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دانشگاه جامع امام حسین (ع)
تاریخ دریافت مقاله1300/50/50 :
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چکیده
پاسخگویی به نیازمندیهای سازمان و تأمین بهموقع این نیازمندی ها ،به میزان مناسب ،با قیمت و کیفیت مناسب ،در زمان و
مکان مناسب ،از تأمینکنندگان مناسب ،جز با ایجاد یکپارچگی میان بخشهای مختلف سازمان ازجمله تأمینکنندگان،
مصرفکنندگان ،مراکز ذخیرهسازی و توزیع ،حملونقل و سایر بخشهای ارائهدهنده خدمات لجستیکی در سازمان ،محقق
نخواهد شد .با توجه به اهمیت یکپارچگی در سازمان لجستیک ،در این تحقیق مفهوم جامعی از یکپارچگی در لجستیک
تبیین گردیده و تلاش شده است با بررسی تحقیقات در حوزه یکپارچگی لجستیک و زنجیره تأمین ،چارچوب مفهومی جامع
برای یکپارچه سازی سازمان لجستیک ارائه گردد .برای این منظور در این پژوهش ابتدا مفهوم یکپارچگی و تعاریف آن در
حوزههای مختلف و بهطور خاص در زنجیره تأمین و لجستیک موردبررسی قرارگرفته است .سپس مطالعات انجامشده از منظر
ابعاد یکپارچگی ،مدل یکپارچگی ،سنجش یکپارچگی و داشتن مطالعه موردی ،بررسی و تحلیلشده است .در ادامه بر اساس
مطالعات انجامشده  ،اجزاء مدل یکپارچگی لجستیک در دو بخش ابعاد یکپارچگی و مؤلفههای یکپارچگی مورد تأیید خبرگان
لجستیکی قرارگرفته و در انتها چارچوب مدل مفهومی یکپارچگی لجستیک ارائهشده است.
واژههای کلیدی :یکپارچگی لجستیک ،یکپارچگی زنجیره تأمین ،چارچوب مدل مفهومی ،یکپارچگی با تأمینکنندگان،
یکپارچگی با مصرفکنندگان.
 -1مقدمه
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منطقی میان استراتژیهای سطح بالای شرکت و
فعالیتهای زنجیره تأمین برقرار نماید] .[2بسیاری از
سازمانها به دلیل عدم همسویی استراتژیک بین شرکای
زنجیره ،متحمل خسارات بیشماری میشوند که بهظاهر
تشخیص آن ممکن نمیباشد ولی با دید مدیریت
استراتژیک میتوان به عدم یکپارچگی استراتژیک در زنجیره
رسید] .[3بنابراین یکپارچه کردن زنجیره تأمین جزء
تصمیمات استراتژیک در هر کسبوکار است .با افزایش
رقابت در دنیای کسبوکار و ظهور و توسعه فناوریهای
نوین ،بسیاری از شرکتها در جهان بهسوی یکپارچگی روی
آوردهاند .نیاز به انعطافپذیری ،کاهش هزینهها و برقراری
ارتباطات نزدیک و گسترده بین تأمینکنندگان،
تولیدکنندگان و توزیعکنندگان ،شرکتها را بر آن داشته
است که برای بقا و فعالیت در محیط رقابتی و کامل ًا متغیر
امروز ،با یکپارچگی سیستمها و سازمان خود ،به کسب

امروزه سازمانها توجه خاصی به زنجیره تأمین و
مدیریت آن دارند ،در این میان یکپارچگی زنجیره تأمین از
ضروریات یک زنجیره کارا میباشد] .[1با افزایش اهمیت
مدیریت زنجیره تأمین ،استراتژیهای زنجیره تأمین باید
نقش مهمی در طراحی استراتژیهای شرکت ایفا نماید .از
دیدگاه مدیریت زنجیره تأمین استراتژیک ،طراحی یک
زنجیره تأمین باید با مأموریتها و استراتژیهای شرکت
همسو باشد و استراتژیهای زنجیره تأمین یک ارتباط
 -1دانشیار دانشگاه جامع امام حسین (ع) ،پست الکترونیک:

jmahmudi42@chmail.ir
-2دانشیارار ،دانشگاه جامع امام حسین (ع) ،پست الکترونیک:
mmosdegh@ihu.ac.ir

* -3دانشجوی دکترای مهندسی صنایع ،دانشگاه جامع امام حسین (ع)،
ایران ،نویسنده مسئول ،پست الکترونیک:
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مزیت رقابتی بپردازند .هدف یکپارچگی ،افزایش بهرهوری
سیستمها است .یکپارچگی میتواند با تأثیر بر روی مثلث
هزینه ،زمان و کیفیت ،بهرهوری سیستمها را به میزان
قابلتوجهی افزایش دهد ،که این تأثیر توجیهگر اهمیت
توجه زیاد به یکپارچگی سیستمها در سالهای اخیر است.
بخش لجستیک نیز بهعنوان پشتیبان فرآیندهای عملیاتی و
اساسی سازمان ،از قاعده یکپارچگی مستثنی نیست .دامنه
فرآیند لجستیک از زمان برآورد تقاضا و اقدام جهت تأمین
مایحتاج شروع میشود و تا زمان ارائه و انتقال محصول به
مشتری نهایی توسعه مییابد .بهمنظور حفظ اثربخشی و
کارایی لجستیک در یک سطح مطلوب ،فعالیتها و
فرآیندهای لجستیک باید هماهنگ و یکپارچه عمل نمایند.
در لجستیک یکپارچه ،زیرسیستمها و فعالیتهای
لجستیکی با یکدیگر منسجم و به همپیوسته میباشند و
یک تعامل پویا بین اجزاء لجستیک وجود دارد.

 -2مرور ادبیات
 -1-2مفهوم یکپارچگی

تقاضای فرآوردههای بانک خون به تفکیک گروههای خونی

تقاضای فرآوردههای بانک خون به تفکیک گروههای خونی

تعریف یکپارچگی

منبع

محتوای مقاله

بیتیتچی ()5991

یکپارچهسازی سازمانی

گریفن و همکاران ()5991

تحقیق و توسعه بازاریابی

ارتباط و همکاری

الینگر و همکاران ()5991

بازاریابی و لجستیک

هماهنگی نزدیک و برنامهریزی متمرکز

خان و منتزر ()5991

بازاریابی توسعه محصول

استنگ و همکارن ()5999

بازاریابی و ساخت

الینگر و همکاران ()0222

لجستیک

تبادل اطلاعات ،مشاوره ،همکاری

ملن کاپ و همکاران ()0222

بازاریابی و لجستیک

انتشار اطلاعات و هماهنگی فعالیتها

هاسمن و همکاران ()0220

بازاریابی و تولید

هماهنگی میان تولید و بازاریابی ،توانایی عملکردی کار باهم

گیمز و همکاران ()0222

یکپارچگی داخلی زنجیره تأمین

هماهنگی ،همکاری و یکپارچگی

پاگل ()0222

تولید /لجستیک /فروش

گیمز و همکاران ()0221

زنجیره تأمین

تعامل

ون هوک و همکاران ()0221

بین بخشی

توافق در مورد اهداف و آرمانها

چن و همکاران ()0221

زنجیره تأمین شرکتهای بزرگ

تعامل و همکاری

تقاضای فرآوردههای بانک خون به تفکیک گروههای خونی

جدول ( )1تعاریف مربوط به یکپارچگی

شرایطی که تحت آن کلیة عملیات سازمان بهمنظور رسیدن به یک هدف مشترک ،با استفاده از

اهداف ،قوانین ،کنترلها و سیستمهای تعیینشده بهطور شفاف ،با یکدیگر به صورتی کارا و مؤثر
بهمنظور بیشینه نمودن ارزش افزوده و کمینه کردن ضایعات سیستم همکاری مینمایند.
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تعامل ،تبادل اطلاعات؛

همکاری ،درجه بالایی از ارزشهای مشترک ،اهداف متقابل و رفتارهای مشترک

همجوشی حوزههای مختلف که از طریق به اشتراکگذاری اطلاعات یا همکاری یا هر دو حاصل
میشود

یکپارچگی فرایندی از تعامل و همکاری است که در آن تولید ،خرید و لجستیک بهصورت مشارکتی
همکاری میکنند تا به نتایج قابل قبول متقابل برای سازمان خود برسند.
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ادبیات مربوط به یکپارچگی بسیار متنوع است .این تنوع
ازآنجا ناشی میشود که محققین و علاقهمندان به این
مفهوم در رشتهها و گرایشهای مختلفی فعالیت مینمایند
و از سوی دیگر ازآنجاییکه تعریف استانداردی از یکپارچگی
توسط نهادهای ذیربط ارائه نشده است ،لذا افراد و
سازمانهای مختلف برداشتهای متفاوتی از یکپارچگی
داشتهاند .در فرهنگ و بستر ،یکپارچه کردن به معنی شکل
دادن ،هماهنگ کردن و یا ترکیب کردن جهت دستیابی به
یک کلیت واحد تعریفشده است .یکپارچگی نیز به معنی
عمل یا فرآیند یکپارچه کردن است ] .[4نگارنده این تحقیق
سعی نموده با ارائه تعاریف یکپارچگی از منابع بهروز و
مرتبط با موضوع تحقیق ] ،[5تعاریف یکپارچگی را در
جدول ( )1ارائه نماید.

ادامه جدول ( )1تعاریف مربوط به یکپارچگی
منبع

محتوای مقاله

فلین و همکاران ()0252

یکپارچگی لجستیک

وانگ و همکاران ( )0255

یکپارچگی زنجیره تأمین

استمپ ()0252

ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین

عادل آذر و معزز ()5191

همسویی راهبردی

تعریف یکپارچگی
یکپارچگی زنجیره تأمین عبارت است از مرحلهای که یک تولیدکننده به تشریک مساعی استراتژیک
با شرکای زنجیره تأمین و مدیریت مشترک فرایندهای درون و برونسازمانی میپردازد.
یکپارچگی زنجیره تأمین عبارت است از همکاری استراتژیک فرایندهای درونسازمانی و فرا سازمانی.
یکپارچهسازی= فرایند تعامل و همکاری بین تأمینکننده ،تولیدکننده و مشتری ،بهمنظور دستیابی به
اهداف مشترک
همسویی ،جزئی مجزا از استراتژی است و اندازهای که استراتژی یک واحد سازمانی از استراتژی
کسبوکار حمایت میکند را نشان میدهد.

همجهت باشند .در سازمانهای یکپارچه ،واحدهای
کسبوکار ،بهاندازهای انعطافپذیر هستند که میتوانند
بهعنوان بخشی از یک یا چند سازمان مجازی دیگر فعالیت
نمایند .ارتباطات و هماهنگیها بهسرعت بین واحدهای
داخلی سازمان و واحدهای خارجی صورت میگیرد .تیمهای
کاری بین بخشی برای هماهنگی و برطرف کردن سریع
معضلات فعالیت میکنند .ساختارهای ماتریسی در این گونه
سازمانها ،امکان استفاده بهینه از منابع را برای بخشهای
گوناگون فراهم مینماید .بهعلاوه با بهرهگیری از
انعطافپذیری ساختاری ،سازمان بهسرعت برای رویارویی با
شرایط متغیر جدید آماده میشود .در مراتب پیشرفته
یکپارچهسازی سازمانی ،در زنجیره تأمین بین تمامی اعضاء
زنجیره مانند تأمینکنندگان ،تولیدکنندگان و
توزیعکنندگان هماهنگی و یکپارچگی در اهداف و
جهتگیریها ایجاد میگردد.
غضنفری و فتحالله ] [7در کتاب خود شمایی از اجزای
سازمان در حالت یکپارچه را بیان مینمایند که در
جدول ( )2قابلمشاهده میباشد.
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 -2-2مفهوم یکپارچگی در سازمان
در مطالعهای جامع که با کمک دانشگاه پوردو در
ایالاتمتحده روی یکپارچگی سازمانی انجامشده است،
یکپارچگی سازمانی بهعنوان عاملی که باعث خودکار شدن
جریان و نحوه استفاده از اطلاعات بین عملیات و فعالیتهای
سازمان و یا سازمانهای دیگر ،بهینهسازی طراحی و
عملیات واحدهایی که وظیفه خدمترسانی به مشتری را
دارند (اعم از تولید محصول و یا ارائه خدمات) و استفاده
کارا از منابع انسانی موجود در سازمان میشود ،در نظر
گرفتهشده است .به اعتقاد این محققین ،تمرکز یکپارچگی
سازمانی روی موارد زیر است ].[6
 .1به اشتراکگذاری اطلاعات به کمک واحدهای
مهندسی ،تولید ،بازاریابی و کلیه گروههای پشتیبانی
 .2حذف کلیه فرآیندهای بدون ارزشافزوده در سازمان
 .3افزایش توان خدمترسانی سازمان به مشتری
 .4بهبود مدیریت داراییها
اهداف و استراتژیهای بخشهای مختلف سازمان نیز
باید با اهداف و جهتگیریهای کلی سازمان هم راستا و

جدول ( :)2عناصر یکپارچهسازی سازمان ][7
عناصر سازمان

سازمان غیریکپارچه

سازمان یکپارچه

اهداف و مأموریتها

کاملاً مستقل

از درون و بیرون وابسته

فرآیندها

عملکردها

فرآیندهای در سطح سازمان

مهندسی مجدد فرآیندهای تجاری

سازمان

سلسله مراتبی

شبکههای افقی

تجزیهوتحلیل سازمانی

منابع انسانی

انفرادی و بدون اشتراک

تیمی ،شراکتی و با اتحاد

توانمندسازی نیروی انسانی

منابع مالی

بیثبات ،غیراستاندارد ،عدم
یکپارچگی با عملیات دیگر

کیفیت بالا ،دسترسی کامل،
عملیات /اطلاعات /سیستمهای
استاندارد ،یکپارچه با عملیات دیگر
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ابزارها

مدلسازی سازمان و برنامهریزی
استراتژیک

مهندسی مجدد فرآیند مالی
سیستمها ،استانداردسازی اطلاعات
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ادامه جدول ( :)2عناصر یکپارچهسازی سازمان ][7

عناصر سازمان
اطلاعات
سیستمهای
اطلاعاتی
اموال فیزیکی

سازمان غیریکپارچه

سازمان یکپارچه

ابزارها

غیراستاندارد ،دور از دسترس،

شراکتی ،استاندارد ،در دسترس،

استانداردسازی اطلاعات و مدیریت

عدم بهروزآوری ،ناامن

دورهای دقیق

اطلاعات

مجزا از هم (خود ایستا)

رایج ،باز ،یکپارچه

معماری و استانداردها

غیر انعطافپذیر

انعطافپذیر ،سودآور ،درست بهموقع
)(JIT

تقاضای فرآوردههای بانک خون به تفکیک گروههای خونی
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زنجیره تأمین شامل همه فعالیتهای مرتبط با جریان و
تبدیل کالاها ،از مرحله ماده خام (استخراج) تا تحویل به
مشتری نهایی و نیز جریانهای اطلاعاتی مرتبط با آنها
میباشد ] .[8مدیریت زنجیره تأمین مجموعهای است از
راهکارها جهت یکپارچهسازی اعضای زنجیره تأمین
توزیعکنندگان،
تولیدکنندگان،
(تأمینکنندگان،
خردهفروشیها و مشتری نهایی) که هدف آن کاهش
هزینههای سیستم و نیز افزایش سطح خدمتدهی به
مشتریان است .درواقع مدیریت زنجیره تأمین عبارتی است
که جهت توصیف مدیریت جریان مواد ،اطلاعات و سرمایه
در طول تمام سطوح زنجیره تأمین ،از تأمینکنندگان مواد
خام تا مونتاژ محصول نهایی و توزیعکنندگان (اعم از
عمدهفروش و خردهفروش) و درنهایت مشتری بکار میرود
].[9
در تحقیقات اولیه یکپارچگی معادل مفاهیمی نظیر
تعامل و همکاری در نظر گرفتهشده است .زنجیره تأمینی
که کامل ًا یکپارچه باشد نهتنها باعث کاهش هزینهها خواهد
بود ،بلکه برای سازمان و شرکای زنجیره تأمین ،تولید ارزش
خواهد کرد .لذا یکپارچگی یک جزء حیاتی در مفهوم
مدیریت زنجیره تأمین است .اهمیت یکپارچگی در مدیریت
زنجیره تأمین بهطور گسترده در تحقیقات و تجارب علمی
به اثبات رسیده است و در تعاریف مدیریت زنجیره تأمین

تقاضای فرآوردههای بانک خون به تفکیک گروههای خونی
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نیز قابلمشاهده میباشد .بهعنوانمثال لمبرت ،1مدیریت
زنجیره تأمین را اینگونه تعریف میکند :مدیریت زنجیره
تأمین ،یکپارچگی فرآیندهای کسبوکار از تأمینکننده
اولیه تا مشتری نهایی است تا محصول ،خدمت و اطلاعات را
به شکلی فراهم آورد که باعث تولید ارزشافزوده برای
مشتری گردد .تعریف دیگری که انجمن متخصصین
مدیریت زنجیره تأمین ارائه نموده نیز بر این امر تأکید دارد.
مدیریت زنجیره تأمین ،مدیریت تقاضا و تأمین را در درون و
بین سازمانها یکپارچه مینماید ] .[6فلیین و همکاران
یکپارچگی را میزان یا درجه همکاری استراتژیک
تولیدکننده با سایر سازمانهای موجود در زنجیره تأمین و
اداره مشترک فرآیندهای درونی و بیرونی سازمانی میداند
].[11
یکپارچگی زنجیره تأمین از منظرهای مختلف از نظر نوع
یکپارچگی اعم از یکپارچگی خارجی با مشتریان و
تأمینکنندگان و یکپارچگی داخلی بین بخشها تعریفشده
است ].[12
لویی و همکاران ( )2115یکپارچگی زنجیره تأمین را
بهعنوان یک ساختار چندبعدی شامل یکپارچگی اطلاعات،
برنامهریزی همزمان ،هماهنگی اطلاعاتی و مشارکت
استراتژیک تعریف کرد ] .[9چندین پژوهش تجربی در مورد
جنبههای مختلف یکپارچگی در زنجیرههای تأمین
انجامشده است ،ازجمله به منابع ][16] ،[15] ،[14] ،[13
میتوان اشاره نمود.
ابعاد یکپارچگی مورد بررسی شامل یکپارچگی داخلی در
سازمان ،یکپارچگی خارجی با مشتریان و یکپارچگی
خارجی با تأمینکنندگان است .یکپارچگی داخلی بهعنوان
"فعالیتهای همکاری و همکاری مشترک بین شرکتها و
اشتراکگذاری اطلاعات که از طریق فرآیندها و سیستمهای

همانطور که در جدول ( )2مشخص است ،بسیاری از
سازمانها در حال حاضر ،یکپارچه نیستند .در این حالت
واحدهای مختلف سازمان هماهنگی لازم را جهت نیل به
اهداف سازمان ندارند و انعطافپذیری سازمان جهت
رویارویی با تحولات جدید و همراهی با شرایط نوین
کسبوکار پایین میباشد ].[7
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بههمپیوسته و هماهنگ انجام میشوند" تعریفشده است
] .[17بر این اساس ،اقدامات یکپارچگی داخلی مربوط به
همکاری بین کارکردهای مختلف یک سازمان مانند
عملیات ،لجستیک ،بازاریابی و فروش برای تحقق اهداف
زنجیره تأمین است .در سطح وسیعتر ،یکپارچگی داخلی بر
جنبههای درونسازمانی متمرکز است ،درحالیکه اقدامات
یکپارچگی خارجی وسعت و عمق روابطی را که شرکتها با
شرکای تجاری بالادست و پاییندستی خود حفظ میکنند،
ارزیابی میکنند .یکپارچگی تأمینکننده و یکپارچگی
مشتری عناصر اصلی یکپارچگی خارجی است بررسی
ادبیات نشان میدهد که اصطلاحاتی مانند هماهنگی زنجیره
تأمین و همکاری زنجیره تأمین نیز برای نشان دادن

مجموعه عواملی مورداستفاده قرارگرفته است که معمولاً در
عملیاتی سازی ساختار یکپارچهسازی زنجیره تأمین
موردتوجه قرار میگیرد ].[18
 -4-2لجستیک یکپارچه
در این بخش ،به تشریح مدلهای ارائهشده بهمنظور
شناسایی اجزای لجستیک یکپارچه پرداخته میشود.
اینگونه مدلها ،به شناسایی جزئیات اجزای لجستیک
نپرداختهاند و تنها به معرفی کلیات اجزای موجود در
لجستیک بسنده کردهاند .باورساکس ] [19مفهوم کلی
لجستیک یکپارچه را بهصورت شکل ( )1نمایش میدهد.

شکل ( )1اجزای لجستیک یکپارچه] [10

سازمان موظف است تا اینگونه رفتار یکپارچه خود را
گسترش داده و به هماهنگی بیشتر با مشتریان (ردههای
پشتیبانی شونده) و تأمینکنندگان (شرکتها و منابع
تأمین) نیز بپردازد .این گسترش در یکپارچهسازی
برونسازمانی ،به مدیریت زنجیر عرضه معروف است.
درنتیجه مدل فوق را میتوان با تأکید بیشتر بر یکپارچه-
سازی تمام زنجیر عرضه ،از تأمینکننده اولیه تا مشتری
نهایی ،بهصورت شکل ( )2توسعه داد:

به اعتقاد باورساکس ،لجستیک بهعنوان عاملی رقابتی که
ارتباط دهندة سازمان ،مشتریان و تأمینکنندگان آن است،
در نظر گرفته میشود .رویکرد سنتی در مدیریت لجستیک
تأکید فراوانی بر یکپارچهسازی تمام فرآیندهای درونی
سازمان (نشان دادهشده در داخل کادر) داشت .اگرچه
چنین یکپارچهسازی یکی از ملزومات سازمان جهت
موفقیت است ،اما تضمین کنندة موفقیت سازمان دررسیدن
به اهداف اجرایی آن نخواهد بود .در دنیای رقابتی امروز،
جریان موجودی
سازمان

تأمینکنندگان

تدارکات /تأمین

پشتیبانی تولید

توزیع فیزیکی

مشتریان

جریان اطلاعات

شکل ( )2زنجیره تأمین یکپارچه] [10

41

سال بیست و سوم – شماره  -07بهار 0077

بیشتری یافته و پسازآن ،سازمانها به پیادهسازی
یکپارچگی برونسازمانی رو آوردند (دوره لجستیک
همکاری).
نسبت تکامل میزان یکپارچگی در سیستمهای لجستیک
با گذر زمان و تغییر این سیستمها از لجستیک مجزا به
لجستیک همکاری در شکل ( )3نشان دادهشده است.

با تغییر در مشخصههای بازار و فناوری ،سیستمهای
لجستیک نیز از حالت ابتدایی و مجزا (دوره لجستیک مجزا)
بهسوی سیستمهای یکپارچه (دوره لجستیک یکپارچه)
حرکت کردند و سپس ،مفهوم زنجیرههای تأمین و موضوع
همکاری بین اعضای زنجیره از اهمیت زیادی برخوردار
گردید .به دنبال آن ،یکپارچگی درونسازمانی تکامل

تقاضای فرآوردههای بانک خون به تفکیک گروههای خونی

شکل ( .)4پیکربندی یکپارچگی لجستیک ][4

 -3بررسی و تحلیل مدلهای مطرح در حوزه
یکپارچگی لجستیک

یکی از کاملترین تحقیقات در حوزه یکپارچگی توسط
بیتیچی ( )1995انجامشده است .در این تحقیق وی ابتدا
مدل مرجعی را معرفی کرده است .در این مدل مرجع
ویژگی هایی که یک سازمان باید داشته باشد تا سازمان
یکپارچه اطلاق شود ،مشخصشده است.
سپس روشی برای ارزیابی یکپارچگی سازمانها ،بر
اساس این مدل مرجع ارائه داده است .درنهایت برای بررسی
اعتبار مدل مرجع و روش ممیزی پیشنهادی خود ،آنها را
در یک سازمان پیاده کرده است ] .[21لی یکپارچگی

1. Internal Integration
2. Integrated Logistics
3. External Integration
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تقاضای فرآوردههای بانک خون به تفکیک گروههای خونی

یکپارچگی لجستیک بنگاه در دو بعد -درونی و
بعد -بیرونی موردتوجه قرار میگیرد.
یکپارچگی درونی :1یکپارچگی لجستیک در میان
مرزهای کارکردی درون یک شرکت بهعنوان «یکپارچگی
درونی» شناخته میشود .یکپارچگی درونی لجستیک
بهصورت رسمی همان واژه «لجستیک یکپارچه» 2است.
یکپارچگی بیرونی :3بعد دوم یکپارچگی لجستیک که
بهعنوان یکپارچگی بیرونی شناخته میشود ،یکپارچگی
فعالیتهای لجستیکی در طول مرزهای شرکت میباشد.
یکپارچگی بیرونی از طریق میزانی که فعالیتهای
لجستیکی یک شرکت با فعالیتهای لجستیکی
تأمینکنندگان و مشتریان آن یکپارچهشدهاند ،مشخص
میگردد.
دو بعد از یکپارچگی لجستیک ،چهار پیکربندی از
یکپارچگی لجستیک را تعیین کردهاند که در شکل ()4
نشان دادهشده است.

تقاضای فرآوردههای بانک خون به تفکیک گروههای خونی

 -0-2یکپارچگی لجستیک بنگاه
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شکل ( )3سیر تکامل لجستیک یکپارچه ][3
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هو و همکاران ( )2119یک مدل مفهومی سه سطحی
برای یکپارچهسازی زنجیره تأمین ارائه نمودند که در سه
سطح مدیریت عملیاتی ،برنامهریزی و کنترل و سطح
استراتژیک زنجیره تأمین را یکپارچه مینماید .در این مدل
از یکپارچگی زنجیره تأمین چهار جریان؛ مواد و کالا ،دانش،
مالی و اطلاعات وجود دارد .در سطح راهبردی این مدل،
سازگاری فرهنگی و حفظ شراکت و در سطح برنامهریزی و
کنترل ،ارزیابی عملکرد و تکمیل موجودی ،پیشبینی و
برنامهریزی مشارکتی ( )CPFRمبتنی بر فناوری اطلاعات
مدنظر میباشد .در سطح مدیریت عملیاتی این مدل،
یکپارچگی مشتریان ،یکپارچگی توزیعکنندگان ،یکپارچگی
داخلی شرکت و یکپارچگی تأمینکنندگان موردبررسی قرار
میگیرد].[26
رافائل و همکاران ( )2113با استفاده از مرور ادبیات
گسترده در حوزه یکپارچگی زنجیره تأمین مدلی برای
اندازهگیری کیفی و کمی یکپارچگی لجستیک ارائه نمودند.
برای ارائه این مدل ابتدا با استفاده از ادبیات موضوع ابعاد و
متغیرهای زنجیره تأمین یکپارچه احصاء شده است .این
پژوهش نشان میدهد که یکپارچگی اطلاعات ،هماهنگی و
به اشتراکگذاری منابع ،روابط سازمانی سه بعد اصلی و مهم
یکپارچگی زنجیره تأمین میباشد که متغیرهای مربوط به
هرکدام از ادبیات استخراجشده است .مدل ارائهشده باعث
تسهیل در یکپارچهسازی تأمینکننده بالادستی و مشتریان
پاییندستی در زنجیره تأمین با تمرکز سازمانی می-
شود].[27
ژنگ و همکاران برای سنجش یکپارچگی زنجیره تأمین
یک مدل مفهومی جامع ارائه نمودند که یکپارچگی را در
چهار سطح راهبردی ،مدیریتی ،عملیاتی و زیرساختی و در
سه لایه یکپارچگی تأمینکننده ،یکپارچگی مشتری و
یکپارچگی داخلی موردسنجش و ارزیابی قرار میدهد.
هرکدام از سطوح مدل ارائهشده ،شامل یک یا چند عنصر
یکپارچهسازی میباشند .بر اساس مدل ارائهشده (شکل ،)5
یکپارچهسازی زنجیره تأمین مستلزم یکپارچهسازی منابع
(مواد ،اطلاعات ،دانش ،جریان مالی ،سازماندهی و ،)...
فعالیتها و فرایندها (مدیریتی و عملیاتی) و راهبردها
میباشد ].[28

زنجیره تأمین یک سازمان را نتیجه سه عامل هماهنگی و به
اشتراکگذاری منابع ،ارتباطات بین سازمانی و یکپارچگی
اطلاعات میداند ] .[21ونگلر ( )2112معتقد است برای
دستیابی به یکپارچگی مؤثر و بهرهگیری از مزایای آن باید
در تمام سطوح سازمان ،یکپارچگی ایجاد شود .یکپارچگی
در هر سطح مشخصات و ویژگیهای خاص خود را دارد و
در هر سطح نیز ابزارها و مکانیسمهای خاص خود را برای
یکپارچگی میطلبد ][22؛ و در سال  2114در پژوهشی به
بررسی عوامل تأثیرگذار بر یکپارچگی فرآیندهای زنجیره
تأمین پرداخت .او در مطالعاتش سه فرآیند مدیریت روابط
با مشتری ،مدیریت تقاضا و توسعه محصول جدید را
بهعنوان سه فرآیند اصلی زنجیره تأمین در نظر گرفت و
یکپارچگی هر یک از این فرآیندهای مذکور را با طرح
سؤالات زیر موردبررسی قرار داد ] .[23بن ایت و همکارش
در سال  2116مطالعهای باهدف بررسی وضعیت یکپارچگی
زنجیره تأمین صنعت خودروسازی کشور تایلند انجام دادند
] .[24آنها در این مطالعه سه بعد یکپارچگی درونی،
یکپارچگی تأمینکننده و یکپارچگی مشتری را برای زنجیره
تأمین در نظر گرفتند.
وانگ ( )2118و همکارانش معتقدند که یکپارچگی
بایستی هم بهصورت درونی میان حوزههای کارکردی و هم
بهصورت بیرونی با تأمینکنندگان و مشتریان وجود داشته
باشد .لذا سه بعد یکپارچگی درونی ،یکپارچگی تأمینکننده
و یکپارچگی مشتری را برای یکپارچگی زنجیره بیان کرده و
برای بررسی یکپارچگی در هریک از این ابعاد از
شاخصههای زیر استفاده نمودند:
 استفاده از سیستمهای اطلاعاتی مناسب جهت برقراری
ارتباط میان اعضاء زنجیره تأمین (شامل حوزههای
مختلف کاری درون سازمان ،تأمینکنندگان و
مشتریان)
 وجود جریانهای

بهموقع1

اطلاعات در میان اعضاء

زنجیره تأمین


وجود ابزار استاندارد برای برقراری ارتباط میان اعضاء
زنجیره تأمین

 وجود فرآیندهای مرتبط بین اعضاء زنجیره تأمین
 برقراری روابط قوی میان اعضاء زنجیره تأمین ].[25

Real time

1-
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شکل ( .)0مدل سنجش یکپارچگی زنجیره تأمین ][22
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شناسایی وضعیت فعلی یکپارچگی زنجیره تأمین

 .2شناسایی مناطقی که بهمنظور افزایش سطح
یکپارچگی نیاز به پیشرفت دارند.

 .3شناسایی اولویت فعالیتهای مختلف زنجیره تأمین و
جریان دادههای مرتبط

زنجیره تأمین مورد بررسی در این پژوهش سه سطحی و
شامل تأمینکنندگان ،تولیدکنندگان و مشتریان میباشد.
فعالیتهای زنجیره تأمین در این مطالعه شامل موضوعات
زیر میباشد:
 -1تجزیهوتحلیل اطلاعات شرکا -2 ،مدیریت اطلاعات
محصول -3 ،مدیریت سفارشات -4 ،مدیریت موجودی-5 ،
مدیریت اطلاعات بازار -6 ،مدیریت خدمات و پشتیبانی
].[31
فیسیا و همکاران ( )2119در پژوهش خود ضمن تأکید
بر تأثیر یکپارچگی زنجیره تأمین ) (SCIبر عملکرد رقابتی
شرکت ،ابعاد یکپارچگی زنجیره تأمین را یکپارچگی داخلی،
یکپارچگی با تأمینکنندگان و یکپارچگی با مشتریان بیان
میکنند .درک تعامل بین این ابعاد و استراتژی سازمانی ،راه
را برای اجرای مؤثر یکپارچگی زنجیره تأمین هموار میکند.
در این مطالعه ،تأثیر استراتژی نوآوری بازار -محصول
شرکت بر ابعاد  SCIبررسی گردیده و تحلیل مقایسهای هر
یک از ابعاد یکپارچگی زنجیره تأمین در استراتژیهای
تدافعی و آیندهنگر انجام میگردد.
نتایج این تحقیق حاکی از آن است که یکپارچگی داخلی
اثرات مثبت بیشتری بر استراتژی نوآوری بازار -محصول

کومار و همکاران ( )2117چارچوبی برای ارزیابی
وضعیت یکپارچگی زنجیره تأمین ارائه کردهاند .تلاشهای
مداوم زنجیرههای تأمین برای توسعه فرایندهای ارزش
افزوده ،باعث شده است شرکتها محصولات نوآورانه،
باکیفیت بالا و با هزینه کم را بهموقع و با پاسخگویی بیشتر
از گذشته به مشتریان ارائه دهند.
یکپارچگی زنجیره تأمین نقش مهمی برای دستیابی به
این هدف ایفا میکند .برای یکپارچگی زنجیرههای تأمین
بسیاری از صنایع ،باید موانع بسیاری برطرف شود؛ اما گام
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تقاضای فرآوردههای بانک خون به تفکیک گروههای خونی

.1

تقاضای فرآوردههای بانک خون به تفکیک گروههای خونی

آتاسون و نایر ( )2117یک تحقیق گسترده در مورد
روابط بین یکپارچگی زنجیره تأمین و ابعاد مختلف عملکرد
با استفاده از روش فرا تحلیل انجام دادند .این پژوهش با
استفاده از چهار روش به مطالعات حوزه یکپارچگی زنجیره
تأمین کمک میکند .اول ،نتایج بهصورت تجربی نشان می-
دهد که یکپارچگی داخلی ،یکپارچگی تأمینکننده و
یکپارچگی مشتری بهعنوان ابعاد یکپارچگی زنجیره تأمین،
تأثیر معناداری بر عملکرد مالی شرکت دارند .دوم ،مطالعه
تأثیر یکپارچگی داخلی ،یکپارچگی تأمینکننده و
یکپارچگی مشتری بر عملکرد عملیاتی شرکت را بررسی
میکند .ابعاد عملکرد عملیاتی شرکت ازنظر هزینه ،کیفیت،
تحویل و انعطافپذیری میباشد .سوم ،این مطالعه به روابط
خاص بین یکپارچگی زنجیره تأمین و عملکرد شرکت که
باید در چارچوب شرایط احتمالی موردبررسی قرار گیرد،
اشاره دارد تا نقش عوامل تعدیلکننده را مشخص نماید.
درنهایت ،جهت کمک به تصمیمگیری مدیران ،بینشهای
انجامشده در مورد ابعاد یکپارچگی که بیشترین تأثیر را
بر عملکرد شرکت داشته ،ارائهشده است ].[29

04

ارائه چارچوب مدل مفهومی نوین و جامع یکپارچگی لجستیک

نخست ،شناخت وضعیت فعلی یکپارچگی است ،بهگونهای
که مفاهیم نادرست تغییریافته و کار مثمر ثمر در جهت
یکپارچگی بهتر و درنتیجه سودآوری بیشتر زنجیره تأمین
آغاز گردد.
محقق در این پژوهش سعی در کشف پارامترهای مهم
مربوط به یکپارچگی زنجیره تأمین دارد که در صورت
صحیح پرداختن به آنها میتواند پیشرفتهای مؤثر در
یکپارچگی زنجیره تأمین را فراهم نماید.
این مطالعه پس از تعیین لیست جامعی از اطلاعات که از
طریق یک زنجیره تأمین عمومی نشان دادهشده است و
تأثیر آنها بر هزینه زنجیره تأمین را مشخص میکند.
سرانجام ،چارچوبی بیانشده است تا یک سازمان بتواند
وضعیت یکپارچگی زنجیره تأمین خود را مشخص نماید.
اهداف چارچوب پیشنهادی عبارتند از:

همانطور که در جدول ( )3ملاحظه میکنید مطالعات
 25سال گذشته در حوزه یکپارچگی نشان میدهد که این
حوزه ،یکی از حوزههای موردتوجه پژوهشگران بوده است.

شرکت دارد .همچنین استراتژی آیندهنگر در مقایسه با
استراتژی تدافعی ،تأثیر بیشتری بر ابعاد یکپارچگی (داخلی،
تأمینکننده و مشتری) دارد ].[31
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ارائه

ارائه چارچوب مدل مفهومی نوین و جامع یکپارچگی لجستیک

محقق

بیتیچی][21

استانک و

همکاران][32

سال

تحلیل

سنج

 ارائه مدل مرجع یکپارچگی و روش ممیزی1995

×

√

2001

SEM1

√

ANO
VA2

×

همکاران][34

درونسازمانی

چشمانداز مشترک
راهبرد و اهداف مشترک

√

یکپارچگی
 مدل مرجع یکپارچگی برای سازمان تولیدیارائهشده است.
 یکپارچگی درونی و یکپارچگی بیرونی با همبستگیمثبت.

یکپارچگی درونی و
بیرونی

تحویل

√

 یکپارچگی درونی عملکرد خدمات لجستیکی راافزایش

میدهد،

یکپارچگی

اما

بیرونی

با

تأمینکنندگان و مشتریان باعث افزایش کارایی
نمیشود.
2002

][33

دراگه و

یکپارچگی

موردی

ش

فورهیلیچ و
وستبروک

روش

مدل

رویکرد یکپارچگی

مقیاسهای عملکرد

مطالعه

یافتهها

2004

Regre
ssion

√

2005

SEM

×

یکپارچگی مشتری و
تأمینکننده
یکپارچگی درونی و
بیرونی

عملکرد عملیاتی

3

√

یکپارچگی باعث بهبود عملکرد مالی و عملیاتی
میشود.
هم یکپارچگی داخلی و هم یکپارچگی خارجی با عملکرد

تحویل ،عملکرد مالی

√

عملکرد عملیاتی

√

مبتنی بر زمان مانند زمان ارائه محصول به بازار و مدت
زمان پاسخگویی به نیاز مشتری رابطه مثبت دارد.
یکپارچهسازی لجستیک  -تولید و یکپارچگی بازاریابی

جیمنز و
ونتورا] [35

یکپارچگی درونی و
تأمینکننده

لجستیک با یکپارچگی خارجی رابطه مثبت دارند.
یکپارچگی خارجی ،عملکرد لجستیکی را افزایش میدهد،
اما یکپارچگی تولید و یکپارچگی بازاریابی لجستیک بهطور
قابلتوجهی با عملکرد لجستیک ارتباط ندارند.
Equation Modeling

1-Structural

of variance

2-Analysis

 :Operational performance -3عملکرد عملیاتی به عنوان یک عامل مهم موفقیت برای شرکت ها در بسیاری از صنایع به طور گسترده ای پذیرفته شده
است  .بهتر است به عنوان سطحی باشد که در آن همه واحدهای تجاری یک سازمان برای دستیابی به اهداف اصلی کسب و کار با هم کار می کنند .در
بسیاری از مقالات ابعاد عملکرد عملیاتی شامل؛ تحویل ،هزینه تولید ،کیفیت محصول و انعطاف پذیری تولید میباشد.

00

سال بیست و سوم – شماره  -07بهار 0077

جدول ( .)3مرور ادبیات و پیشینه تحقیق حوزه یکپارچگی لجستیک و زنجیره تأمین

ارائه
محقق

سال

روش

مدل

تحلیل

سنج

رویکرد یکپارچگی

مقیاسهای عملکرد

مطالعه

یکپارچگی

موردی

یافتهها

ش
سعید و
همکاران][36
سندرز و
پرموس][37

2005

Regre
ssion

×

2005

SEM

×

2005

SEM

√

2007

SEM

√

2007

SEM

×

2009

SEM

×

یکپارچگی داخلی و
بیرونی

بنگاههایی که در محیطهای کامل ًا رقابتی محصولات
عملکرد عملیاتی

√

مییابند و از یکپارچگی خارجی بالاتری برخوردار هستند.

یکپارچگی
تأمینکننده،

استاندارد تولید میکنند ،به کارآیی فرآیند بالاتری دست
یافتهها نشان میدهد که قابلیتهای فناوری اطلاعات

عملکرد عملیاتی

×

بهطور مستقیم بر یکپارچگی داخلی و خارجی و
همچنین عملکرد شرکت تأثیر میگذارد.

مشتری ،داخلی

یکپارچگی راهبردی در ایجاد بهرهوری ،کاهش هزینه
تولید و قابلیتهای انعطافپذیری محصول جدید نقش
سوینک و
همکاران][16

هزینه ،تحویل،
یکپارچگی استراتژی

انعطافپذیری ،عملکرد

محوری دارد.
√

مالی

یکپارچگی راهبردی ،تأثیرات توسعه فرآیند محصول،
مدیریت ارتباط با تأمینکننده ،توسعه نیروی کار و
روشهای مدیریت کیفیت فرآیند را در برخی از
قابلیتهای تولید تعدیل میکند.
رابطهای میان فناوریهای تجارت الکترونیکی و یکپارچگی
تأمینکننده وجود دارد که منجر به عملکرد بهتر میشود.
علاوه بر این ،یک اثر تعاملی بین یکپارچگی مشتری و

دوراج و
همکاران][38

یکپارچگی مشتری و

هزینه ،تحویل،

تأمینکننده

انعطافپذیری ،کیفیت

√

یکپارچگی تأمینکننده وجود دارد که از این مفهوم
پشتیبانی میکند .شرکتهایی که هر دو شکل یکپارچگی
را دارند و توسط فناوریهای تجارت الکترونیکی پشتیبانی
میشوند ،بهطور قابلتوجهی از بقیه شرکتها عملکرد
بهتری دارند.
هر یک از چهار نوع یکپارچگی احتمالاً منجر به مزایای

یکپارچگی تأمینکننده،

سوینک و
همکاران][39

مشتری ،درونی
یکپارچگی استراتژی و
یکپارچگی تکنولوژی

هزینه ،تحویل،
انعطافپذیری ،مالی

مربوط به تولید قابلیتهای رقابتی ،عملکرد بازار یا
√

یکپارچگی راهبردی شرکت نیز هزینههای بالقوه را

فرایند تولید
هندفیلد و
همکاران][41

یکپارچگی درونی و
تأمینکننده

سال بیست و سوم – شماره  -07بهار 0077

رضایت مشتری خواهد شد .بااینحال ،همه بهجز
برای عملکرد بازار یا کیفیت محصول درگیر میکند.

عملکرد عملیاتی

02

√

نتایج نشان داد که رفتارهای کارآفرینی (هوش بازار
عرضه و تأثیر مدیریت تأمین) به یکپارچگی درونی
شرکت و یکپارچگی با تأمینکنندگان کمک میکند تا
عملکرد را بهبود بخشد.

جدول ( .)3مرور ادبیات و پیشینه تحقیق حوزه یکپارچگی لجستیک و زنجیره تأمین

ارائه
محقق

سال

روش

مدل

تحلیل

سنج

رویکرد یکپارچگی

مقیاسهای عملکرد

مطالعه

یکپارچگی

موردی

یافتهها

ش
لاوسون و
همکاران][41

ارائه چارچوب مدل مفهومی نوین و جامع یکپارچگی لجستیک

ولینا و

همکاران][42

لی و

همکاران][43

جوارام و

همکاران][44
بن ایت و

وونگ] [45

دنس و

رومانور][46

2009

SEM

√

2009

Regre
ssion

×

2010

SEM

×

2011

Regre
ssion

×

2011

Hierar
chical
Regre
ssion

√

2011

Hierar
chical
Regre
ssion
Analy
sis

×

یکپارچگی
تأمینکننده
یکپارچگی
تأمینکننده

خریدهای راهبردی تأثیر غیرمستقیم و قابلتوجهی در
عملکرد عملیاتی

√

عملکرد عملیاتی

√

عملکرد عملیاتی

√

انعطافپذیری و کیفیت

√

بهبود عملکرد خریدار دارد که از طریق یکپارچگی
تأمینکننده انجام میشود.
یکپارچگی زنجیره تأمین با اهداف عملکردی ذهنی و
عینی مرتبط است.
یکپارچگی تأمینکننده بر تعدیل محصول و عملکرد
محصول تأثیر میگذارد و یکپارچگی سازمانی بر

همکاری تأمینکننده

تعدیل محصول تأثیر میگذارد.
هیچگونه پشتیبانی برای پیوندهای باقیمانده بین
یکپارچگی زنجیره تأمین و دو ابزار اندازهگیری عملکرد
یافت نشد.

همکاری تأمینکننده
و مشتری
یکپارچگی
تأمینکننده،

یکپارچگی تأمینکننده و یکپارچگی مشتری هر دو با
عملکرد کیفیت و انعطافپذیری رابطه مثبت دارند.
عدم قطعیتهای فنآوری و تقاضا ،روابط بین

تحویل به مشتری

√

مشتری ،داخلی

یکپارچگی داخلی و یکپارچگی تأمینکننده را با
عملکرد تحویل مشتری تعدیل میکند.
یکپارچگی تأمینکننده رابطه مثبت بین یکپارچگی
مشتری و کارایی را تعدیل میکند .درحالیکه
تجزیهوتحلیل این فرضیه را پشتیبانی نمیکند که

یکپارچگی
تأمینکننده ،مشتری

کارایی

√

بهطورکلی یکپارچگی مشتری ،بهطور مثبت بر کارایی
تأثیر میگذارد .آنها همچنین نشان میدهند ،وقتی
یکپارچگی تأمینکننده در سطح پایین باشد،
یکپارچگی مشتری حتی میتواند باعث کاهش کارایی
شود.

وونگ و
همکاران
][47

یکپارچگی
2011

SEM

×

تأمینکننده،
مشتری ،درونی

هزینه ،تحویل،
انعطافپذیری ،کیفیت

01

√

یکپارچگی زنجیره تأمین ،عملکرد عملیاتی را بهبود
میبخشد .یکپارچگی تأمینکننده تأثیر بیشتری بر
تحویل و انعطافپذیری دارد.
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جدول ( .)3مرور ادبیات و پیشینه تحقیق حوزه یکپارچگی لجستیک و زنجیره تأمین

ارائه
محقق

سال

روش

مدل

تحلیل

سنج

رویکرد یکپارچگی

مقیاسهای عملکرد

مطالعه

یکپارچگی

موردی

یافتهها

ش
اسچونر و
سوینک] [17

2012

ANC
OVA1

یکپارچگی
√

تأمینکننده،
مشتری ،درونی
یکپارچگی

تریج سن
وهمکاران]48

2012

SEM

×

مشتری ،درونی

[
جیتپایبون و
همکاران][49

یو و
همکاران][51

ژنگ و
همکاران][51

فینگر و
همکاران][52

2013

SEM

×

2013

SEM

×

2013

SEM

√

2014

SEM

×

یکپارچگی مشتری و
تأمینکننده

انعطافپذیری ،کیفیت
هزینه ،تحویل،
انعطافپذیری ،کیفیت

×

√

هزینه ،تحویل،
انعطافپذیری ،کیفیت،

√

عملکرد مالی ،نوآوری

یکپارچگی
تأمینکننده،

عملکرد مالی

√

مشتری ،درونی
یکپارچگی
تأمینکننده ،مشتری

عملکرد مالی

یکپارچگی درونی و

عملکرد عملیاتی -عملکرد

تأمینکننده

مالی

√

√

یکپارچگی مشتری و

هی و
همکاران][53

تأمینکننده،

هزینه ،تحویل،

2014

SEM

√

تأمینکننده و
عملکرد محصول

انعطافپذیری

جدید

×

یکپارچگی خارجی منجر به سطح بالاتری از کیفیت ،تحویل،
انعطافپذیری و عملکرد هزینه میشود .یکپارچگی خارجی در
هنگام بالا بودن یکپارچگی داخلی ،تأثیر بیشتری بر عملکرد و
انعطافپذیری دارد.
با استفاده از نمونهای از  261شرکت تولیدی ،یک
رابطه معکوس  Uشکل بین یکپارچگی زنجیره تأمین
و عملکرد عملیاتی شناساییشده است.
یکپارچگی تأمینکننده ارتباط مثبت با استفاده از
فناوری اطلاعات دارد و باعث ایجاد یکپارچگی مشتری
و تأمینکننده میشود.
 یکپارچگی درونی مبنایی برای یکپارچگیتأمینکننده و مشتری است.
 تأثیر یکپارچگی مشتری بر عملکرد مالی ناچیز است،ولی یکپارچگی تأمینکننده تأثیر مثبتی بر عملکرد
مالی دارد ،اما تأثیر آن بر رضایت مشتری ناچیز است.
یکپارچگی مشتری و تأمینکننده با عملکرد مالی
رابطه مثبت دارد .اعتماد به مشتری  /تأمینکننده
بهطور قابلتوجهی بر یکپارچگی زنجیره تأمین تأثیر
میگذارد.
پیشگامان اصلی زنجیره تأمین؛ پیشبینی فناوریهای
جدید ،برنامهریزی زنجیره تأمین ،یکپارچگی داخلی و
یکپارچگی با تأمینکننده را از مؤلفههای مؤثر بر
یکپارچگی زنجیره تأمین میدانند .پیشبینی
فنآوریهای جدید به هر دو عملکرد مالی و عملکرد
عملیاتی مربوط است.
یافتهها نشان میدهد که هم یکپارچگی تأمینکننده و
هم یکپارچگی مشتری تأثیرات مثبتی بر عملکرد
محصول جدید داشتهاند .همچنین مشخصشده است
که یکپارچگی تأمینکننده از طریق نقش میانجی
(واسط) انعطافپذیری تولید ،تأثیر مثبتی بر
یکپارچگی مشتری دارد.

- Analysis of covariance (ANCOVA), combines features of analysis of variance and regression.
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جدول ( .)3مرور ادبیات و پیشینه تحقیق حوزه یکپارچگی لجستیک و زنجیره تأمین

ارائه
محقق

سال

روش

مدل

تحلیل

سنج

رویکرد یکپارچگی

مقیاسهای عملکرد

مطالعه

یکپارچگی

موردی

یافتهها

ش
هورن و
همکاران][54

ارائه چارچوب مدل مفهومی نوین و جامع یکپارچگی لجستیک

لای و
همکاران][55
وینگارتن و

همکاران][56
آلفالا و

همکاران][57
لیو و

همکاران][58
رالستون و

همکاران][59

اسچونیر و

سوینک][61

2014

SEM

×

2014

SEM

√

2014

SEM

×

2015

SEM

√

2015

SEM

×

2015

SEM

×

2015

IPT2

√

نیا][61

تأمینکننده
یکپارچگی مشتری-
نقش  EPR1در

عملکرد مالی و عملیاتی

√

اجرای روشهای  EPRتوسط تولیدکنندگان چینی
که با مشارکت مشتری در سطح پایینتری مشخص
میشوند ،با عملکرد مالی بهتر همراه هستند.

√

یکپارچهسازی تأمینکننده و مشتری عملکرد عملیاتی را در
کشورهایی با قابلیت تدارکاتی پایین افزایش میدهد،
یکپارچگی مشتری تأثیر بیشتری در عملکرد عملیاتی دارد.

یکپارچگی مشتری

ایران زاده و
سرایی

یکپارچگی درونی و

عملکرد عملیاتی

×

1395

SEM

√

یکپارچگی

هزینه ،تحویل،

تأمینکننده ،مشتری

انعطافپذیری

یکپارچگی

تحویل ،انعطافپذیری،

تأمینکننده،

کیفیت ،موجودی ،رضایت

مشتری ،درونی

مشتری

یکپارچگی مشتری و
تأمینکننده
یکپارچگی
تأمینکننده ،درونی

یکپارچگی مشتری و
تأمینکننده

یکپارچگی
تأمینکنندگان،
یکپارچگی روابط،
یکپارچگی تکنولوژی،
یکپارچگی داخلی و
یکپارچگی مشتری

√

عملکرد عملیاتی

√

تحویل

×

عملکرد مالی

√

یکپارچگی استراتژیک

یافتهها نشان میدهد که یکپارچگی داخلی پیششرط
یکپارچگی خارجی با تأمینکنندگان است که بر این اساس
تأثیر مثبت زیادی بر موفقیت در تأمین منابع جهانی دارد.

√

این مطالعه نشان داد سازمانهایی که کارمندان بسیار
متعهد در آنها مشغول به کار هستند ،با شرکای
زنجیره تأمین خود یکپارچگی بیشتری داشتهاند.
هر دو یکپارچگی عرضه با قابلیت اینترنت و یکپارچگی
تقاضا باقابلیت اینترنت با عملکرد شرکت که با درک
مدیران از عملکرد مالی نسبت به رقبای اصلی سنجیده
میشود ،ارتباط مستقیمی دارند.
یکپارچگی داخلی راهبردی با یکپارچگی مشتری و
تأمینکننده رابطه مثبت دارد و یکپارچگی مشتری
باعث بهبود عملکرد مالی و عملیاتی میشود.
نتایج نشان میدهد که یکپارچگی داخلی با بهرهوری،
از پیشرانهای 3کارایی فرایند ،بهطور عمده بر سود
تأثیر میگذارد .به نظر میرسد این بازدهیها بهویژه
در هزینههای مربوط به فروش و اداری برای
شرکتهایی که دامنه فرآیند گستردهای دارند،
قابلتوجه است.

یکپارچگی راهبردی باعث بهبود عملکرد زنجیره
تأمینشده و بین یکپارچگی راهبردی و خلق ارزش
رابطه مستقیم وجود دارد.

Extended Producer Responsibility

1-

Information Processing Theory

2-

 :Driver -3عوامل تأثیرگذار بر روندها و رویدادها و اقدامها و تصاویر ،که ممکن است آیندههای متمایزی پدید آورند.
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جدول ( .)3مرور ادبیات و پیشینه تحقیق حوزه یکپارچگی لجستیک و زنجیره تأمین

ارائه
محقق

سال

روش

مدل

تحلیل

سنج

رویکرد یکپارچگی

مقیاسهای عملکرد

مطالعه

یکپارچگی

موردی

یافتهها

ش
کومار و
همکاران][62
ونپبیوک و
همکاران][63
آتاسون و
نیر][29

2117

2117

2117

Regre
ssion

CNLR
1

فرا
تحلیل

√

×

یکپارچگی اطلاعاتی،
یکپارچگی سازمانی
تبادل اطلاعات،
یکپارچگی عملیاتی
یکپارچگی مشتری و

×

تأمینکننده،
یکپارچگی درونی
یکپارچگی مشتری و

فیسیا][31

2119

SEM

√

2119

Regre
ssion

√

تأمینکننده،
یکپارچگی درونی

وینگارتن و
همکاران][64

هزینه

هزینه ،تحویل،
انعطافپذیری
هزینه ،تحویل،
انعطافپذیری ،کیفیت
استراتژی نوآوری در بازار
محصول

یکپارچگی مشتری و

هزینه ،تحویل،

تأمینکننده

انعطافپذیری ،کیفیت

√

√

×

نقش پیچیدگی و فراوانی اطلاعات و نقش آن در
یکپارچگی زنجیره تأمین بررسی شود .فعالیتهای
زنجیره تأمین بر اساس نقشی که در یکپارچگی بیشتر
زنجیره دارند با استفاده از مدل ارائهشده رتبهبندی
میشوند.
یکپارچگی عملیاتی و یکپارچگی بالادستی ،باعث
بهبود عملکرد تحویل ،هزینه و انعطافپذیری فرایندها
میشود.
یکپارچگی درونی و بیرونی باعث بهبود عملکرد مالی،
هزینه و انعطافپذیری میشود.
یکپارچگی درونی تأثیر مثبت بیشتری بر استراتژی

√

نوآوری بازار محصول ،نسبت به یکپارچگی مشتری و
تأمینکننده دارد.

√

سطح بالای یکپارچگی ،همواره باعث بهبود عملکرد
نمیشود.

Constrained Non-Linear Regression
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1-

 -3رویکرد بالا به پایین یا همان رویکرد راهبردی در مطالعه
یکپارچگی در این تحقیق انتخابشده است.

 -4بررسی و تحلیل تحقیقات پیشین
در ادامه با توجه به ابعاد یکپارچگی ،مدل یکپارچگی ،سنجش
یکپارچگی ،رویکرد یکپارچگی و مطالعه موردی به ارزیابی
دقیقتر و تحلیل مطالعات و پژوهشهای انجامشده،
پرداختهشده است.

 -2-4بُعد سنجش یکپارچگی:
سنجش یکپارچگی در مطالعات این حوزه به معنای ارائه
روش ممیزی یکپارچگی است .فلذا بُعد دیگری که در ارزیابی
مطالعات یکپارچگی از اهمیت بالایی برخوردار است ،بُعد
سنجش یکپارچگی است.
استفاده از این بُعد ،این امکان را فراهم میسازد تا مطالعات
صورت گرفته در یکپارچگی را به لحاظ برخورداری از روش
ممیزی یکپارچگی مورد ارزیابی قرار دهد.
در بسیاری از مطالعات صورت گرفته بُعد سنجش
یکپارچگی دارای فراوانی قابل ملاحظهای میباشد.
یک پژوهش مطلوب در حوزه یکپارچگی قاعدتاً برخوردار
از یک روش مناسب برای سنجش یکپارچگی است .لذا
پژوهشهایی که فاقد این بُعد میباشند از این منظر ضعیف
ارزیابی میگردد( .بهطور مثال مهد هلمی و همکاران )2117
بهطور کلی مطالعات پیشین در این حوزه از دو نوع روش
سنجش یکپارچگی برخوردار هستند .در روش اول سنجش
یکپارچگی بهصورت عام است به طوریکه این روش از ارائه
یک جواب واحد ناتوان ارزیابی میشود( .بهطور مثال بیتیچی،
 ،)1995اما در روش دوم سنجش یکپارچگی ،ارزیابی میزان
یکپارچگی در سازمان بهصورت کمی و در قالب اندازههای
عددی بیان میگردد( .بهطور مثال آرمون)1391 ،
روش اول زمانی به کار گرفته میشود که سازمان در
مراحل ابتدایی فرآیند پیادهسازی یکپارچگی قرار داشته
باشد ،درحالیکه روش دوم پیرامون سازمانی قابلاستفاده
است که مراحل ابتدایی را پشت سر گذاشته باشد .فرآیند
پیادهسازی یکپارچگی در مراحل نخستین فاقد دادههای
دقیق است و انتخاب یک روش عام برای آن مناسبتر است.
پیشرفت فرآیند و فراهم شدن دادههای بیشتر به کارگیری
روش دوم که دقیقتر است را میسر میرساند.
در پژوهش حاضر در بُعد سنجش یکپارچگی ویژگیهای
زیر مدنظر میباشد.
 -1تحقیق حاضر در برخورداری از روش سنجش
یکپارچگی تأکید دارد.
 -2بهکارگیری روش سنجش یکپارچگی در این تحقیق
بهگونهای است که نتیجه ارزیابی یکپارچگی بهصورت عام،
کیفی و کلی نبوده و یک اندازه نسبتاً دقیق و جوابی تکین را
فراهم میآورد.

ارائه چارچوب مدل مفهومی نوین و جامع یکپارچگی لجستیک

 -1-4بُعد ارائه مدل یکپارچگی:
منظور از ارائه مدل یکپارچگی ،وضعیتی است که مطالعه
انجامشده در برخورداری از مدل ،برای تعریف یکپارچگی
استفاده نموده است .بهبیاندیگر بُعد ارائه مدل نشان
میدهد که کار پژوهشی صورت گرفته مفهوم یکپارچگی را
بهصورت دقیق و ساختارمند در نظر میگیرد و یا صرفاً یک
برداشت ضمنی و غیرصریح از آن دارد.
در عمده پژوهشهای صورت گرفته بُعد ارائه مدل
یکپارچگی از وضعیت خیلی خوب برخوردار میباشد .این
وضعیت نشاندهنده اهمیت ارائه مدل در تحقیقات حوزه
یکپارچگی است.
به لحاظ جامعیت ارائه مدل یکپارچگی ،وضعیتهای
متفاوتی مشاهده میشود .در برخی از مطالعات ،مدل
ارائهشده جامعتر و کاملتر (مثلاً مدل بیتیچی) و در اغلب
مطالعات انجامشده ،مدل یکپارچگی ارائهشده ،از جامعیت
برخوردار نمیباشد.
بُعد ارائه مدل یکپارچگی در مطالعات پیشین از منظر
رویکرد سلسله مراتبی نیز قابل ارزیابی است .در برخی از
پژوهشها ،رویکرد بالا به پائین (بهطور مثال مدل بیتیچی،
 )1995و در برخی دیگر رویکرد پائین به بالا (بهطور مثال
مدل محمودی )1383 ،موردتوجه قرارگرفته است .چنانچه
یک رویکرد راهبردی به مطالعه یکپارچگی در سازمان مدنظر
باشد ،انتخاب رویکرد بالا به پائین مورداستفاده قرار گیرد.
در پژوهش حاضر در بُعد ارائه مدل یکپارچگی سه ویژگی
اصلی برقرار است:
 -1پژوهش مبتنی بر ارائه مدل یکپارچگی است و از این
حیث به گروهی از مطالعات حوزه یکپارچگی سازمانی تعلق
دارد که به ارائه مدل یکپارچگی میپردازد.
 -2هدفگیری صورت گرفته در این پژوهش بهگونهای
است که انتخاب یک رویکرد جامع در ارائه مدل ،مناسب با
اهداف تحقیق نمیباشد .فلذا تحقیق حاضر رویکردی متمرکز
بر زیرگروهی معین از همه ابعاد یکپارچگی
را دارا است.
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 -3-4بُعد رویکرد یکپارچگی:

مطالعه مفاهیم پیچیده و انتزاعی ،مستلزم آن است که
پژوهشگر ابعاد و مؤلفههای مرتبط با موضوع موردمطالعه خود
را بهدرستی انتخاب و از آنها بهرهگیرد .مطالعات حوزه
یکپارچگی سازمانی از این قاعده مستثنی نیست؛ زیرا
یکپارچگی سازمانی مفهومی پیچیده و انتزاعی است .در
مطالعات پیشین این حوزه ابعاد و مؤلفههای گوناگونی بکار
گرفتهشده است تا محقق را در شناخت و ارزیابی یکپارچگی
سازمانی یاری نماید.

 -4-4بُعد مطالعه موردی:
در ارزیابی مطالعات پیشین حوزه یکپارچگی سازمانی ،از
بُعد دیگری بنام بُعد مطالعه موردی میتوان استفاده نمود.
بهرهگیری از این بُعد از آن جهت دارای اهمیت است که
موضوع اجرا و پیادهسازی مدل یکپارچگی را مورد هدف قرار
میدهد .مطالعاتی که فاقد این بُعد باشند صرفاً از جهت
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تقاضای فرآوردههای بانک خون به تفکیک گروههای خونی

 -0-4ابعاد یکپارچگی:

تقاضای فرآوردههای بانک خون به تفکیک گروههای خونی

با توجه به مطالعات صورت گرفته رویکرد یکپارچگی بر
سه نوع است:
یکپارچگی درونسازمانی
یکپارچگی بیرونی (یکپارچگی اعضای زنجیره تأمین)
یکپارچگی درونی و بیرونی (رویکرد ترکیبی)
در مراحل ابتدایی فرآیند یکپارچگی در سازمان،
یکپارچگی درونسازمانی از قابلیت پیادهسازی بهتری
برخوردار است .فلذا مسیر انجام آن از سهولت بیشتری
برخوردار است .مدیران سازمانها بهطور معمول این نوع
یکپارچگی را تحت این شرایط ،بیشتر موردتوجه قرار
میدهند .یکپارچگی با اعضای زنجیره تأمین (یکپارچگی
بیرونی) پس از ایجاد یکپارچگی درونی سازمان موردتوجه
قرار میگیرد.
در رویکرد ترکیبی (یکپارچگی درونی و بیرونی) سازمان
از بلوغ قابلتوجهی در انجام مأموریتهای خود برخوردار است
و بهطور غیررسمی سطح نسبتاً قابل قبولی از یکپارچگی
درونی و بیرونی را دارد .استفاده از روش ترکیبی ،این نوع از
سازمانها را قادر میسازد تا بلوغ غیررسمی خود را بهصورت
رسمی و ساختارمند ارائه نمایند .ارائه رسمی یکپارچگی،
فرآیند ممیزی ،عارضهیابی و بهینهسازی یکپارچگی را در
سازمان با سهولت بیشتر و عملکرد بهتر روبرو میسازد.
بررسیها نشان میدهد که در هر سه نوع رویکرد
یکپارچگی نمونههای مطالعاتی وجود دارد .ولی مطالعات،
حاکی از آن است که رویکرد یکپارچگی زنجیره تأمین نسبت
به سایر رویکردها از فراوانی بیشتری برخوردار است .با توجه
به شرایط محیطی سازمانهای امروزی و لزوم حفظ ارتباط
مؤثر با سایر اعضای زنجیره تأمین بهمنظور تضمین پایداری
سازمان ،تأکید بر رویکرد زنجیره تأمینی متداول میباشد.
لذا در تحقیق حاضر با توجه به بلوغ فرآیندهای لجستیکی
سازمان موردمطالعه رویکرد ترکیبی در ارزیابی یکپارچگی
این فرآیندها موردنظر میباشد.
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تئوریک ارزشمند محسوب میشوند و به لحاظ کاربردی دامنه
بهکارگیری محدودتری دارند.
بهطور کلی مطالعه موردی یک رویکرد عملیاتی برای
شناخت سازمانها را به دست میدهد و با استفاده از آن
میتوان اجزاء و جزئیات خاص و بعضاً منحصر به فرد یک
سازمان را شناسایی نمود .این شناسایی در انجام صحیح
راهبری سازمان در ابعاد راهبردی ،تاکتیکی و عملیاتی بسیار
مهم است .فلذا مدیران سازمانهایی که به دنبال دستیابی به
راهحلهای مؤثر سازمانی هستند این نوع مطالعه را همواره
مدنظر قرار میدهند.
سازمانهایی که نمونه موردی در آنها پیادهسازی
میشود عمدت ًا بر دو نوع تولیدی یا غیر تولیدی تقسیم می-
شوند.
بررسیها نشان میدهد بُعد مطالعه موردی در مطالعات
پیشین بُعد قابل توجهی است و در اکثر مطالعات صورت
گرفته از این بُعد استفادهشده است .بهرهگیری از این بُعد
مطالعه را کاربردی و ارزشمند میسازد.
از لحاظ نوع سازمان انتخابشده برای مطالعه ،عمده
تحقیقات بر سازمانهای تولیدی تأکید دارد و در
سازمانهای غیر تولیدی این بُعد کمتر مورد توجه بوده است.
در سازمانهای تولیدی مقوله بهبود فرآیندها و تلاش برای
ارتقاء کارایی و کاهش هزینهها و درنهایت کاهش قیمت
تمامشده محصول ،از اولویت خاصی برخوردار است و مدیران
همواره به دنبال اجرای برنامهها و تکنیکهایی هستند که به
این مهم دست یابند.
در تحقیق حاضر مطالعه موردی صورت گرفته در یک
سازمان غیر تولیدی است .بهکارگیری بُعد مطالعه موردی در
سازمانهای دفاعی از گستره محدودی برخوردار است و
پژوهشهای کمتری در این سازمانها ،صورت گرفته است.

ارائه چارچوب مدل مفهومی نوین و جامع یکپارچگی لجستیک

یکپارچگی زنجیره تأمینی (یکپارچگی با مشتریان و تأمین-
کنندگان) و یکپارچگی راهبردی میروند.
با توجه به اینکه سازمان موردمطالعه در این تحقیق،
سازمانی دفاعی است و رویکردهای بالا به پایینی در آن ذاتاً
نهادینه است ،بهکارگیری رویکرد یکپارچگی راهبردی در
فرآیند تحقیق صورت گرفته ،مورد تأیید قرارگرفته است.

ابعاد یکپارچگی چنانچه بهدرستی تعریف شوند یک
شناخت نظاممند از یکپارچگی را فراهم میسازد .فلذا انتخاب
ابعاد یکپارچگی در مراحل نخستین مطالعاتی ازایندست ،از
اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
جامعیت شاخصهای یکپارچگی در مطالعات حوزه
یکپارچگی سازمانی چندان مشاهده نمیشود .پرداختن به
همه ابعاد یکپارچگی در سازمان در یک پژوهش واحد ،اساساً
اصل مطالعه را دشوار و پیچیده مینماید؛ زیرا انجام چنین
کاری نیازمند صرف منابع قابلتوجهی از زمان ،هزینه و نیروی
انسانی است و در برخی موارد کامل ًا نشدنی است .مدیران
سازمانها اغلب ترجیح میدهند با مدلهایی کار کنند که
صرفاً دغدغههای اصلی مدیریتی را منعکس نماید و سایر
نکات بهرغم مرتبط بودن ،عامدانه کنار بگذارند.
فناوری اطلاعات در سازمانهای اجرایی چنانچه بکار
گرفته شود میتواند اثربخشی قابلملاحظهای پدید آورد .در
سازمانهای غیر اجرایی و دانشی این موضوع مدتهاست که
به آن پرداختهشده و رویههای کاری مبتنی بر فناوری
اطلاعات در آنها کاملاً مستقر است .لحاظ نمودن بُعد فناوری
اطلاعات در یکپارچگی سازمانی ،شناخت محقق از یکپارچگی
را بهطور مؤثرتری ارتقاء میبخشد .زمانی که مطالعه
تحقیقاتی میزان بهکارگیری فناوری اطلاعات در سازمان را
مورد ارزیابی قرار میدهد ،میتواند از نحوه تحقق یکپارچگی
فرآیندی در سازمان ،اطلاعات قابلملاحظهای
به دست آورد .استقرار موفق راه حلهای مبتنی بر فناوری
اطلاعات مستلزم برقراری سطح مناسبی از اتصال و یکپارچگی
در فرآیندهای سازمانی است .مطالعاتی که از این بُعد بهره
میگیرد ،نگاه مناسبی در شناخت یکپارچگی فرآیندی در
سازمان ایجاد مینماید .با این حال باید توجه نمود که صرف
بهرهمندی و استقرار کامل رویههای بهرهمند از فناوری
اطلاعات ،نشانگر تحقق کامل یکپارچگی در سازمان نیست.
این موضوع بهویژه در سازمانهایی که ابعاد دیگری از
یکپارچگی ،نظیر یکپارچگی ارتباطات و تعاملات سازمانی و
یکپارچگی راهبردی در آنها برجسته است ،مصداق دارد.
یکپارچگی اطلاعاتی مقدم بر سایر انواع یکپارچگی است،
اما بهتنهایی کفایت نمیکند .سازمانهایی که از بلوغ سازمانی
کافی برخوردار هستند ،پس از استقرار یکپارچگی اطلاعاتی
بهطورمعمول به سراغ سطوح بالاتر یکپارچگی نظیر؛

 -2-4ارائه مدل مفهومی:
با توجه به بررسی صورت گرفته پیرامون مطالعات پیشین
یکپارچگی سازمانی و ویژگیهای مطرحشده برای مختصات
مطالعه حاضر ،اهم خصوصیات مدل مفهومی موردنیاز برای
پیشبرد اهداف این تحقیق به شرح زیر است.
 -1مدل مفهومی باید صرفاً ابعادی را در نظر بگیرد که در
سازمان موردمطالعه ،موردتوجه مدیریت ارشد سازمان
باشد و از پرداختن به ابعادی که ارزش افزایی چندانی
ندارد بپرهیزد.
 -2روش سنجش یکپارچگی باید روش دقیقی باشد و صرف
ارائه ارزیابیهای کلی از یکپارچگی سازمانی نمیتواند
بهعنوان یک ویژگی برای مدل کفایت نماید.
 -3رویکرد یکپارچگی انتخابشده در مدل باید رویکرد
ترکیبی باشد و بهطور همزمان ابعاد درونسازمانی و
برونسازمانی را تحت پوشش خود داشته باشد.
 -4مدل باید بهگونهای طراحی گردد که امکان پیادهسازی
آن در قالب مطالعه موردی میسر باشد و پیادهسازی
مطالعه موردی را در سازمان بهطور مؤثر پشتیبانی
نماید.
 -5ابعاد یکپارچگی اطلاعات ،یکپارچگی زنجیره تأمین و
یکپارچگی راهبردی باید در مدل لحاظ شود .این امر به
لحاظ تطابق با واقعیتهای سازمان لجستیک و تحقق
مؤثر یکپارچگی سازمانی منطق ًا ضروری
میباشد.
با رعایت موارد فوق میتوان انتظار داشت که نقاط قوت
قابلملاحظهای برای مدل حاضر فراهم گردد و کاربردپذیری
آن را در سازمان تضمین نماید .مدلهای موفق سازمانی،
مدلهایی هستند که ضمن برخورداری از رویکردها ،اصول و
چارچوبهای متداول علمی ،با مفاهیم ،ادبیات و حقایق
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سازمان موردمطالعه در ارتباط و تعامل هماهنگ و مؤثر
باشند.
 -0چارچوب مدل مفهومی
با توجه به بررسی مطالعات و پژوهشهای انجامشده]،[35
]،[59] ،[11] ،[29] ،[24] ،[28] ،[31] ،[27] ،[43
] ،[26] ،[48] ،[17در حوزه یکپارچگی لجستیک و زنجیره
تأمین ،اجزاء مدل یکپارچگی از اجماع قابلتوجهی برخوردار
است .رویکرد یکپارچگی انتخابشده در مدل ،رویکرد ترکیبی
است و بهطور همزمان ابعاد درونسازمانی و برونسازمانی را
تحت پوشش خود قرار میدهد .بنابراین اجزاء مدل
یکپارچگی در این پژوهش شامل؛ یکپارچگی داخلی(درونی)

در این پژوهش سعی شده است با بررسی و ارزیابی تحقیقات
گذشته در حوزه یکپارچگی لجستیک ،و نقد آنها یک مدل
مفهومی برای لجستیک یکپارچه ارائه شود .رویکرد یکپارچگی
انتخابشده در مدل ،رویکرد ترکیبی است و بهطور همزمان ابعاد
درونسازمانی و برونسازمانی را تحت پوشش خود قرار میدهد.
بااینحال موارد زیر را میتوان بهعنوان پیشنهاد تحقیقات آتی در
حوزه یکپارچگی مطرح نمود.

یکپارچگی سیستمها در کنار مزایایی چون کاهش هزینه،
افزایش کارایی و بهرهوری ،کاهش موجودی ،کاهش زمان
انتظار ،بهبود خدمت به مشتری و بهبود پیشبینی و
برنامهریزی ،مشکلات و معایبی نیز به همراه دارد ،که
پیادهسازی آن را در سازمان لجستیک عموماً با مشکلاتی
روبرو خواهد کرد.

 -1-2اعتبارسنجی مدل یکپارچگی

بدیهی است تصمیمگیری در خصوص پیادهسازی یکپارچگی و
میزان آن در سازمان ،متناسب با شرایط خاص آن سازمان صورت
میگیرد.

سال بیست و سوم – شماره  -07بهار 0077

تقاضای فرآوردههای بانک خون به تفکیک گروههای خونی

 -2نتیجهگیری و پیشنهادات آتی:
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شکل( )2چارچوب مدل مفهومی جامع یکپارچگی لجستیک

از موارد قابلتوجه که در این پژوهش بدان پرداختهشده،
مدل یکپارچگی است (مدلی که در رابطه با شناسایی
فرآیندهایی که میتوانند با یکدیگر یکپارچه شوند ،آورده
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لجستیک ،یکپارچگی با تأمینکنندگان و یکپارچگی با
مشتریان میباشد.
در اکثر مطالعات و تحقیقات پیشین ]،[27] ،[11
] ،[51] ،[23] ،[25] ،[59] ،[43] ،[12]،[16] ،[24در
حوزه یکپارچگی لجستیک و زنجیره تأمین عوامل مؤثر بر
یکپارچگی در دو سطح ابعاد و مؤلفههای یکپارچگی
دستهبندی و ارائهشده است.
با توجه به عناصر یکپارچگی سازمان ] [7و اجزاء مدل
سنجش یکپارچگی زنجیره تأمین ] [25و همچنین محورهای
اصلی موردتوجه در حوزه یکپارچگی لجستیک دفاعی،
چارچوب مدل مفهومی یکپارچگی لجستیک در شکل ()6
جمعبندی گردید.

شده است) .اما مدل یکپارچگی هنوز اعتبارسنجی نشدهاند و
لازم است که این مدل در صنایع مختلف مورد بررسی قرار
گیرد.

 -4-2مدیریت تأمینکنندگان و کنترل آنها
یکی از تغییرات اساسی که امروزه در سیستمهای
لجستیک یکپارچه ایجاد شده است ،تغییرات در نحوة تعامل
با تأمینکنندگان میباشد .بر این اساس میتوان در تحقیقات
آتی مسئله نحوه مدیریت تأمینکنندگان و کنترلهایی که در
یک سیستم لجستیک یکپارچه لازم است بر تأمینکنندگان
اعمال شود ،بررسی گردد .ازجمله مسائل مهمی که در
مدیریت تأمینکنندگان مطرح است مسئله مشارکت 1است.
امروزه مسئله مشارکت در لجستیک یکپارچه بهجهت منافع
بیشماری که برای سیستم و تأمینکننده دارد بهطور
فزایندهای مورد توجه صاحبنظران زنجیره تأمین قرار گرفته
است و لذا میتوان نحوه انتخاب شریک و حدود اختیارات آن
را با توجه به مشخصات سیستم مورد بحث موردبررسی قرار
داد .مسئله انتخاب و مدیریت تأمینکنندگان در سیستمهای
نظامی به دلیل شرایط خاص آنها تفاوتهایی با سیستمهای
تجاری دارند که لازم است این تفاوتها شناسایی و تحلیل
گردند.
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 -2-2ارتباط یکپارچگی و انعطافپذیری
مفاهیم نزدیک دیگری با یکپارچگی ،مانند
انعطافپذیری ،افزایش سرعت واکنش و  ...وجود دارد .یکی
دیگر از نکاتی که در تحقیقات آتی میتوان موردتوجه قرارداد
ارتباط بین این مفاهیم و بررسی نکات مشترک و غیرمشترک
این مفاهیم است .همچنین پیادهسازی هرکدام از این مفاهیم
در سازمان چه نقشی در پیادهسازی سایر مفاهیم مرتبط ایفا
مینماید.
 -3-2اثرات ایجاد سیستمهای یکپارچه در سازمان
از جمله نکات مهم دیگری که میتوان در تحقیقات آتی
مد نظر قرار داد این است که آیا پیشنیاز ایجاد سیستمهای
یکپارچه ،ایجاد تغییرات ساختاری است ،و یا در اثر
پیادهسازی یکپارچگی در سیستم آیا سازمان دچار تغییرات
ساختاری خواهد شد و بررسی اینکه چه تغییراتی بهوجود
خواهد آمد و این تغییرات چه پیامدهایی برای سیستم خواهد
داشت و چگونه میتوان اثرات منفی را کاهش و اثرات مثبت
را تقویت نمود .به عبارت دیگر ،مدیریت و تصمیمگیری در
سیستمهای یکپارچه با سیستمهای سنتی متفاوت است .این
تفاوت ،ایجاد تغییر در نحوة مدیریت ،فضا و ساختار سازمانی
را ایجاب مینماید.

 -0-2راهبردهای سازمان و تأثیر آن بر یکپارچگی
فرایندهای زنجیره تأمین
یکپارچهسازی در زنجیره تأمین با اجرای راهبردهای
سازمانی ،سعی در ایجاد روابط و همکاریهای بین شرکتی و
فرا شرکتی دارد .این امر نیازمند ایجاد ساختارها و
فرآیندهایی است که با ایجاد جریانهای مواد اولیه ،محصولات
و اطلاعات ،رسیدن به اهداف سازمانی را محقق مینماید.
بنابراین یکپارچگی فرآیندها امری ضروری در چرخهی
تطبیقی سازمانی است ،به این دلیل که با ایجاد ساختارها و
فرآیندها ،راه برای اجرای راهبردها هموار میگردد .تحقیقات
آتی در این زمینه ،به شرکتهایی که در حال ایجاد تغییرات
راهبردی هستند ،کمک میکند تا سطح مورد نیاز یکپارچگی
فرآیندهای خود را شناسایی نمایند.
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