعد مدیریت هزینهگفت زنجیره تأمین در دستگاه

 هاآزمون تی برای ارزیابی معیار مدیریت هزینه -6جدول 

مقدار آماره  متغیر
t 

-سطح معنی

 داری

اختالف 

 میانگین

مدیریت 

 هاهزینه

712/0- 533/0 189/0 

 

 .دارایی مدیریت زنجیره تامین در سطح مناسبی قرار داردمدیریت  -
 .مناسب است هاي دولتیدستگاهفرض صفر: مدیریت دارایی مدیریت زنجیره تامین 

 .مناسب است هاي دولتیدستگاه: مدیریت دارایی مدیریت زنجیره تامین مقابلفرض 
توان باشد. لذا میاشد که معنادار نمیبمی -035/1برابر با  t، مقدار آماره 7مطابق با نتایج جدول 

 هاي دولتی ایران در بعد مدیریت دارایی در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.گفت زنجیره تأمین در دستگاه

 مدیریت داراییآزمون تی برای ارزیابی معیار  -7جدول 

مقدار آماره  متغیر
t 

-سطح معنی

 داری

اختالف 

 میانگین

 354/0 312/0 -035/1مدیریت 
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 دارایی

 
پیش از شروع یک فرآیند بهبود، داشتن تصویر واضح و شناخت کاملی از ساختار زنجیره تامین 

هاي مرتبط با آن امري ضروري است. پس ها و فعالیتهمچنین روش فعلی انجام کلیه رویه موجود و
زنجیره تامین خواهد  ها و عملیاتنیاز به یک تجزیه و تحلیل تفضیلی از کلیه فعالیت از فاز شناخت نیز

قوي و کامل احتیاج است تا فاز شناخت و ارزیابی زنجیره تامین را پشتیبانی  بود. بنابراین به ابزاري
مدل اسکور یک مدل . تامین ابزاري ارزشمند براي این منظور است نماید. مدل مرجع مدیریت زنجیره

تامین ارائه  و مؤثر در طول زنجیره هاي کارافعالیت مرجع بوده و چارچوبی را براي مشخص نمودن
 . کنندگان تا مشتري مشتریان است تامین کنندگان دهد. محدوده بکارگیري این مدل از تامینمی

 

 طراحی فرضیات پویایی سیستم  
اند. ها را به منظور رفع نواقص و بهبود مدل انجام دادهمدلسازان سیستم پویا دامنه وسیعی از تست

ارزیابی مدل سیستم پویا را بدین گونه بیان نموده است: تست تایید ساختار، هاي استرمن تست
سازگاري ابعادي، ارزیابی پارامترها، تست شرایط حدي، خطاي اختالط، تست ناهنجاري رفتاري، رفتار 
شگفت انگیز، آزمون حساسیت رفتار و تست بهبود سیستم. در این خصوص محقق اقدام به سناریو 

دانیم نتایج شبیه سازي سناریوها )فرضیات پویا( به صورت زیر است. همانطور که می سازي نموده که
 -بایست روابط بین متغیرها تعریف شده و نمودار حالتبراي انجام شبیه سازي مدل پژوهش، ابتدا می

جریان آن تکمیل شود که در دو قسمت قبلی تشریح شد. پس از این مرحله فرضیات پژوهش به 
 طراحی شدند. صورت زیر 

 فرضیه اول
شود. مالیات، شود که قوانین و مقررات منجر به افزایش سرمایه میدر این سناریو فرض می

بانکی و استانداردها در حوزه قوانین و مقررات ابتدا مقدار صفر را به همراه دارد که  دولتی، سود حمایت
 میلیون تومان رسیده است. 14در ادامه منجر به مقدار 
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 .………یدولت یها دستگاه در نیتام رهیزنج نهیبه مدل یمراتب سلسله لیتحل عنوان مقاله :

 
 وضعیت فرضیه اول -5-4ل شک

 نتیجه قوانین و مقررات در هر ماه 32-4جدول 
Time (Month) تومان( قوانین و مقررات( 

0 0.068182 

1 0.061932 

2 0.081028 

3 0.141693 

4 0.29547 

5 0.673011 

6 1.59508 

7 3.84509 

8 9.33467 

9 22.7279 

10 55.4038 

11 135.124 

12 329.622 

13 804.144 

14 1961.85 

15 4786.36 

16 11677.4 

17 28489.8 

18 69507.5 

19 169580 

20 413730 

21 1.01E+06 
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22 2.46E+06 

23 6.01E+06 

24 1.47E+07 

 

 فرضیه دوم
شود. شود که مرجع عملیات زنجیره عملیات منجر به افزایش سرمایه میدر این سناریو فرض می

اطمینان، پاسخگویی، هزینه  پذیري، قابلیت یابی، بازگشت، ساخت، تحویل، انعطاف عریزي،  منب برنامه
و دارایی در حوزه مرجع عملیات زنجیره عملیات ابتدا مقدار صفر را به همراه دارد که در ادامه منجر به 

 میلیون تومان رسیده است. 33مقدار 

 
 وضعیت فرضیه دوم -6-4شکل 

 

 یات زنجیره تامین در هر ماهنتیجه مرجع عمل 33-4جدول 
Time (Month) )مرجع عملیات زنجیره تامین )تومان 

0 0.031111 

1 0.028259 

2 0.036972 

3 0.064653 

4 0.13482 

5 0.307085 

6 0.727804 

7 1.75442 

8 4.25913 

9 10.3699 

10 25.2783 

11 61.6502 
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 .………یدولت یها دستگاه در نیتام رهیزنج نهیبه مدل یمراتب سلسله لیتحل عنوان مقاله :

12 150.386 

13 366.872 

14 895.028 

15 2183.55 

16 5327.11 

17 12996.3 

18 31706.5 

19 77352.6 

20 188713 

21 460390 

22 1.12E+06 

23 2.74E+06 

24 6.68E+06 

 

 فرضیه سوم
شود. یکپارچگی، شود که عوامل سازمانی منجر به افزایش سرمایه میدر این سناریو فرض می
 لجستیک، فناوري تقاضا، مدیریت تریسک، مدیری کیفیت، مدیریت فرهنگی، همکاري، مدیریت

 تأمین و مشتري کننده، ارتباط تأمین اسالمی، چابک، ناب، انتخاب ایرانی، اخالق اطالعات، فرهنگ

اطمینان  موقعیتی، عدم کارآمد، عوامل نقل، مدیریت و رقابتی، حمل انسانی، مالی، مزیت کننده، منابع
ار منفی صفر را به همراه دارد که در ادامه منجر به تولیدي حوزه عوامل سازمانی ابتدا مقد و عوامل

 میلیون تومان رسیده است. 33مقدار 
Time (Month) تومان( عوامل سازمانی( 

0 0.157197 

1 0.142787 

2 0.186813 

3 0.32668 

4 0.681222 

5 1.55166 

6 3.67755 

7 8.86506 

8 21.5216 

9 52.4004 

10 127.737 

11 311.537 

12 759.962 
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13 1854 

14 4523.16 

15 11035.2 

16 26922.9 

17 65684.7 

18 160253 

19 390976 

20 953878 

21 2.33E+06 

22 5.68E+06 

23 1.39E+07 

24 3.38E+07 

 
 وضعیت فرضیه سوم -7-4شکل 

 
 نتیجه عوامل سازمانی در هر ماه 34-4جدول 

 

 فرضیه چهارم
دانش،  شود. مدیریتشود که عوامل فردي منجر به افزایش سرمایه میدر این سناریو فرض می

اطالعات حوزه عوامل فردي ابتدا مقدار منفی صفر را به همراه دارد که در  گذاري اعتماد و اشتراک
 میلیون تومان رسیده است. 3ادامه منجر به مقدار 
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 .………یدولت یها دستگاه در نیتام رهیزنج نهیبه مدل یمراتب سلسله لیتحل عنوان مقاله :

 
 وضعیت فرضیه چهارم -8-4شکل 

 
 در هر ماه نتیجه عوامل فردي 35-4جدول 

Time (Month)  تومان(عوامل فردي( 
0 0.013889 

1 0.012616 

2 0.016506 

3 0.028863 

4 0.060188 

5 0.137095 

6 0.324924 

7 0.783258 

8 1.90151 

9 4.62975 

10 11.286 

11 27.5254 

12 67.1452 

13 163.807 

14 399.637 

15 975 

16 2378.73 

17 5803.47 

18 14158.9 

19 34544 

20 84278.4 
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21 205617 

22 501651 

23 1.22E+06 

24 2.99E+06 

 

 گیرینتیجه
باشد. بر اساس نتایج هاي دولتی ایران میهدف این مطالعه طراحی مدل زنجیره تأمین در دستگاه

دهاي به دست آمده مشخص شده از بین عوامل فردي، عوامل سازمانی، قوانین و مقررات و فرآین
باشد. ترین و اثرگذارترین عامل در موفقیت زنجیره تأمین، عامل سازمانی میزنجیره تأمین، مهم

ها براي مقابله با تغییرات بازار، نیازهاي متغیر مشتریان، فشار رقبا، کاهش مواد اولیه، افزایش سازمان
و یکپارچگی زنجیره تأمین  ها و... نیازمند راهی براي کاهش اثرات نامطلوب این عوامل هستندقیمت

هاي تأمین یکپارچه قدرتی به مراتب بیشتر از هاي موجود در این زمینه است. زنجیرهحلاز بهترین راه
هاي تأمین، اعضاي منفرد در این رابطه دارند. یکی از عوامل کلیدي در موفقیت یکپارچگی زنجیره

اعضاي آن است. این سطح از همکاري در فراهم آوردن امکان همیاري و همکاري نزدیک بین تمام 
ها با تمرکز و هاي تأمین از طریق یکپارچگی داخلی و خارجی حاصل خواهد شد. سازمانزنجیره

توانند عالوه بر کسب منافعی همچون جذب مداري و سود مورد انتظار باال، میاهمیت دادن به مشتري
گذاري ع مشتري، باال بردن سطح فروش، سرمایهمشتري، رضایت و وفاداري او، تأمین نیازهاي به موق

براي توسعه منابع ملی خود و کسب نرخ سود باالتر و ...، به فرایند ایجاد یکپارچگی بین اعضاي داخل 
هاي دوجانه و کارساز میان واحدهاي مختلف کمک شایانی سازمان و افزایش هماهنگی و همکاري

تواند تعامل گسترده، هماهنگی باال و تسهیم اطالعات می شود کهخواهد نمود. در این حالت گفته می
به نفع سازمان تمام شود زیرا از این طریق تمام واحدهاي سازمان یکدست شده و فرآیندها به طور 

 ریزي و اجرا خواهند شد.بهینه برنامه
داخلی، خود  هاي اقتصادي و تولیدي عالوه بر توجه به شرکت و منابعدر بازار رقابتی موجود، بنگاه

بر این اساس،  .اندرا ملزم به مدیریت و نظارت بر منابع و عناصر مرتبط در خارج از شرکت نموده
توزیع، تحویل و  هایی نظیر تهیه مواد، تولید، نگهداري و انبارداري کاال، کنترل موجودي،فعالیت

حاضر به سطح زنجیره  پذیرفت، در حالخدمت به مشتریان که پیش از این در سطح شرکت انجام می
عنوان عاملی مهم در ایجاد  تأمین منتقل شده است. در این میان، یکپارچگی زنجیره تأمین، به

هاي حیاتی در بهبود عملکرد شرکت هماهنگی و همکاري میان عناصر مختلف زنجیره تأمین، نقشی
جریان کاالها و  مرتبط باهاي زنجیره تأمین شامل تمام فعالیت. موجود در زنجیره تأمین یافته است

اولیه تا مرحله محصول نهایی قابل مصرف توسط مشتري است. این نقل و  خدمات، از مرحله ماده خام
زنجیره . بنابراین شودجریان مواد، شامل جریان اطالعات و مباحث مالی نیز می ها عالوه برانتقال

اطالعات میان عناصر مختلف است؛ به  برگیرنده جریان و خدمات، در تأمین، عالوه بر جریان کاال
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 .………یدولت یها دستگاه در نیتام رهیزنج نهیبه مدل یمراتب سلسله لیتحل عنوان مقاله :

ترین مباحث در زنجیره تأمین، توجه به پویایی اطالعات میان شرکت اساسی عبارت دیگر، یکی از
کنندگان و مشتریان شرکت است. در نتیجه، زنجیره تأمین به عنوان یک اصل  تأمین تولیدکننده با

هاي ران عالی عالوه بر تمرکز بر فعالیتها قرار گرفته است و مدیتوجه مدیران شرکت مهم مورد
 کنندگان و مشتریان خود هاي مناسب و به هنگام با تأمینها و تعاملشرکت خود، به ارتباط داخلی

یک فرآیند کنش  توان به عنوانیکپارچگی زنجیره تأمین را می. لذا نمایندتوجه خاصی مبذول می
اي اي موجود در یک زنجیره تأمین به شیوههنمود که در آن شرکت متقابل و همکاري تعریف

. از جمله مزایاي یکپارچگی کنند تا پیامدهاي متقابالً مقبول کسب نمایندمی مشارکتی با یکدیگر کار
-وري، رضایت مشتري، کاهش هزینه سفارشتوان به  افزایش عملکرد بازار، عملکرد مالی، بهرهمی

 وجودي و عدم اطمینان کسب و کار اشاره نمود.دهی، هزینه معامالتی، زمان سیکل و سطح م
-سازد تا از طریق اعمال نوآوري بیشتر و تحمل هزینهها را قادر مییکپارچگی زنجیره تأمین شرکت

هایی که باعث بهینه توان گفت یکی از راه. لذا میغلبه نمایند هاي منابع خودهاي کمتر، بر محدودیت
هاي خصوصی و دولتی بر آن تأکید گی است که بایستی سازمانشود، یکپارچشده زنجیره تأمین می

 ویژه داشته باشند.
 

 پیشنهادات تحقیق
اي طراحی نمایند تا تسهیالت الزم براي هاي سازمانی خود را به گونهها، فعالیتمدیران سازمان (1

 ها به وجود آید.ایجاد و اجراي یکپارچگی در سطح سازمان

 ماد اعضاء جهت تنظیم قراردادهاي پایدارجلب اعت (2

 ها و توسعه یکپارچگیآموزش منابع انسانی در راستاي ایجاد زمینه براي غلبه بر عدم قطعیت (3

 ها و آموزش این قوانین به نیروي انسانیآشنایی با قوانین و مقررات حاکم بر سازمان (4

 ها.ها و فعالیتود برنامهاستفاده از نظرات اجزاي مدیریت زنجیره تأمین به منظور بهب (5

هاي بلندمدت براي برقراري ارتباط با  مجموعه اجزاي زنجیره تأمین به جاي تدوین برنامه (6

 مدت با آنان.ارتباطات مقطعی و کوتاه
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Abstract 

The purpose of this study; was studying of hierarchical analysis of the supply 

chain optimal model in Iranian government agencies.After reviewing the research 

background as well as interviewing the experts, the four main components; 

Individual factors, organizational factors, supply chain process and rules and 

regulations for research modeling were identified. In this study, using Delphi 

technique, the criteria were classified as sub-criteria of the study. Then, using 

structural equations, the relationship between components and sub-components 

with each other and also their impact on the supply chain in government agencies 

were evaluated. Finally, different models were investigated using system 

identification dynamics. The results of estimating structural equations showed that 

organizational factors with a coefficient of 0.901 have the greatest effect on the 

supply chain. Other results also showed that the rules and regulations and the 

supply chain process have a significant effect on the supply chain, while 

individual factors do not have a significant effect on the supply chain. The results 

of evaluating the score model using the AHP method showed that reliability with 

a score of 0.301 has the highest score among other components. Measures of 

supply chain agility with 0.226, supply chain costs with 0.191, supply chain asset 

management with 0.180 and supply chain accountability with a score of 0.102 are 

in the next priorities. In the section on system identification dynamics, dynamic 

hypotheses, causal relationships, and flow-state were also examined. 

Keywords: supply chain, system identification dynamics, structural equations, 

government agencies 
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