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چکیدٌ
ثْجَز هؿتوط ػولکطز زض یک ظًزیطُ تإهیي پَیب ثطای اکخط تإهیي کٌٌسگبى ،تَلیدس کٌٌدسگبى ٍ ذدطزُ فطٍقدبًی کدِ زض پدی
زؾتیبثی ث ِ ضقبثت پصیطی ٍ تساٍم آى ّؿتٌس ثِ یک هَضَع هْن تجسیل قسُ اؾت .ازثیبت هَرَز زض ذهَل ظًزیطُ تإهیي،
ثط ػَاهل کوّی تإکیس ثیكتطی زاضز .توطکع ثط ػَاهل کوّی هَرت هی قَز کِ ػَاهل کیفی ای کِ ثِ عَض ػوسُ هَرت ذلق
ٍ تقَیت هعیت ضقبثتی هی قَز ًبزیسُ گطفتِ قَز .زض ایي هقبلِ ثط آًین کِ ثط اؾبؼ هسل اضظیبثی ػولکطز ثْبتٌبگبض ٍ اؼ ؾَ
ّبل ،ػَاهل کیفی هؤحط ثط ػولکطز ظًزیطُ تإهیي نٌبیغ پتطٍقیوی اظ قجیل هکبى یبثی تَلیس  ،ػسم اعویٌبى ظًزیطُ تإهیي ٍ
اقساهبت ؾبذت ٍ تَلیس ضا ثطضؾی کٌین ٍ پؽ اظ آى ضاّکبضّبیی رْت ثْجَز ػولکطز آى اضائِ ًوبیین .اعالػدبت ،اظ عطیدق
پطؾكٌبهِ روغ آٍضی ٍ رْت آظهَى فطضیِ ّبی تحقیق اظ ضٍـ آهبضی ضگطؾیَى اؾتفبزُ قسً ،تبیذ تحقیق ًكبى هی زّس
کِ ػولکطز ظًزیطُ تإهیي نٌؼت پتطٍقیوی تحت تإحیط ػَاهل هکبى یبثی تَلیس ،ػدسم اعویٌدبى ظًزیدطُ تدإهیي ٍ اقدساهبت
ؾبذت ٍ تَلیس قطاض زاضز.

ياشٌَای کلیدی:
ظًزیطُ تإهیي ،هکبى یبثی تَلیس ،ػسم اعویٌبى ظًزیطُ تإهیي ،ػولکطز ظًزیطُ تإهیي.
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 -1مقدمٍ
هسیطیت ظًزیطُ تإهیي  ،حَظُ هَضز تَرِ ثؿیبضی اظ هحققبى ضقتِ ّبی هرتلف هی ثبقس .ظًزیطُ تإهیي زض زِّ  ،1990ظهبًی کِ
هَضَػبت هطثَط ثِ گطزـ هَاز قکل گطفت ،هغ طح قس .ایي هقَلِ ،عیف گؿتطزُ ای اظ هقبالت رطایس ٍ ًكطیبت هرتلف ضا ثدِ
ذَز اذتهبل زاز ،ػالٍُ ثط ایي  ،هَضَع هَضز ػالقِ ثؿیبضی اظ اؾتبزاى ٍ پیكگبهبى ثَز .ثدِ عدَض کلدی ،یدک ظًزیدطُ تدإهیي
هتكکل اظ فؼبلیت ّبی هرتلف قبهل :تساضکبت ،هَرَزی ،تْیِ هٌبثغ ٍ ذطیس  ،ثطًبهِ ضیعی تَلیس ،ضٍاثظ هیبى ٍ زضٍى ؾدبظهبًی ٍ
اًساظُ گیطی ػولکطز اؾت (.)Arshinder & Arun,2008
زضحقیقت هسیطیت ظًزیطُ تإهیي چیعی ًیؿت رع یکپبضچِ ؾبظی فطایٌسّبی ظًزیطُ تإهیي اظ تإهیي کٌٌسُ اٍلیِ تب هكتطی ًْدبیی
ثِ هٌظَض ایزبز ضضبیت ثطای ههطف کٌٌسُ ًْبیی (ّ .)Nakhili et al,2008وبًغَض کِ افطاز ػبزی ،رْت اؾتفبزُ اظ هْبضت،
زاًف ٍ تَاًبیی زیگطاى ثِ تؼبهل ثب آى ّب هی پطزاظًس ،قطکت ّب ًیع ثِ ایزبز ضٍاثظ ٍ ّوکبضی ثدب قدطکت ّدبیی کدِ هْدبضت،
زاًف ،تَاًبیی ٍ قبیس هٌبثغ کبهل تطی ًؿجت ثِ ذَزقبى زاضًس ،ػالقِ ًكبى هی زٌّس ( .)Pyke,2009قطکت ّب زضگصقدتِ
اًجبضّب ٍ ًبٍگبى حول ٍ ًقل قبى ضاذَز ازاضُ هی کطزًس ،اهب اهطٍظُ هی ثبیؿت ثطضؾی کٌٌس کِ آیب ایي فؼبلیت ّب ردعٍ قبیؿدتگی
هحَضی 1آى ّب هحؿَة هی قَز ٍ اگط ًِ ،هقطٍى ثِ نطفِ تط ذَاّس ثَز کِ ایي ػولیبت ضا ثِ قطکت ّبیی کِ کبض اندلی قدبى
فؼبلیت ّبی تساضکبتی اؾت ثطٍى ؾپبضی کٌٌس .ؾبظهبى ّب اهطٍظُ ثِ ردبی یکپدبضچگی ػودَزی" ،یکپبضچدِ ؾدبظی هزدبظی" 2ضا
تزطثِ هی کٌٌس .آًْب ثِ زًجبل قطکت ّبیی هی گطزًس تب اظ عطیق ّوکبضی ثب آًْب فؼبلیت ّبی هَضز ًیبظ ظًزیطُ ّبی تإهیي ذدَز
ضا ارطا کٌٌس(.)Sajadie et al,2009
اگط قطکتی ثت َاًس ظًزیطُ تإهیٌی ضا عطاحی ٍ ایزبز کٌس کِ پبؾرگَی تقبضبی ثبظاض ثبقس ،هی تَاًس اظ یک قطکت کَچک ثِ یک
ثبظاض ثعضگ تجسیل قَز .ثطای ایي هٌظَض ٍ زض ضاؾتبی ثطآٍضزُ کطزى تقبضبی ثبظاض ثِ قدکلی ؾدَز آٍض ،ػولیدبت کبضآهدس ظًزیدطُ
تإهیي ًقف هحَضی ضا ایفب هی کٌس .یک قطکت ث بیس ثساًس کِ زض چِ هَاضزی ٍ زض کزبّبی ظًزیطُ تإهیي ػولکدطز هغلدَثی زاضز.
ؾپؽ ثبیس تهوین ثگیطز ثط ضٍی چِ فؼبلیت ّبیی هتوطکع قَز تب اضظـ افعٍزُ ثیكتطی زاقتِ ثبقس )Ibid(.ظًزیدطُ تدإهیي ثدِ
زًجبل ضٍـ ّبی هؤحط رْت ایزبز اضظـ ثیكتط ثطای هكتطی اؾت .ثِ ػٌَاى هخبل یک ظًزیطُ تإهیي اظ عطیق ًدَآٍضی ٍ ثْجدَز
هؿتوط ،یکپبضچِ ؾبظی ؾیؿتن ّب ٍ اًزبم انالحبت زض ؾغَح ؾَز آٍض نٌؼت ،هٌزط ثِ ذلدق اضظـ ثدطای هكدتطی هدی قدَز.
) ) Pyke,2009ظًزیطُ ّبیی کِ ثیكتطیي اضظـ ضا ثِ هكتطیبى ًْبیی ذَز هی زٌّس ،قغؼبً ثطای هحهدَالت ٍ ذدسهبت قدبى
تقبضب ٍرَز ذَ اّس زاقت .ایي ظًزیطُ ّب هحلی هٌبؾت ثطای کؿت ٍ کبض تَلیس کٌٌسگبى ،قطکت ّبی ذسهبت لزؿتیک ،تَظیدغ
کٌٌسگبى ٍ ذطزُ فطٍقبى اؾت .زض ایي ظًزیطُ ّب ،کبضایی کل ظًزیطُ تإهیي ثِ قست ثط تَاًبیی ضقس یک قطکت احط هی گدصاضز
ٍ لصا اؾتبًساضز ّبی ػولکطز آًْب زض عَل ظهبى اضتقبء هی یبثٌس .زض حبل حبضط قطکت ّب ًوی تَاًٌس ٍاضز ظًزیطُ ّدب قدًَس ،هگدط
ایٌکِ ثتَاًٌس ذَز ضا ثِ ؾغح ایي اؾتبًساضز ّب ثطؾبًٌس .ایي ثساى هؼٌبؾت کِ قطکت ّبیی کِ ػولکطز ذَثی زض ػولیدبت کلیدسی
ذَز زاضًس ،ثِ هٌظَض اضائِ ثیكتطیي اضظـ ثِ هكتطی ًْبیی ،تٌْب ثِ ّوکبضی زض ظًزیطُ ّبی تإهیي هٌتردت ذدَز هدی پطزاظًدس.
ثطای زؾتیبثی ثِ ػولکطز هَضز اًتظبض اظ ظًزیطُ ّبی تإهیي ًیبظ اؾت کِ قطکت ،ػولیبت ذدَز ضا ثدِ ندَضت ضٍظاًدِ ًظدبضت ٍ
کٌتطل کٌس)Sajadie et al,2009( .
هؼیبضّبی ٍیػُ اضظیبثی ػولکطز ظًزیطُ تإهیي زض چْبض ظهیٌِ عجقِ ثٌسی قسُ اًس :کیفیت ،ظهبىّ ،عیٌِ ٍ اًؼغبف پصیطی .ػالٍُ ثط
آى ،آًْب ثط پبیِ کوّی یب کیفی ثَزىّ ،عیٌِ ای یب غیط ّعیٌِ ای ثَزى ٍ توطکع ثط ؾغَح فٌی/ػولیبتی/اؾدتطاتػیک ٍ فطآیٌدسّبی
ظًزیطُ تإهیي ًیع عجقِ ثٌسی قسُ اًس ( )Cai et al,2009زض ایي هقبلِ زضنسز ثطضؾی تإحیط ػَاهل کیفدی اظ قجیدل هکدبى یدبثی
تَلیس ،ػسم اعویٌبى ظًزیطُ تإهیي ٍ اقساهبت ؾبذت ٍ تَلیس ثط ػولکطز ظًزیطُ تإهیي اؾت.

- Core Competency
- Virtual Integration
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ػولکطز ظًزیطُ تإهیي نٌبیغ پتطٍقیوی (تإحیط ػَاهل هکبى یبثی تَلیس ،ػسم اعویٌبى ظًزیطُ تإهیي ٍ اقساهبت ؾبذت ٍ تَلیس)
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اهطٍظُ هَؾؿِ ّب ثب چبلف ّب ٍ فكبضّبی قسیس ثبظاض ضقبثتی ،قبهل رْبًی ؾبظی ،ضقبثت ٍ ّوکبضی ،تٌدَع ًیبظّبی هكدتطی ٍ
چطذِ ػوط کَتبُ هحهَل ضٍثطٍ ّؿتٌس ٍ ظًزیطُ تإهیي ثِ ػٌَاى یک انل هْن هَضز تَرِ قطاض گطفتدِ اؾدت .ثٌدبثطایي ثدطای
ایٌکِ ثتَاى ثِ اّساف کالى ٍ اؾتطاتػیک قطکت زؾت یبفت ،الظم اؾت کِ ظًزیطُ تإهیي ضا زض حیغِ ّدبی هرتلدف اظ زیدسگبُ
ػولکطزی ،هَضز اضظیبثی قطاض زاز تب ثساى ٍؾیلِ ًقبط قَت ٍ ضؼف ضا قٌبؾبیی کطزُ ٍ رْت تقَیت ،ثْجَز یب حصف آًْب اقسام کطز
(.) Tung et al,2006

ثب تَرِ ثِ ًقف نٌؼت پتطٍقیوی زض اقتهبز ایطاى ،ثْجَز ػولکطز ظًزیطُ تإهیي نٌبیغ پتطٍقیوی هی تَاًس گبهی هْن زض رْدت
زؾتیبثی ثِ اّساف کالى اقتهبز کكَض ثبقس ٍ ثب تَرِ ثِ کوجَز تحقیقبت الظم زض ظهیٌِ ی ػَاهل کیفی هؤحط ثط ػولکطز ظًزیدطُ
تإهیي اظ قجیل هکبى یبثی تَلیس ،ػسم اعویٌبى ظًزیطُ تإهیي ٍ اقساهبت ؾبذت ٍ تَلیس هَضز اؾتفبزُ زض نٌبیغ پتطٍقدیوی ،هحقدق
ثط آى اؾت کِ عی ایي پػٍّف ثِ پطؾف ّبی ظیط پبؾد زّس:
-1آیب ػبهل هکبى یبثی تَلیس ثط ػولکطز ظًزیطُ تإهیي نٌبیغ پتطٍقیوی هؤحط اؾت؟
-2آیب ػبهل ػسم اعویٌبى ظًزیطُ تإهیي ثط ػولکطز ظًزیطُ تإهیي نٌبیغ پتطٍقیوی هؤحط اؾت؟
 -3آیب ػبهل اقساهبت ؾبذت ٍ تَلیس ثط ػولکطز ظًزیطُ تإهیي نٌبیغ پتطٍقیوی هؤحط اؾت؟
ثؿیبضی اظ چبضچَة ّبی تئَضی اػن اظ تئَضی ّعیٌِ تئَضی ٍاثؿتگی هٌجغ ٍ زیسگبُ قدجکِ ندٌؼتی زض تَضدیح ضٍاثدظ ظًزیدطُ
تإهیي ًقف زاضًس.ایي تئَضی ّب هبّییت ظًزیطُ تإهیي ضا اظرْبت هتفبٍت تفؿیط هیکٌٌس.ضٍیکطز ّعیٌِ هؼدبهالت اًگیدعُ ثٌگبّْدب
ثطای ایزبز ضٍاثظ ثب یکسیگطضا ثب کبّف ّعیٌِّبی هؼبهالت ثْجَز هی ثركس ( .)Williamson,1981ثِ ػقیسُ ّبضیؿَى ضٍاثظ
تزبضی یک ؾبذتبض حبکن ٍ ٍیػُ زضهسیطیت کبضاهس هؼبهالت ػسم اعویٌبًسضرِ ثِ ّن ٍاثؿتگی زاضایی ّب ٍ ٍیػگی ّدبی ضفتدبضی
هتفبٍت اًؿبى زض ظًزیطُ تأهیي هحؿَة هیقَز( )Harrison,2004تئَضی ٍاثؿتگی هٌبثغ ضٍاثظ ثیي قطکتْب ضا ثِ هخبثِ پبؾدد
ّبی اؾتطاتػیک ثِ ػسم اعویٌبى ٍٍاثؿدتگی تلقدی هیکٌدس ( .)Peffer & Salanic,1978ثطاؾدبؼ ایدي تئدَضی ثقدبی هٌدبثغ
ؾبظهبًی ٍاثؿتِ ثِ کویبثی ثَزَّزض ًتیزِ ؾبظهبى ّب اظ ضٍاثظ قبى ثطای کؿدت هٌدبثغ اؾدتفبزُ هیکٌٌدس( Barney Ulrichr,
 ) 1984قجکِ نٌؼتی ضٍیکطزی اؾت ٍاثؿتِ ثِ زضک ٍتَضیح پَیبیی ّبی زض حبل تَؾؼِ حفؼ ٍ ذبتوِ ضٍاثدظ هجبزلدِ ای ثدیي
ؾبظهبًی ثطاؾبؼ ضٍیکطز قجکِ نٌؼتی ضٍاثظ تزبضی هؿتلعم ضٍاثظ زٍؾَیِ فؼبل زض ثِ ربی ضٍاثظ هجبزلدِ ای هَردَز زض قدجکِ
ّبی نٌؼتی اؾت ( .)Hakansson & Johanson,1988کیفیت ضٍاثظ زض ظًزیطُ تأهیي یک اضظیبثی ؾطاؾطی اظقدَت ضٍاثدظ
ٍحسٍز تحقق ًیبظّب ٍاًتظبضات عطفیي ثط اؾبؼ پیكیٌِ هَفقیت یب ػسم هَفقیت هَارِْ ثب حَازث ٍضٍیسازّب هحؿَة هدی قدَز
( .)Crosby,1990ثْبتٌبگبض ٍ اؼ ؾَ ّبل هؼیبض ّبی ػولکطز ظًزیطُ تإهیي ضا ثسیي قطح ثیبى هی کٌٌس :
 ظهبى تبذیط :هقیبؼ هست تحَیل ؾفبضـ ،اظ ًقغِ ًظط هكتطی ،هیبًگیي فبنلِ ظهبًی هَػس ؾفبضـ تب هَػس زضیبفت هحوَلدِ(اضؾبلی) تَؾظ هكتطی هی ثبقس.
 هَرَزی :هَرَزی زض کل ظًزیطُ تإهیي پرف اؾت ٍ ّوِ چیع اظ هَاز اٍلیِ ٍ قغؼبت زض رطیبى ؾبذت گطفتِ تدب هحهدَالتًْبیی ضا قبهل هی قَز .هَرَزی ّب تَؾظ ؾبظًسگبى ،تَظیغ کٌٌسگبى ٍ ذطزُ فطٍقبى ًگْساضی هی قًَس.
 ظهبى ضؾیسى ثِ ثبظاض :ظهبى ضؾیسى ثِ ثبظاض ػجبضت اظ فبنلِ ظهبًی هیبى قکل گیطی ایسُ عطح هحهَل تدب اضائدِ هحهدَل ثدِهكتطی اؾت.
 کیفیت :ؾبظهبى اؾتبًساضزّبی ثیي الوللی ،کیفیت ضا ایٌگًَِ تؼطیف هی کٌس :توبهی ٍیػگی ّب ٍ ذهَنیبت هحهَل یب ذدسهتکِ تَاًبیی ثطآٍضزُ کطزى ًیبظّبی هكتطی ضا زاضاؾت.
 ذسهت ثِ هكتطی" :ذسهت زّی ثِ تَاًبیی زض پیف ثیٌی ثطآٍضزُ کطزى تقبضبی هكتطی اظ عطیق هحهَالت ذبل ّطقرم ٍ تحَیل ثِ هَقغ ثط هی گطزز".
اًؼغبف پصیطی :اًؼغبف پدصیطی تَاًدبیی ػکدؽ الؼودل ٍ ت ییدط ثدب حدساقل رطیودِ زض ظهدبىّ ،عیٌدِ ٍ ػولکدطز تؼطیدف قدسُ
اؾت ( .)Bhatnagar et al,2005ظًزیدطُ ّدبی تدإهیي ،کلیدِ قدطکت ّدب ٍ فؼبلیدت ّدبی هدَضز ًیدبظ کؿدت ٍ کدبض رْدت
عطاحددی ،ؾددبذت ،تحَیددل ٍ اؾددتفبزُ اظ یددک هحهددَل یددب ذددسهت ضا قددبهل هددی قددًَسّ .ددط کؿددت ٍ کددبضی ثددطای ثقددب ٍ
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پیكطفت ثِ ظًزیطُ ّبی تدإهیي ذدَز ٍاثؿدتِ ثدَزُ ٍ ز ض ّدط کدسام اظ آى ظًزیدطُ ّدب ًقكدی ضا ایفدب هدی کٌدس ( Sajadie et
.)al,2009

کددی ٍ زیگددطاى هددسلی ضا ثددب تإکیددس ثددط ضٍقددی ؾیؿددتوبتیک رْددت ثْجددَز قددبذم ّددبی کلیددسی ػولکددطز ٍ ارددطای آى زض
ظًزیطُ تإهیي اضائِ زازًس .ایي هسل قدبزض ثدِ قٌبؾدبیی ّعیٌدِ ّدبی تؼیدیي کٌٌدسُ زض اردطای قدبذم ّدبی کلیدسی ػولکدطز
ٍ اضائِ اؾتطاتػی ّبی ثْجَز ػولکطز ثدطای تهدوین گیدطاى زض یدک ظًزیدطُ تدإهیي اؾدت .ایدي هحققدیي ثدِ هٌظدَض تَندیف
کبضثطز هسل ثدِ ثحدج پیطاهدَى یدک قدطکت ذدطزُ فطٍقدی ثدعضگ پطزاذتدِ اًدس ( .)Cai et al,2009تبکدبض ٍ زیگدطاى ثدِ
یکپبضچددِ ؾددبظی ٍیػگددی ّددبی ثطرؿددتِ کددبضت اهتیددبظی هتددَاظى ٍ هددسل هطرددغ ػولیددبت ظًزیددطُ تددإهیي ،رْددت اضائددِ هددسل
رددبهغ اًددساظُ گیددطی ػولکددطز قددطکت ّددب ثددب اًددساظُ کَچددک ٍ هتَؾددظ پطزاذتددِ اًددس .آًْددب هزوَػددِ ای اظ قددبذم ّددبی
ػولکددطز ،ثددطای فطآیٌددسّبی ظًزیددطُ تددإهیي ًظیددط "هٌجددغ"" ،ؾددبذت" ٍ "تحَیددل" زض قددطکت ّددبی کَچددک ٍ هتَؾددظ ضا
هؼطفددی هددی کٌٌددس .ایددي ق د بذم ّددب ،هؼیددبض ّددبیی زض هطاحددل هرتلددف ظًزیددطُ تددإهیي هبًٌددس ذطیددس  ،تَلیددس ،ثبظپطؾددبظی ٍ
ؾفبضقددبت هكددتطی ضا قددطح هددی زٌّددس .پددؽ اظ اضائددِ هددسل رددبهغ ،ثددِ هٌظددَض اضظیددبثی ظًزیددطُ تددإهیي ٍ ثطًبهددِ ضیددعی زض
قطکت ّبی هتَؾظ ٍ کَچدک ثدِ ثیدبى زؾدتَضالؼول ّدبیی ردبهغ ،پیطاهدَى اردطا ٍ اؾدتفبزُ اظ چدبضچَة فدَپ پطزاذتدِ اًدس
( .)Thakkar Kanda,2009ثْبتٌبگددبض ٍ اؼ ؾددَ ّددبل زض هددَضز ضقبثددت پددصیطی ظًزیددطُ تددإهیي تحقیقددی اًزددبم زازُ اًددس.
آًْب ثیبى هی کٌٌس کِ ػولکطز ظًزیطُ تدإهیي تحدت تدإحیط چٌدسیي ػبهدل کدِ ثدب هکدبى یدبثی تَلیدس آغدبظ هدی قدَز ،قدطاض
زاضزّ .سف ایي تحقیق اضائِ یدک چدبضچَة هدی ثبقدس کدِ قدبهل ػَاهدل کیفدی زض ذهدَل تهدویوبت هکدبى یدبثی تَلیدس،
ػسم اعویٌبى ظًزیطُ تإهیي ٍ اقساهبت ؾبذت ٍ تَلیدس هدی ثبقدسً .تدبیذ تحقیدق تدب حدسی ایدي ازػدب ضا کدِ اضتجدبط هؼٌدبزاضی
ثیي ػَاهل کیفدی هکدبى یدبثی تَلیدس  ،ػدسم اعویٌدبى ظًزیدطُ تدإهیي ٍ اقدساهبت ؾدبذت ٍ تَلیدس ثدب ضقبثدتپدصیطی ظًزیدطُ
تإهیي ضا تإییس هی کٌس (.)Bhatnagar et al,2005
هسل تحقیق ثط گطفتِ اظ هسل اضظیبثی ػولکطز ثْبتٌبگبض ٍ اؼ ؾَ ّبل هی ثبقس .زض ایي هسل تإحیط ػَاهل هکبى یبثی تَلیدس ،ػدسم
اعویٌبى ظًزیطُ تإهیي ،اقساهبت ؾبذت ٍ تَلیس ثط ػولکطز ظًزیطُ تإهیي ًوبیف زازُ قسُ اؾت  .هسل هفَْهی تحقیدق زض قدکل
()1اضائِ قسُ اؾت.
ثب تَرِ ثِ هؿإلِ تحقیق ٍ ازثیبت هَضَع فطضیبت ثِ قطح ظیط هیجبقٌس:
 -1ػبهل هکبى یبثی تَلیس ثط ػولکطز ظًزیطُ تإهیي نٌبیغ پتطٍقیوی هؤحط اؾت.
-2ػبهل ػسم اعویٌبى ظًزیطُ تإهیي ثط ػولکطز ظًزیطُ تإهیي نٌبیغ پتطٍقیوی هؤحط اؾت.
-3ػبهل اقساهبت ؾبذت ٍ تَلیس ثط ػولکطز ظًزیطُ تإهیي نٌبیغ پتطٍقیوی هؤحط اؾت.
 -2مًاد ي ريش َا
ایي تحقیق اظ لحبػ ٍؾؼت کبضثطز زض ؾغح تحقیقبت کبضثطزی ٍ اظ ًظط ضٍـ قٌبؾی  ،اظ ًَع تحقیقبت ػلّی اؾت .ربهؼِ آهبضی
قبهل هترههیي اهط ظًزیطُ تإهیي زض زُ قطکت پتطٍقیوی قبهل في آٍضاى ،هبضٍى ،قْیس تٌسگَیبى ،کبضٍى ،ذَظؾتبى ،غسیط،
اهیط کجیط ،ثَ ػلی ؾیٌب ،ثٌسض اهبم ،ضاظی هی ثبقس .تؼساز ربهؼِ آهبضی ثطاثط ً 138فط اؾت کِ ثب اؾتفبزُ اظ فطهَل ًوًَِ گیطی ربهؼِ
هحسٍز حزن ًوًَِ ً 71فط ثطآٍضز قس .رْت گطزآٍضی زازُ ّب ی تحقیق اظ ضٍـ هیساًی ٍ اثعاض پطؾكٌبهِ اؾتفبزُ قس .ؾؤاالت
پطؾكٌبهِ ثِ گًَِای عطاحی قسُ اؾت کِ پبؾد زٌّسگبى ،گعیٌِ ّب ضا ثط هجٌبی عیف پٌذگعیٌِای لیکطت (ثؿیبض کن ،کن،
هتَؾظ ،ظیبز ،ثؿیبض ظیبز) ػالهتگصاضی هیکٌٌس.رْت پطزاظـ ّبی آهبضی اظ تکٌیک ضگطؾیَى اؾتفبزُ قسُ اؾت.

ػولکطز ظًزیطُ تإهیي نٌبیغ پتطٍقیوی (تإحیط ػَاهل هکبى یبثی تَلیس ،ػسم اعویٌبى ظًزیطُ تإهیي ٍ اقساهبت ؾبذت ٍ تَلیس)
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عًامل مکان یابی تًلید

عملکرد زنجیره تأمین
ظهبى تإذیط
هَرَزی
ظهبى ضؾیسى ثِ ثبظاض
کیفیت
ذسهت ثِ هكتطی
اًؼغبف پصیطی

ػَاهل کوی:
ّ عیٌِ
ػَاهل کیفی:
 ظیط ؾبذت
 ذسهبت ثبظضگبًی
ً یطٍی کبض
 زٍلت
 هكتطی/ثبظاض
 ضقجب
اطمیىان هٌبثغ
تإهیي کٌٌسُ/
عًام 
زوجیرٌ تأمیه
ل عدم
 ػسم اعویٌبى تإهیي کٌٌسُ
 ػسم اعویٌبى فطآیٌس
 ػسم اعویٌبى تقبضب
اقدامات ساخت ي تًلید
الگَثطزاضی اظ ًوًَِ ّبی هَفق(ثْیٌِ کبٍی)
ثطًبهِ ضیعی فطآیٌس ثِ کوک کبهپیَتط
ؾیؿتن یکپبضچِ تَلیس ثِ کوک کبهپیَتط
هٌْسؾی ّوعهبى
ؾیؿتن تَلیس هٌؼغف
ؾیؿتن تضویي کیفیت زاذلی
تحَیل ثِ هَقغ
ؾیؿتن تؼویطات ٍ ًگْساضی پیكگیطاًِ
هسیطیت کیفیت ربهغ
هٌْسؾی اضظـ

قکل( :)1هسل هفَْهی تحقیق ثط اؾبؼ هسل اضظیبثی ػولکطز ثْبتٌبگبض ٍ اؼ ؾَّبل

پطؾكٌبهِ قبهل پٌزبُ ٍ چْبض ؾؤال ثِ تطتیت ظیط هی ثبقس:
اظ ؾؤال 1تب 28هطثَط ثدِ هت یدط هکدبى یدبثی تَلیدس اؾدت .رْدت ؾدَْلت زض تفؿدیط ًتدبیذ ،ثیؿدت ٍ ّفدت ٍیػگدی ذدبل
هکبى یبثی تَلیس زض ّكت زؾدتِ ،گدطٍُ ثٌدسی قدسُ اؾدت .هؼیدبض ّدبی ثکدبض ضفتدِ ثدطای ّدط زؾدتِ اظ ػَاهدل هکدبى یدبثی
تَلیس زض رسٍل ()1اضائِ قسُ اؾت.
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رسٍل( :)1هؼیبض ّبی هکبى یبثی تَلیس
سازٌ
ّعیٌِ
ظیط ؾبذت
ذسهبت ثبظضگبًی
ًیطٍی کبض
زٍلت
هكتطی/ثبظاض
تإهیي کٌٌسُ
ضقجب

معیارَای استفادٌ شدٌ
ّعیٌِ ی ظهیي ،تإهیي اًطغی ،حول ٍ ًقل ،ذسهبت ثبظضگبًی ،اضتجبعبت ،تإهیي ًیطٍی کبض
زض زؾتطؼ ثَزى ظهیي ،اًطغی ،هربثطات(اضتجبعبت ضاُ زٍض) ،کیفیت اضتجبعبت
زؾتطؾی ثدِ ذدسهبت حودل ٍ ًقدل ظهیٌدی ،حودل ٍ ًقدل زضیدبیی ،ذدسهبت هدبلی ،زؾتطؾدی ثدِ فديآٍضی
اعالػبت
ؾغح تحهیالت ًیطٍی کبض ،ؾغح هْبضت ًیطٍی کبض ،ثْطُ ٍضی ًیطٍی کبض
حضددَض ًْددبز ّددبی حوددبیتی زٍلددت ،حجددبت ؾیبؾددت ّددبی زٍلددت ،حجددبت ؾیبؾددت ّددبی هبلیددبتی ،حجددبت
ؾیبؾتْبی تزبضی ،حوبیت اظ ؾطهبیِ گصاضی ّبی ذبضری اظ عطف زٍلت
ًعزیکی ثِ ثبظاض فطٍـ ،اًساظُ ثبظاض ،حجبت ٍضؼیت ثبظاض
زؾتطؾی ثِ تإهیي کٌٌسگبىً ،عزیکی ثِ تإهیي کٌٌسگبى کلیسی
هَقؼیت هکبًی ضقجبی کلیسی

اظ ؾؤال 29تب  36هطثَط ثدِ هت یدط ػدسم اعویٌدبى ظًزیدطُ تدإهیي اؾدتّ .كدت هؼیدبض ػدسم اعویٌدبى ظًزیدطُ تدإهیي ثدطای
ؾٌزف ػسم اعویٌبى تقبضب ،ػطضِ کٌٌسُ ٍ فطآیٌدس ثدِ کدبض ضف تدِ اؾدت .هؼیدبض ّدبی هدصکَض زض ردسٍل قدوبضُ()2اضائدِ قدسُ
اؾت.
رسٍل ( :)2هؼیبض ّبی ػسم اعویٌبى ظًزیطُ تإهیي
عًامل
ػسم اعویٌبى تإهیي کٌٌسُ

ػسم اعویٌبى فطآیٌس
ػسم اعویٌبى تقبضب

معیارَا
هتَؾظ هست ظهبى تحَیل تَؾظ تإهیي کٌٌسگبى
هتَؾظ زقت تإهیي کٌٌسگبى
هتَؾظ کیفیت تإهیي کٌٌسگبى
هتَؾظ ظهبًی عَل اضتجبط ثب تإهیي کٌٌسگبى
زٍضُ تَقفبت ثسٍى ثطًبهِ ذظ تَلیس
زٍضُ تَقف ثطًبهِ ضیعی قسُ تَلیس
زقت پیف ثیٌی تقبضبی هبّیبًِ
اًساظُ ٍ تؼساز هكتطیبى انلی

اظ ؾدؤال  37تددب  46هطثددَط ثددِ هت یددط اقددساهبت ؾددبذت ٍ تَلیددس اؾددت .زض ایددي تحقیددق زُ هددَضز اظ اقددساهبت ؾددبذت ٍ تَلیددس
هغطح قسُ اؾت .اقساهبت ؾدبذت ٍ تَلیدس هغدطح قدسُ زض ردسٍل ( )3اضائدِ قدسُ اؾدت.اظ ؾدؤال  47تدب 54هطثدَط ثدِ اًدساظُ
گیطی ػولکطز ظًزیطُ تإهیي هی ثبقس  .ثدطای اًدساظُ گیدطی ایدي هت یدط اظ قدف ؾدبظُ ػولیدبتی اؾدتفبزُ قدسُ اؾدت .هقیدبؼ
ّبی ثِ کبض ضفتِ ثطای ّط قف ؾبظُ زض رسٍل ()4اضائِ قسُ اؾت.
رسٍل ( :)3اقساهبت ؾبذت ٍ تَلیس
اقساهبت ؾبذت ٍ تَلیس
الگَ ثطزاضی اظ ًوًَِ ّبی هَفق(ثْیٌِ کبٍی)
ثطًبهِ ضیعی فطایٌس ثِ کوک کبهپیَتط)(CAPP
ؾیؿتن یکپبضچِ تَلیس ثِ کوک کبهپیَتط)(CIM
هٌْسؾی ّوعهبى
ؾیؿتن تَلیس هٌؼغف)(FMS
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ؾیؿتن تضویي کیفیت زاذلی
ؾیؿتن تَلیس ثٌْگبم)(JIT
ؾیؿتن تؼویطات ٍ ًگْساضی پیكگیطاًِ)(PM
هسیطیت کیفیت ربهغ)(TQM
هٌْسؾی اضظـ

رسٍل ( :)4هؼیبض ّبی ػولکطز ظًزیطُ تإهیي
سازٌ
ظهبى تإذیط

معیار سىجش عملکرد
ثْجَز ظهبى تإذیط عی ؾِ ؾبل گصقتِ

هَرَزی

ثْجَز گطزـ هَرَزی عی ؾِ ؾبل گصقتِ
ثْجَز ؾغح هَرَزی عی ؾِ ؾبل گصقتِ

ظهبى ضؾیسى ثِ ثبظاض

ثْجَز ػولکطز ظهبى ضؾیسى ثِ ثبظاض عی ؾِ ؾبل گصقتِ

کیفیت
ذسهت ثِ هكتطی

ثْجَز زضنس ذلَل هَاز عی ؾِ ؾبل گصقتِ
ًطخ ثطآٍضزُ کطزى اقالم تَلیس عی ؾِ ؾبل گصقتِ
ٍضؼیت کوجَز هَرَزی عی ؾِ ؾبل گصقتِ

اًؼغبف پصیطی

ثْجَز اًؼغبف پصیطی عی ؾِ ؾبل گصقتِ

الظم ثِ شکط اؾت کِ ثطای ؾٌزف پبیبیی پطؾكٌبهِ اظ ضطیت آلفبی کطًٍجبخ اؾتفبزُ قس .ضطایت آلفبی کطًٍجبخ هحبؾجِ قسُ زض
رسٍل ()5اضائِ قسُ اؾت.
هت یط
هکبى یبثی تَلیس
ػسم اعویٌبى ظًزیطُ تإهیي
اقساهبت ؾبذت ٍ تَلیس
ػولکطز ظًزیطُ تإهیي

رسٍل ( :)5ضطایت آلفبی کطًٍجبخ
تؼساز قبذم ّب
آلفبی کطًٍجبخ
28
0/82
10
0/902
8
0/745
8
0/745

ًتیزِ
قبثل اػتوبز اؾت
قبثل اػتوبز اؾت
قبثل اػتوبز اؾت
قبثل اػتوبز اؾت

 -3وتایج يبحث
زض ایي ثرف اثتسا ًتبیذ حبنل اظ تَنیف هت یط ّب ٍ ؾپؽ آظهَى فطضیبت ثیبى قسُ اؾت .
ًتبیذ حبنل اظ تَنیف ّط یک اظ هت یط ّب زض رسٍل ()6اضائِ قسُ اؾت.

هت یط
هکبى یبثی تَلیس
ػسم اعویٌبى ظًزیطُ تإهیي
اقساهبت ؾبذت ٍ تَلیس
ػولکطز ظًزیطُ تإهیي

رسٍل ( :)6تَنیف هت یط ّبی تحقیق
هیبًگیي
هبگعیون
هیٌیون
106/42
128
68
31/71
40
23
30/29
48
15
26/29
39
14

اًحطاف هؼیبض
12/32
3/93
8/08
4/72

ٍاضیبًؽ
151/81
15/49
65/38
22/31
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ثطای آظهَى فطضیِ ّب اظ ضٍـ آهبضی ضگطؾیَى اؾتفبزُ قسُ اؾت .زض ّط یک اظ ایي آظهَى ّب فطو نفط ثدِ ندَضت رساگبًدِ
«ّط یک اظ هت یط ّبی هؿتقل ثط ػولکطز ظًزیطُ تإهیي نٌبیغ پتطٍقیوی هؤحط ًیؿت» هی ثبقس ٍ فطو پػٍّكی «ّدط یدک اظ
هت یط ّبی هؿتقل ثط ػولکطز ظًزیطُ تإهیي نٌبیغ پتطٍقیوی هؤحط اؾت» زض ًظط گطفتِ قسُ اؾتً .تبیذ ایي آظهَى ّب زض رسٍل
( )7اضائِ قسُ اؾت .الظم ثِ شکط اؾت کِ زض تحلیل ضگطؾیَى اگط ؾغح هؼٌی زاض ثَزى کَچکتط اظ ؾدغح ذغدب (زض ایدي تحقیدق
 ) 0/05ثبقس فطو  H1پصیطفتِ هی قَز.

فطضیِ ّب
فطضیِ اٍل
فطضیِ زٍم
فطضیِ ؾَم

ؾغح هؼٌی زاض
ثَزىsig
0/017
0/001
0/000

رسٍل(ً : )7تبیذ آظهَى فطضیبت
ضطیت ّوجؿتگی Rضطیت تؼییي
R Square
0/08
0/282
0/155
0/393
0/171
0/414

B

تإییس فطضیِ H1

0/108
-0/472
0/242

تإییس هی قَز
تإییس هی قَز
تإییس هی قَز

اظ رسٍل ()7هی تَاى ًتیزِ گطفت کِ ّط  3فطضیِ تإئیس قسُ اًس  .زض ندٌبیغ پتطٍقدیوی ،ػولکدطز ظًزیدطُ تدإهیي تحدت تدإحیط
هؿتقین ػَاهل هکبى یبثی تَلیس ٍ اقساهبت ؾبذت ٍ تَلیس قطاض زاضز ٍ ػسم اعویٌبى ظًزیطُ تإهیي ثِ نَضت هؼکَؼ ثدط ػولکدطز
ظًزیطُ تإهیي تإحیطگصاض اؾت .ثب تَرِ ثِ ضطایت ّوجؿتگی ثسؾت آهسُ زض رسٍل ٍ هقبیؿِ آًْب هی تَاى ًتیزِ گطفت کِ قدست
تإحیط هت یط ّبی هؿتقل ثط ػولکطز ظًزیطُ تإهیي هتفبٍت هی ثبقسً .تبیذ حبنل اظ پػٍّف ضا هی تَاى ثِ قعح ظیط ذالنِ ًوَز:
 وتایج مربًط بٍ فرضیٍ ايل: ثطاؾبؼ آظهَى فطضیِ اٍل هی تَاى گفت هسیطاى زض تهوین گیطی زض هَضز هکبى تَلیس ثبیس ثِ ّعیٌدِ ی اًدطغی هبًٌدس (آة،ثطپ ٍ زیگط اًطغی ّبی هَضز ًیبظ زض نٌؼت پتطٍقیوی) ٍ ّعیٌِ ّدبی ثبظضگدبًی هبًٌدس ّعیٌدِ ی حودل ٍ ًقدل ٍ اضتجبعدبت زض
هحلّبی هَضز ًظط تَرِ کٌٌس ٍ هحلی ضا کِ کوتطیي ّعیٌِ ضا زض ثط هی گیطز اًتربة کٌٌس.
 زض هکبى یبثی تَلیس ثبیس زض زؾتطؼ ثَزى ظهیي ٍ اًطغی ( ثِ ػٌَاى هخبل زض زؾتطؼ ثَزى آة قیطیي کِ زض نٌؼت پتطٍقیویهَضز ًیبظ اؾت) هس ًظط قطاض گیطزّ.وچٌیي ثبیس ؾؼی قَزهحلی اًتربة گطزز کِ ثِ ثبظاض فطٍـ ًعزیک ٍ زض ػیي حبل زؾتطؾدی
ثِ تإهیي کٌٌسگبى ٍرَز زاقتِ ثبقس.
 هسیطاى زض اًتربة هحل کبضذبًِ تَلیسی ثبیس ثِ ؾیبؾت ّبی زٍلت زض هٌبعق هرتلف ر طافیبیی اظ ًظط ًطخ هبلیدبت ٍ قدَاًیيتزبضی تَرِ ذبل زاقتِ ثبقٌس.
 وتایج مربًط بٍ فرضیٍ ديم:رْت اًتر بة ثْتطیي تإهیي کٌٌسگبى ٍ کبّف ػسم اعویٌبى زضظًزیطُ تإهیي پتطٍقیوی ثبیس هَاضزی هبًٌس تدإهیي کٌٌدسگبى ٍهست ظهبى تحَیل تَؾظ تإهیي کٌٌسگبى ثبزقت ثیكتطی اًتربة ٍ هس ًظطقطاض گیطز.
رْت کبّف زٍضُ تَقفبت ثسٍى ثطًبهِ ذظ تَلیس پیكٌْبز هی گطزز کِ اؾدتفبزُ اظ ؾیؿدتن تؼویدطات ٍ ًگْدساضی پیكدگیطاًِاؾتفبزُ قَز.
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) ػسم اعویٌبى ظًزیطُ تإهیي ٍ اقساهبت ؾبذت ٍ تَلیس،ػولکطز ظًزیطُ تإهیي نٌبیغ پتطٍقیوی (تإحیط ػَاهل هکبى یبثی تَلیس

: وتایج مربًط بٍ فرضیٍ سًم اؾدتفبزُ اظ ؾیؿدتن ًدطم افدعاضی، ثطای اظ ثیي ضفتي هكکالت هطثَط ثِ تْیِّ زؾتی ثطًبهِ ّبی فطآیٌس تَلیس ٍ افعایف ػولکطز ّوچٌیي رْت یکپبضچِ ؾبظی فؼبلیت ّبیی ّوچَى عطاحی ثِ کوک.ثطًبهِ ضیعی فطآیٌس ثِ کوک کبهپیَتط هی تَاًس هَحط ثبقس
. ؾبذت ثِ کوک کبهپیَتط ٍ تؼویطات اظ ؾیؿتن یکپبضچِ تَلیس ثِ کوک کبهپیَتط اؾتفبزُ قَز، کبهپیَتط
ٍ  ذطیدس، ثْساقدت ندٌؼتی، ایوٌی، کیفیت، زض عی هطحلِ عطاحی هحهَل اظ ًظطات کبضقٌبؾبى ٍاحس ّبی هرتلف هبًٌس تَلیسٍ غیطُ رْت کبّف ظهبى پیكجطز عطاحی ٍ ایزبز تَاظى هیبى پبضاهتط ّبی عطاحی ٍ تَلیس ٍ رلَگیطی اظ ایزبز ّعیٌِ ّدبی ثدبال
ٍ  ّوچٌیي هی تَاى ػولیبت عطاحی ثِ عَض تَؤم ٍ هكتطک تَؾظ هترههدبى تدإهیي کٌٌدسگبى.ًیع عطاحی هزسز اؾتفبزُ قَز
.تَلیس کٌٌسگبى (پتطٍقیوی) نَضت ثگیطز
رْت فطاّن ًو َز ى زاًف هَضز ًیبظ تإهیي کٌٌسگبى ثطای کبّف ّعیٌِ ّبی تَلیساتكبى ٍ کوک ثدِ آًْدب زض حدل هكدکالتاحتوبلی ثِ هٌظَض ثْجَز کیفیت قغؼبت ٍ هَاز اٍلیِ کِ قطکت پتطٍقیوی اظ آًْب تإهیي هی کٌس ٍ زؾتیبثی ثِ اّساف هكتطک ّدط
 ایي ضٍیکدطز ثدِ زًجدبل.زٍ ؾبظهبى (تإهیي کٌٌسُ ٍ تَلیس کٌٌسُ) اؾتفبزُ اظ ؾ یؿتن تَلیس ثٌْگبم هی تَاًس ًقف هَحطی ضا ایفب کٌس
.ایزبز ضٍاثغی قَی ٍ هساٍم ثب تؼساز هحسٍزی اظ تإهیي کٌٌسگبى هی ثبقس
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