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  چکیده

- و خواسته کیتکنولوژ هايينوآور ،یابیرقابت در بازار ژهوی به ها،در تمام جنبه بایتقر یقابل توجه راتتغیی با ها، سازمانامروزه

 راتییبا تغ یو به منظور همگام ستندین یموضوع مستثن نیاز ا زیکشورمان ن ییغذا عیصنا هايمواجه هستند. کارخانه يمشتر هاي

 يرهیزنج یچابک.رندیمناسب بهره گ يکردیکنار گذاشته و از رو را تیریمد یسنت هايوهیش دیبا ،یرقابت اریبس يرهابازا نیدر ا عیسر

 توانندیو متالطم است. عناصر مختلف م ریمتغ طیدر مح اتیح يادامه يعناصر کمک به سازمان برا نیتر ياز ضرور یکی نیتام

 یچابک ازین شیپ طیدرك شرا يعناصر موثر برا ییرو، شناسا نیفوق، باشند. از ا کردیبه رو یابیدست يبرا یمانع ایکننده و  لیتسه

 يگسترده ا یمنظور بررس نیبرخوردار است. بد ايژهیو تیتوسعه موفق آن، از اهم يبرا یعمل يراهکار يو ارائه نیتام يرهیزنج

عامل  24شد. سپس  یچاپ شده اند، بررس 2017تا 1997 ياساله نیموضوع انجام گرفت و مقاالت مرتبط معتبر که ب اتیادب يرو

 یعامل اصل 10 تیدرنهاقرارگرفت.  ییغذا عیصنا هايخبرگان دانشگاه و کارخانه اریشده و وارد پرسشنامه شده و دراخت ییشناسا

توسعه ، لیسرعت تحو، ريیانعطاف پذ، ندهایفرآ یکپارچگیادغام و ، IT يریبه کارگ،  به بازار ییو پاسخگو تیحساسکه عبارتند از: 

عناصر  نیا ییشد. شناسا ییشناسا، مشتري تیرضاو  ها نهیکاهش هز، متناسب زيیبرنامه ر، انهروابط همکار، کارکنان يمهارت ها

 يرهایمتغ  يبتوانند تمرکز الزم را رو جهیکرده و در نت ییدهد تا نقاط ضعف و قوت خود را شناسا ینشیب رانیقادر است که به مد

  شود. لتبدی هاآن تیاز عناصر موفق یکیبه  ،یبا مشکالت و احتمال ورشکستگ ییارویمهم داشته باشند و عالوه بر کاهش رو
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  مقدمه - 1

حجم و نوع تقاضاي مشتري، جو بازار، هاي امروزي است. این تغییرات شامل تغییر در هاي اساسی سازمانتغییرات سریع و مداوم یکی از چالش

شود ي عمر محصوالت می باشد که منجر به ایجاد محیط نامطمئن مینوآوري تکنولوژیک، معرفی محصول جدید توسط رقبا و کاهش چرخه

 ].١[ها را با رقابتی فزاینده مواجه کرده استکه شرکت

هاي گذشته براي دستیابی به مزیت رقابتی در فضاي رقابت یت در دهه] براساس بررسی مطالعات مدیر2وان هوك، هریسون و کریستوفر[

- با تامین کنندگان، تامینها براي  تسهیل امور و موفقیت باید تجارت جدید، دو درس مهم را قابل توجه می دانند: درس اول آن که، شرکت

توانند ها به صورت انفرادي نمیداشته باشند. به عبارت دیگر شرکتمشتریان و حتی رقبا تعامل کنندگان، مشتریان، مشتریانِ کنندگانِ تامین

اي عمل ها باید به گونهي تامین، شرکتي تامین است. درس دیگر آن است که درون زنجیرهرقابت کنند و رقابت آنها، بیشتر در رقابت زنجیره

کنندگان و پیدایش رقباي بیشتر، مشتریان با افزایش تعداد تولیدها دست یابند. همچنین کنند که به سطحی از چابکی فراتر از تک تک شرکت

ها متوجه هاي مناسب و دلخواه خود انتخاب می کنند. با نگاهی به سازماندر خرید محصوالت اجباري ندارند و کاالي مورد نیاز خود را با گزینه

هایی که به دلیل تغییر سریع در تقاضاي مشتریان ایجاد بله با چالشهاي گذشته دیگر توانایی الزم براي مقاحلشویم که رویکردها و راهمی

ها دراین شرایط، نیازمند استفاده ازدانش،  ابزار مدیریتی و فنی مناسب بوده و بدون ي  حیات سازمانبنابراین ادامه ].٣[شده اند، را ندارند

ي تامین یکی از ضروري ترین عناصر کمک به سازمان زاین رو، چابکی زنجیرهتجهیز به آنها احتماال نمی توان بقایی براي سازمان متصور بود. ا

 ].4]،[1[ي حیات در محیط متغیر و متالطم استبراي ادامه

ي تامین، از حساسیت بیشتري نسبت به بازار برخوردار بوده، توانایی بیشتري براي همسان از طرفی سازمان با فرایندهاي چابک زنجیره

اي سازمان را قادر خواهد ساخت تا تري براي ارائه محصول دست یابد. چنین زنجیرهي کوتاهاضا داشته و قادر است به چرخهسازي عرضه و تق

به سطح باالتري از چابکی سراسري در سازمان دست یابد. همچنین، سازمان قادر خواهد بود تا نسبت به آشفتگی بازار و سایر موارد عدم 

 ].1ر و به سرعت واکنش نشان دهد. در نتیجه  بتواند موقعیت و جایگاه رقابتی ویژه و برتري را کسب نماید[اي موثاطمینان به گونه

ي تامین چابک قرار در کشور ما نیز صنایع مختلفی وجود دارند که براي حفظ بقاي خود، دیر یا زود باید بتوانند در مسیر ایجاد زنجیره

هاي بزرگ کشور که تحت تاثیر این شرایط قرار گرفته، میز این موضوع مستثنی نیستند و یکی از بخشگیرند. کارخانجات صنایع غذایی نیز ا

هاي مشتري و ایجاد رضایتمندي در آنها دشوار باشند. در این صنعت تقاضاي مشتریان بسیار متنوع شده و تامین به موقع نیازها و خواسته

هاي ها و ایجاد مزیت رقابتی براي پیشرفت و کسب سهم بیشتر بازار، بایستی در اولویتفع چالشگردیده است. لذا این صنایع براي حفظ بقا، ر

اي عمل نمایند که همواره از رقباي خود پیشی گرفته و مطابق ها باید به گونهکسب و کار خود تغییراتی را ایجاد نمایند. درواقع، این کارخانه

تا عالوه بر حفظ بقاي خود بتوانند سهم بیشتري از بازار را به خود اختصاص دهند. در این راستا الزم  سالیق مشتریان به تولید خود ادامه دهند

اي، مقیاس اقتصادي و... را تاحدودي کنار گذاشته و اقدامات الزم را براي ایجاد و مدیریت هاي قدیمی مبتنی بر مزیت هزینهاست تا روش

 ي تامین چابک انجام دهند.زنجیره

ي تامین چابک، ایجاد و مدیریت آن، کاري چالش برانگیز و پیچیده است و عناصر مختلف میبه ذکر است که در کنار مزایاي زنجیره الزم

ي تامین چابک براي درك شرایط پیش توانند تسهیل کننده و یا مانعی براي دستیابی به آن باشند. از این رو، شناسایی عناصر موثر در زنجیره

اي برخوردار است. شناسایی این عناصر قادر است که ي راهکاري عملی براي توسعه موفق آن، از اهمیت ویژهي تامین و ارائهزنجیره نیاز چابکی

چه به مدیران بینشی دهد تا نقاط ضعف و قوت خود را شناسایی کرده و در نتیجه بتوانند تمرکز الزم را روي  متغیرهاي مهم داشته باشند. اگر

که درحال حاضر، این صنایع با مشکالت  بسیار جدي دراین رابطه مواجه نشده باشند، اما در آینده با آن روبرو خواهند شد. زیرا  ممکن است

اند. درنتیجه مدیران رو شدهاند اما در حال حاضر با توجه به تغییرات بازار با آن روبهمواردي مشاهده شده است که در گذشته مشکالتی نداشته

مذکور در هنگام رویارویی بامشکالت، درك درستی از انجام اقدامات الزم نداشته و عالوه بر کاهش سهم محصوالت خود در بازار، بقاي صنایع 

شرکت نیز ممکن است با مشکالتی جدي همراه شود. هدف این مقاله شناسایی عوامل تاثیرگذار بر چابکی زنجیره تامین است که بینشی به 

ي تامین از آن استفاده نمایند، تا عالوه بر کاهش ریزي استراتژیک براي ایجاد، مدیریت و بهبود چابکی در زنجیرهر برنامهمدیران داده تا د

   ها تبدیل شود.رویارویی با مشکالت و احتمال ورشکستگی، به یکی از عناصر موفقیت آن



 
 

3 

 

  پیشینه تحقیق: -2

ي تامین چابک و طراحی مدل مفهومی هاي تاثیر گذار بر زنجیرهبررسی مولفه "با عنوان ] 14[اي توسط زند حسامی وهمکارانمطالعه

انجام شد. این پژوهش، چهار فرآیند: توسعه محصول جدید، تدارکات و منبع یابی، ساخت، تحویل و توزیع را  "ي تامین چابک مدیریت زنجیره

ي محصول جدید و مدیریت تامین و تولید به خر نشان داده شد که توسعهدر آ. گیردي تامین چابک در نظر میبه عنوان عوامل سازنده زنجیره

ارائه مدل چابکی "ي تامین اثر دارند. پژوهشی با عنوان طور مستقیم و غیر مستقیم و مدیریت تحویل تنها به طور مستقیم بر چابکی زنجیره

. در این پژوهش،. با بررسی ادبیـات ]15[ران آذر،  انجام شدتوسط تیزرو وهمکا "زنجیره ي تامین، مورد مطالعه: شرکت سهامی ذوب آهن 

سازي ساختاري آمیخته مدل "با عنوان ايمطالعهفـاکتور چـابکی شناسایی شد.  11موضوع و مصاحبه با خبرگـان صـنعت ذوب آهـن، 

توسط شاهبندرزاده وهمکاران در  "ي تأمینرهبندي عوامل مؤثر بر چابکی زنجیاي فازي براي شناسایی و رتبهتفسیري و فرآیند تحلیل شبکه

هاي پیشین و مصاحبه با متخصصان و خبرگان، و . در این پژوهش براي دستیابی به این چابکی، با بازخوانی پژوهش]16[سال  انجام شد

 - 3سازي فرآیند چهیکپار - 2اي سازي شبکهیکپارچه - 1عامل شناسایی شد که بدین صورت می باشد: 5نامه، درنهایت طراحی پرسش

، آنها با  ]2[در پژوهشی که توسط وان هوك و همکاران انجام شدسازي مجازي. یکپارچه - 5حساسیت به بازار  -4سازي اطالعات یکپارچه

شد که باجزء می 4بررسی ادبیات و ادغام تکنیک هاي زنجیره تامین و اصول موجود براي یک رویکرد جامع، مدلی را ارائه کردند که شامل 

مطالعه اي با عنوان توسط سوافورد حساسیت نسبت به مشتري.  - 4یکپارچگی مجازي  - 3یکپارچگی فرآیند  - 2روابط همکاران  - 1عبارتند از: 

در این مدل سه فرآیند در نظر  ].1[باشدمدلی ارائه کردند که منطبق بر نگرش فرآیندي می ،SCORکه بر اساس مدل   و همکاران ، انجام شد

 گرفته شده است که شامل: تدارکات و تامین، ساخت و تولید و توزیع و تحویل می باشند. آنها پس از نظرسنجی از مدیران عالی رتبه صنایع و

داشته باشد. آگاروال و  ي تامینی چابک است، که انعطاف پذیري در این سه  فرآیند راکنند که زنجیرهمی تایید مدل خود، درنهایت بیان

ي براي تدوین مدل وشناسایی متغیرهاي چابکی زنجیره ].4[انجام دادند "ي تامینسازي چابکی زنجیرهمدل "همکاران، پژوهشی با عنوان   

شارما شد.  متغیر شناسایی 15ي تامین یک شرکت خودروسازي انجام شد که شرکاي تجاري زنجیرهخبرگان و تامین، جلسات طوفان مغزي با 

انجام دادند. آنها براي تدوین مدل نیاز به   "  ISMي تامین با استفاده از مدل توانمندسازهاي چابکی زنجیره"]، مطالعه اي با عنوان 17و بات[

درو هند انجام ي تامین داشته، که این مهم از طریق بررسی ادبیات و مشاوره با خبرگان صنعت خوهاي موثر در چابکی زنجیرهشناسایی متغیر

حساسیت بازار، ادغام مجازي، انعطاف پذیري، سازگاري، روابط همکارانه، مبتنی  ،ساخت به سفارش شده که هفت متغیر شناسایی شد.شامل: 

 بر شبکه بودن.

  روش پژوهش - 3

گسترده اي در ادبیات باشد، بررسی ي تامین، که هدف اصلی این پژوهش میبراي شناسایی عوامل مهم تاثیر گذار بر چابکی زنجیره

 ترین فاکتورهایی استفاده شود که مورد قبول بیشتر محققان در آن زمینه باشد،ترین و کاربرديو سعی شده تا از عمومیتحقیق صورت گرفت 

امل شناسایی ع 78در مجالت معتبر بین المللی و داخلی بررسی شد و نهایتا  2017تا  1997هاي به طوري که اکثرمقاالت چاپ شده بین سال

عامل انتخاب شد. براي شناسایی عوامل اثر گذار،  24شد. سپس باتوجه به نظر خبرگان دانشگاه بر اساس میزان فراوانی آنها در مقاالت مختلف 

صنایع  ي پژوهش و تدریس در زمینه تولید را داشته و همچنین خبرگاننامه بین خبرگان دانشگاه که سابقهاي طراحی شد. پرسشنامهپرسش

نفر بودند، توزیع شد. از تیم خبره  17که جمعا   ي تولید،غذایی استان خراسان رضوي با حداقل مدرك لیسانس و پنج سال سابقه کار در زمینه

 بین در که دارد وجود عاملی آنها نظر ازاي مشخص کنند و اگر گزینه 5خواسته شد که میزان اهمیت هر عامل را از طریق مقیاس لیکرت 

ها، از میانگین کل و نامهآوري پرسش. در نهایت پس از جمعنمایند اضافه نامهپرسش پایان در است، نشده ذکر نامه،پرسش در موجود عوامل

ها کمتر از میانگین بود حذف انحراف معیار به عنوان میزانی براي غربال عناصر استفاده شد. به این صورت که عواملی که میزان اهمیت آن

عامل به عنوان عوامل  10. در نهایت عواملی که انحراف معیار آنها بیشتر از یک بود نیز از بین عوامل تاثیرگذار حذف شد. در نهایت شدند

 دهد:  ي تامین چابک را نشان می)، عوامل تاثیر گذار در زنجیره1ي تامین چابک شناسایی شد. جدول (تاثیرگذار در زنجیره
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 ي تامین صنایع غذاییي تاثیرگذار در چابکی زنجیرهیی شده):عوامل شناسا1جدول (

 اند گرفته کار به را فوق عامل که منابعی عامل ردیف

1 

حساسیت و 

پاسخگویی به 

 بازار/ مشتري

،  ]1[، سوافورد و همکاران ]22[و همکاران ، کریستوفر]20[ون هوك ]،7]، کریستوفر[19هریسون وهمکاران[ ]،18[تیزرو

، سنگ ]27[، پاالنیاپان]21[، هلو و همکاران] 23[، تورنگ وهمکاران]24[، آگاروال و شانکار]26[و همکاران گوناسکاران

، لین و ]14[، آگاروال و همکاران]15[تیزرو و همکاران ]،30[آذر و همکاران ]،29[، یانگ  ]28[و همکاران

، ]16[شاهبندرزاده و همکاران]، 34حق و بادو[]، 33]، بارو[31پاتل و همکاران[ ]،32[ویکري و همکاران]، 13[همکاران

  ]17شارما و بات[

2 
به کارگیري 

IT  

 

]، سنگ و 26]، گوناسکاران و همکاران[1]، سوافورد وهمکاران[21]، هلو و همکاران[36، لی و همکاران[]18[تیزرو

]، 4، آگاروال و همکاران[]15[، تیزرو و همکاران]30[همکاران]، آذر و 29]، یانگ[37]، چن و پولراج[28همکاران[

]، نگاي و 34حق و بادو[]، 17، شارما و بات[]33[ بارو]، 39ماندال[]، 13لین و همکاران[]، 22کریستوفر و همکاران[

  ]31، پاتل و همکاران[]16[شاهبندرزاده و همکاران ]،40همکاران[

3 

ادغام و 

یکپارچگی 

 فرآیندها

]، 43]، اتلی[21هلو و همکاران[ ]،٢٠[]، ون هوك19]، هریسون وهمکاران[7، کریستوفر[]18[تیزرو

]، وانگ 29]، یانگ[46]، سنگ[37]، چن و پولراج[28سنگ و همکاران[ ]،2، ون هوك و همکاران[[27]]،27پاالنیاپان[

لین و ]، 22کریستوفر و همکاران[، ]4، آگاروال و همکاران[]15[، تیزرو و همکاران]30[]، آذر و همکاران47و همکاران[

 ] 13همکاران[

 پذیري انعطاف 4

تورنگ و  ]،51شریفی و ژانگ[ ]،33بارو[ ]،50گروین[ ]،48]، کاست و مال هوترا[1، سوافورد وهمکاران[]18[تیزرو

]، آذر و 27پاالنیاپان[]، 49]، سوافورد و همکاران[26]، گوناسکاران و همکاران[12]، شارپ و همکاران[23همکاران[

 ]31پاتل و همکاران[]، 32ویکري و همکاران[ ]، 17، شارما و بات[]15[، تیزرو و همکاران]30[همکاران

 سرعت تحویل 5

 ]،41[ ]، سوافورد26]، گوناسکاران و همکاران[49سوافورد و همکاران[ ]،20[ ]، ون هوك45، پاور و همکاران[]18[تیزرو

، آگاروال و ]15[، تیزرو و همکاران]30[]، آذر و همکاران23]، تورنگ و همکاران[44ماسون جونز و همکاران[

 ]4همکاران[

6 
توسعه مهارت 

 هاي کارکنان

یوسف و  ]،11]، شریهاي و همکاران[25]، ریچارد و همکاران[38]، گوناسکاران[45، پاور و همکاران[]18[تیزرو

]، حق و 40نگاي و همکاران[ ، ]15[، تیزرو و همکاران]30[]، آذر و همکاران23کاران[]، تورنگ و هم5همکاران[

 ]، 34بادو[

7 
روابط 

 همکارانه

]، چن و 28سنگ و همکاران[]، 39ماندال[]، 13لین و همکاران[]، 22کریستوفر و همکاران[]، 33]، بارو[17شارما و بات[

 ]31]، پاتل و همکاران[47همکاران[]، وانگ و 29]، یانگ[46]، سنگ[37پولراج[

8 
ریزي  برنامه

 متناسب

]، هریسون 35]، منتزر وهمکاران [42]، لی وهمکاران[8]، اندرسون و لی[24، آگاروال و شانکار[]18[تیزرو

 ]4، آگاروال و همکاران[]15[، تیزرو و همکاران]30[]، آذر و همکاران11و همکاران[ شریهاي ،]19وهمکاران[

9 
 ینهکاهش هز

 ها

]، ون هوك و 23]، تورنگ و همکاران[44، ماسون جونز و همکاران[]41[[41]، سوافورد [20]]،20، ون هوك[]18[تیزرو

 ]4، آگاروال و همکاران[]15[، تیزرو و همکاران]30[]، آذر و همکاران2همکاران[

10 
رضایت 

 مشتري

، تیزرو و ]30[]، آذر و همکاران44ماسون جونز و همکاران[ ]،5[ ]، یوسف و همکاران45، پاور و همکاران[]18[تیزرو

 ]31]،  پاتل و همکاران[33]، بارو[4، آگاروال و همکاران[]15[همکاران

 

دهد که قادر به فهم و پاسخگویی به تقاضاي این توانایی را به زنجیره تأمین می حساسیت و پاسخگویی به بازار/ مشتري: -1- 3

پاسخگویی به بازار زنجیره تأمین، تحت تأثیر سطح همکاري میان اعضاء شبکه و توانایی آنان در استفاده از ابزارهاي واقعی باشد. حساسیت و 

  ].4باشد[تکنولوژي اطالعاتی می

 تکنولوژي اطالعاتی امکان به اشتراك گذاشتن اطالعات را در کل زنجیره تأمین بین اعضاء فراهم میآورد و به : ITبه کارگیري  -2- 3

  ].36[جاي موجودي محور، اطالعات محور باشداین شکل زنجیره تأمین مجازي را محقق میسازد که به

  



 
 

5 

 

به » ادغام فرآیندها«شود. توزیع اطالعات بین اعضاء زنجیره تأمین با ادغام فرآیندها محقق می  یکپارچگی فرآیندها: ادغام و -3- 3

در دنیاي متغیر و  ].7[باشدهاي عمومی و تسهیم اطالعات میتوسعه اشتراکی محصول، سیستمکنندگان، معنی همکاري بین خریداران و عرضه

عرضه کنندگان مواد اولیه و فروشندگان کاالي ساخته ( پویاي کنونی یک شرکت به تنهایی و بدون هماهنگی با شرکاء خود در تولید محصول

این رو ادغام فرآیندهاي کسب اطالعات از بازار، طراحی محصول طبق خواسته مشتري و  تواند مدت زمان زیادي در بازار دوام آورد. ازشده) نمی

  ].19[کننده بسیار ضروري استدست مصرفرساندن سریع محصول به

بر آن تأکید  یا به صورت ضمنی ]10]،[7[صورت مستقیم اشاره شدهپذیري یا بهدر اکثر تعاریف چابکی به انعطافپذیري:  انعطاف - 4- 3

توان به سه قسمت خرید و جا که زنجیره تأمین را میپذیري در مقوله چابکی است. از آن.این موضوع بیانگر اهمیت انعطاف ]2[شده است

 ].1[پذیري کل زنجیره را تأمین میکندپذیر بودن این سه قسمت، انعطافانعطاف، شودیابی، تولید، توزیع و لجستیک تقسیم میمنبع

در اینجا سرعت تحویل اشاره به توانایی تحویل  شود.تعریف می ازدیدگاه بازار،دستیابی سریع به اهداف تحویل، :سرعت تحویل -5- 3

این تعریف همچنین شامل آوردن محصول جدید به بازار،زمان ساخت محصول و زمان تحویل .محصوالت یا خدمات سریعتر از رقبا دارد

  ].10[باشدمحصول به مشتري می

امروزه نقش نیروي انسانی در موفقیت سازمانی بر کسی پوشیده نیست، لذا براي ایجاد چابکی در توسعه مهارت هاي کارکنان:  - 6- 3

هاي از جمله مهارت ].38]،[6[هاي مورد نیاز در آنها تقویت شودسازمان و به دنبال آن در زنجیره تأمین، کارکنان باید آموزش دیده و مهارت

 ]،25[عالوه بر آن آموزش مستمر کارکنان ].38باشدهاي اطالعاتی مین رابطه، مهارت استفاده از کامپیوتر و سایر تکنولوژيمورد نیاز در ای

العمل مناسب در برابر آن از جمله ه تغییرات رخ داده در بازار و عکسبو باالخره واکنش سریع  گیري و قبول اختیاراتمهارت آنها در تصمیم

  ].11[اید در چابکی نیروي انسانی سازمان به آن توجه کردمسائلی است که ب

ها براي حفظ روابط نزدیک و هماهنگ شده با شرکاي اصلی کسب و کارشان زنجیره تامین چابک به سازمانروابط همکارانه:  -7- 3

گذاري دانش، چند سازمان با به اشتراك در یک همکاري، دو یا]. 40[ مانند تامین کنندگان، تولید کنندگان و توزیع کنندگان، نیازمند دارد

کنند، می توانند منابع بیشتري را تشخیص و یادگیري و ایجاد اجماع بر اهداف مشترك همکاري می کنند.تیم هایی که باهم همکاري می

  ].17[بدست آوردند زمانی که رقابت براي منابع محدود وجود دارد

ریزي مناسب هیچ هدفی تحقق نخواهد یافت، از این رو محققان زیادي بدون برنامه: ریزي متناسب(متمرکز و مشترك) برنامه - 8- 3

اهمیت این فاکتور به حدي است که در مشهورترین مدل  ].35]،[11]،[8]،[4[ریزي متناسب براي ایجاد چابکی تأکید دارندبر نقش برنامه

ریزي باید در جهت استفاده به هر حال این برنامه ].19]،[7[سوب میشودریزي متناسب محچابکی زنجیره تأمین، یکی از چهار بعد اصلی برنامه

  ].19[هر چه بیشتر از شرکاء زنجیره تأمین صورت گیرد

باشد که چابکی نیز از این مقوله مستثنی ها خواست هر سیستم تجاري خوب میطور مسلم کاهش هزینهبهها:  کاهش هزینه -9- 3

باشند یا الاقل به دنبال آن در این ها در محدوده سازمان خود میدي یا تجاري تنها قادر به کاهش هزینههاي تولیاما بیشتر سیستم .نیست

هایی کند. اما در زنجیره تأمین چابک از این محدوده فراتر رفته و حتی هزینهها را دچار محدودیت میحوزه هستند که این امر مدیریت هزینه

  ].9[دهدهزینه تمام شده محصول اثر مستقیم یا غیرمستقیم دارد آن را کاهش میها و بر روي که خارج از سازمان

به معنی رسیدن وي به ارزشی است که از خرید کاال یا محصول انتظار دارد. در مورد رضایت مشتري باید این  رضایت مشتري : -10- 3

تر از خواسته مشتري داشته باشد در رضایت وي و افزایش سهم بازار نکته را در نظر داشت که اگر کاالیی به بازار عرضه شود که خصوصیاتی فرا

سزایی خواهد داشت. در صورتی که این حوزه به رقیب واگذار گردد و شرکت از صحنه خارج شود سهم بازار آن کاال کاهش شرکت تأثیر به

 ].5[خواهد یافت
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  جمع بندي و پیشنهادات - 4

 جو مشتري، تقاضاي نوع و حجم در تغییر شامل تغییرات این است. امروزي هايسازمان اساسی هايچالش از یکی مداوم و سریع تغییرات

- می نامطمئن محیط ایجاد به منجر که باشد می محصوالت عمر يچرخه کاهش و رقبا توسط جدید محصول معرفی تکنولوژیک، نوآوري بازار،

- زنجیره چابکی شود. اتخاذ شرایط این با رویارویی براي مناسب رویکردي باید براینبنا است. کرده مواجه فزاینده رقابتی با را هاشرکت که شود

در کشور ما صنایع مختلفی وجود دارند که براي حفظ بقاي خود، دیر یا  باشد. می شرایط این به پاسخ براي مناسب رویکردهاي از تامین ي

یرند. کارخانجات صنایع غذایی نیز از این موضوع مستثنی نیستند.ازاین رو براي ي تامین چابک قرار گزود باید بتوانند در مسیر ایجاد زنجیره

براي این منظور، پس از ایجاد و بهبود چابکی زنجیره تامن باید عوامل تاثیر گذار بر آن شناسایی شود که پژوهش حاضر به این مهم پرداخت. 

عامل مهم براساس بیشترین  24در زمینه زنجیره تامین چابک،  2017ا ت 1997هاي ي  تحقیقات انجام شده، بین سالبررسی بیست ساله

دانشگاه و صنایع غذایی استان  هخبر 17 نامه شده و سپس بینفراوانی در مقاالت چاپ شده در مجله هاي معتبر، انتخاب شده و وارد پرسش

 - 1ي تامین چابک شناسایی شده که  عبارتند از:  رهعامل مهم تاثیر گذار در زنجی 10آوري شد. درنهایت خراسان رضوي توزیع و جمع

توسعه  - 6سرعت تحویل  -5پذیري  انعطاف - 4ادغام و یکپارچگی فرآیندها - IT 3به کارگیري  - 2حساسیت و پاسخگویی به بازار/ مشتري

از نظـر وامل شناسایی شده عرضایت مشتري.  - 10ها  کاهش هزینه -9ریزي متناسب برنامه - 8روابط همکارانه - 7مهارت هاي کارکنان 

قادر است که به مدیران بینشی دهد تا نقاط ضعف و قوت شناسایی عوامل کاربردي براي مدیران کارخانجات صنایع غذایی بسیار مهم است. 

ین انجام شود، زنجیره اگر این اقدامات در زنجیره تام. تمرکز الزم را روي  متغیرهاي مهم داشته باشندخود را شناسایی کرده  و آنها بتوانند 

 آشفتگی به نسبت تا بود خواهد قادر سازمانو پذیر خواهد شد تواند واکنش مناسب را در برابر تغییرات بازار داشته باشد و همچنین انعطافمی

 را برتري و ویژه رقابتی هجایگا و موقعیت بتوانند  نتیجه در دهد. نشان واکنش سرعت به و موثر ايگونه به اطمینان عدم موارد سایر و بازار

هنگام رویارویی بامشکالت ، در صورت عدم  شناسایی عوامل، . درنهایت باعث کسب سهم بیشتر بازار و حتی بقاي آنها باشد  و نمایند کسب

مشکالتی جدي درك درستی از انجام اقدامات الزم نداشته و عالوه بر کاهش سهم محصوالت خود در بازار، بقاي شرکت نیز ممکن است با 

  همراه شود.

باتوجه به اهمیت موضوع، یعنی ایجاد و بهبود چابکی زنجیره تامین، براي پاسخ به شرایط متالطم کنونی کسب و کار، پیشنهاد  پیشنهاد:

اه بهتري به مدیران دست آید تا نقشه رهشود که پس از شناسایی عوامل، روابط بین آنها نیز با استفاده از روش هاي موجود مانند دیمتل، بمی

  صنایع غذایی بدهد.

  تقدیر و تشکر -5

درپایان از متخصصانی از جمله سرکارخانم مهندس مستغنی و همکارانشان در شرکت صنایع پودر شیر مشهد، و همچنین جناب آقاي 

  نمایم.ر و قدردانی میمهندس امیرحسین انضباطی و همکارانشان و سایر عزیزانی که در امر فوق، اینجانب را یاري رساندند، تشک
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