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چکیده

Abstract

دراین مقاله به بررسی تاثیر فناوری اطالعات ) (ITدر کسب مزیت رقابتی در سراسر زنجیره تامین می
پردازیم  .یک مزیت رقابتی بر اساس قابلیت هایی که زمینه الزم را برای اینکه سازمان  ،خودش را نسیت
به رقبا متمایز سازد پایه ریزی می شود .در اکثریت تحقیقات و نوشته های تجربی در این زمینه  ،قیمت
 /هزینه ،کیفیت تحویل ،اعتماد ،نوآوری در محصول ،و زمان ارائه به بازار به عنوان بیشترین منابع تامین
مزیت رقابتی شناخته می شوند .همانطور که استانداردها در محیط اقتصادی تغییر می کنند و مسابقه
رقابت جهانی بی رحمانه در جریان است  ،سازمانها در یاقته اند که آنها باید ارزیابی مجددی روی مدلهای
تجاری سرمایه ای خود  ،به منظور باالبردن بازده زنجیره تامین داشته باشند .برای برخورد با این چالش
ها و بهبود مزیت رقابتی خود ،شرکت ها نیاز به حمایت از فرآیندهای داخلی خود و همچنین تبادل
اطالعات با شرکای زنجیره تامین با روشی موثر دارند .بنابراین ،شرکت ها باید با بکارگیری فناوری
اطالعات در برنامه های سازمانی مانند  ERPو  CRMبخوبی از تدارکات الکترونیکی و تجارت
الکترونیک بهره برداری نمایند .در این نوشتار  5مقاله مورد بررسی قرار گرفته که یکی از آنها (اولین
مقاله)  ،حالت تحقیقی داشته و یافته های آماری حاصل از بررسی  67شرکت تولیدی در یونان را ارائه
می دهد ولی ما در این مورد  ،بدون در نظر گرفتن جزئیات و اعداد و ارقام  ،فقط نقش حیاتی بکارگیری
شیوه های  ITو تکنیک های ایجاد یک مزیت رقابتی پایدار بر اساس مدیریت زنجیره تامین را مورد
توجه قرار می دهیم و در بخش پایانی این مقاله ،تحت عنوان تحقیقات میدانی به این موضوع می
پردازیم.
واژگان كلیدی :فناوری اطالعات  ،زنجیره تامین  ،بهبود مزیت رقابتی
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مقدمه
فن آوری های جدید ،رقابت جهانی و افزایش خواسته های مشتری ،سازمان را مجبور به تجدید نظر می کند که چگونه آنها می
توانند با استفاده از مزایای فناوری اطالعات ) (ITبه قابلیت مدیریت بهتر زنجیره تامین خود برسند  .به طور سنتی ،مدیریت
زنجیره تامین ( )SCMعمدتا به عنوان یک فرآیند برای دستیابی و حرکت به سوی سرویسهای بهتر شناخته می شود .مدلهای
امروزی که در آنها زنجیره تامین به عنوان وسیله ای برای ایجاد مزیت رقابتی و بهبود عملکرد شرکت بکار می رود  ،بر SCM
استراتژیک متمرکز شده اند (کچن و همکاران .)8002 ،از کاربردهای  ITو تکنولوژی  ،فعال کردن اشتراک گذاری اطالعات
در سراسر زنجیره تامین (همه شرکای زنجیره تامین) ،با ادغام هر دو فرآیند کسب و کار داخلی و خارجی است .عالوه بر این،
هم ترازی و هم سویی اهداف  ITبا اهداف استراتژیک  SCMمی تواند بهره وری  ،کارایی و سود آوری را افزایش دهد
)Marinagia,C & Trivellasb,P &, Sakas,P,(2014
فناوری اطالعات برای مدیریت زنجیره تامین
زنجیره تامین شبکه ای است که شامل تامین کنندگان ،تولید کنندگان ،انبارها ،توزیع کنندگان و خرده فروشان است که
برنامه ها و فعالیت های خود را به منظور تبدیل مواد خام به محصوالت نهایی هماهنگ می کنند (چاندرا و گرابیس .)8006 ،
مواد و محصوالت مورد نیاز باید در مقادیر مناسب و بهترین کیفیت  ،در محل مناسب ،در زمان مناسب و با کمترین هزینه به
مشتریان ارائه شود .مهم ترین فرایندهای زنجیره تامین عبارتند از :توسعه محصول ،تهیه مواد ،تولید ،توزیع فیزیکی ،مدیریت
ارتباط با مشتری و ارزیابی عملکرد (اولسون .)8008 ،اهداف  SCMحمایت از سازمان جهت ارائه وسیله ای برای پیوند فن
آوری و مردم و تالش برای همسو کردن تکنولوژی با قابلیت های سازمان و همچنین شرکای تجاری است (.شیخ و عبد الفادر،
 (. SCM 8002شرکای تجاری را قادر می سازد فرآیندهای خود را از طریق به اشتراک گذاری اطالعات برای تسهیل تعامالت
عرضه کنندگان و مشتریان و به حداقل رساندن هزینه های معامله هماهنگ کنند.
زنجیره تامین بخش مهمی از هر اقتصاد و هر کسب و کار است .زنجیره تامین از مجموعه ای از سازمانهای مرتبط و به هم
پیوستن فرآیندهای کسب و کار آنها تشکیل می شود که با هم کار می کنند .معموال ما در روش های متداول به غنی سازی
ارزش برای مشتریان می پردازیم .مدیریت زنجیره تامین ( ،)SCMتمام فرآیندهای کسب و کار مرتبط را ازقبیل خرید مواد
اولیه از تامین کنندگان ،ارائه خدمات و کنترل منابع (به عنوان مثال پرسنل ،خدمات شهری ،زیرساخت ها ،ماشین آالت ،و
غیره) و در نهایت ارائه اقالم مورد عالقه مشتریان را پوشش می دهد و شامل جابجایی و ذخیره سازی مواد خام و تاثیر روی
پیشرفت کار و موجودی و کاالهای تمام شده از نقطه تولید تا نقطه مصرف می باشد .ویژگی های زنجیره تامین در هر صنعت با
صنعتی دیگر بسیار متفاوت است .در بسیاری از صنایع ،زنجیره تامین با پیچیدگی های زیادی روبروست و نیاز به انعطاف
پذیری باالیی برای جوابگویی به نیاز های فردی تک تک مشتریان دارد (به عنوان مثال صنعت خودرو).
همانطور که شرکت ها به طور فزاینده ای برای رقابت در بازار ،توجه به زنجیره تامین خود را سر لوحه کار قرار می دهند ،
استفاده از  ITبه طرز محسوسی در سال های اخیر افزایش یافته است .زنجیره تامین با استفاده از سیستم های اطالعاتی از
فعالیت های مختلف کسب و کار و فرآیندهای داخلی حمایت می کند (به عنوان مثال مدیریت موجودی ،پردازش سفارش،
مدیریت منابع انسانی و سیستم حسابداری ) .همچنین شرکت ها می توانند از سیستم های اطالعاتی برای پشتیبانی از
تعامالت خارجی با مشتریان ،تامین کنندگان و شرکای کسب و کار استفاده کنند .در این راه چندین شرکت در بخش بازار
مشترک  ،به طور مشترک برنامه ریزی و مدیریت جریان محصول  ،خدمات ارتباط با مشتریان و تبادل اطالعات همراه با
سیستم ارزش را جهت افزایش ارزش مشتری و باال بردن کارایی زنجیره تامین بکار گرفته اندKamalendu, P & .
)Karakostasa B, (2014
یکی از انواع تحقیقات در مورد زنجیره تامین  ،پژوهش هایی است که در مورد زنجیره تامین سبز بعمل آمده است که در
اینجا اشاره ای نیز به این موضوع خواهیم داشت.
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زنجیره تامین سبز  ،یک سیستم زنجیره تامین با تمرکز بر تاثیرات زیست محیطی و بازدهی انرژی مصرفی است .یک
زنجیره تامین سبز در صورتی بوجود خواهد آمد که یک سیستم قابل اعتماد برای پیگیری کردن تمامی اطالعات در مورد
تاثیرات محیط زیست داشته باشیم با این حال ،ممکن نخواهد بود که زنجیره تامین سبز بدون برنامه ریزی منابع سازمانی
( )ERPدر یک سازمان پیاده سازی شود  .ERPسیستم اطالعاتی یکپارچه ای است که مشرف به فرآیندهای تولید از ماده
خام اولیه تا محصول نهایی می باشد .با این حال ،اجرای موفقیت آمیز  ERPبستگی به چهار عامل مهم دارد :تعریف مورد
کسب و کار ،سیستم مناسب و کاربران آماده ،ثبات در برقراری عملکردهای روزمره و حفظ و ارتقاء سیستم .عالوه بر این،
سازمان یادگیری نیز (یادگیری از تجربه خود و یادگیری از دیگران) یک عنصر کلیدی برای اجرای موفقیت آمیز  ERPاست.
شناسایی مدل های فرآیندی فعلی و آینده  ،یک تکنیک قدرتمند برای تسهیل پیاده سازی و اجرای  ERPاست .در هر
صورت ،عملکرد برجسته  ERPدر یک زنجیره تامین سبز باید شامل موارد زیر باشد  :توانایی در حفظ و پیگیری اطالعات
محیطی مواد اولیه از تامین کنندگان  ،آماده سازی گزارش های زیست محیطی برای هر محصول از ماده خام اولیه تا محصول
نهایی برای حفظ منابع محیطی و کسب اطالعات در مورد جابجایی منابع مذکور و پیروی از نرم افزار ERPمورد استفاده
توسط تولید کنندگان ثالث,) Kandananond , K, (2014.
فن آوری های دیجیتال  ،فرصت هایی را برای درک عمیق این مسئله ارائه می دهند که خرید منابع و تجهیزات  ،ضرورتا
در حال تبدیل شدن به رقابت بین شرکت هاست و به نظر میرسد در کاهش هزینه های شرکت ها برای انجام تدارکات
الکترونیکی اثرات مثبتی دارد و توسط مطالعات موردی بیشماری این مسئله تایید شده است ،اتوماسیون خرید از طریق فن
آوری تدارکات الکترونیکی  ،شرکتها را قادر میسازد که در مجموع خریدهای خود ،به کاهش هزینه ای در حدود  2تا 08
درصد برسند .بنابراین مدل های مبتنی بر وب  ،نقشی حیاتی در شرکت ها و علی الخصوص در تولید ارزش زنجیره تامین
دارند .تمرکز بر نقش زنجیره تامین تدارکات الکترونیکی ،مزایا و مشکالت پیاده سازی سیستماتیک استفاده از اینترنت و تعریف
و تعیین ساختار اساسی یک زنجیره تامین الکترونیکی  ،از مواردی هستند که برای کسب مزیت رقابتی باید مورد توجه قرار
گیرند(تاج فر ) 0238 ،
در دو دهه  70و 60میالدی ،سازمانها برای افزایش توان رقابتی خود تالش می کردند تا با استاندارد سازی و بهبود فرایند
های داخلی خود محصولی با کیفیت بهتر و هزینه کمتر تولید کنند .در آن زمان تفکر غالب این بود که مهندسی و طراحی
قوی و نیز عملیات تولید منسجم و هماهنگ  ،پیش نیاز دستیابی به خواسته های بازار و در نتیجه کسب سهم بازار بیشتری
است .به همین دلیل سازمانها تالش خود را بر افزایش کارایی معطوف می کردند .در دهه  20میالدی با افزایش تنوع در
الگوهای مورد انتظار مشتریان ،سازمانها به طور فزاینده ای به افزایش انعطاف پذیری در خطوط تولید و توسعه محصوالت
جدید برای ارضای نیاز های مشتریان عالقمند شدند .در دهه  30میالدی به همراه بهبود در فرایند های تولید و بکار گیری
الگوهای مهندسی مجدد ،مدیران بسیاری از صنایع دریافتند که برای ادامه حضور در بازار تنها بهبود فرایند های داخلی و
انعطاف پذیری در توانایی های شرکت کافی نیست بلکه تامین کنندگان قطعات و مواد نیز باید موادی با بهترین کیفیت و
کمترین هزینه تولید کنند .توزیع کنندگان محصوالت نیز باید ارتباط نزدیکی با سیاست های توسعه بازار تولید کننده داشته
باشند .با چنین نگرشی ،رویکردهای زنجیره تامین و مدیریت آن پا به عرصه وجود نهاد .از طرف دیگر با توسعه سریع فناوری
اطالعات در سالهای اخیر و کاربرد وسیع آن در مدیریت زنجیره تامین ،بسیاری از فعالیتهای اساسی مدیریت زنجیره با روشهای
جدید در حال انجام است.
مدیریت زنجیره تامین بر رویکرد مشتری محور استوار است .بر این اساس ارتباط به موقع و کامل بین همه عناصر زنجیره
برای اطالع از نیاز های مشتری و میزان تامین نیاز ها از ضروریات زنجیره است .برای تسهیل جریان دقیق اطالعات مدیریت
دقیق آن بستری مناسب از نرم افزار ها و سیستم های اطالعاتی یکپارچه و شبکه های اکسترانت و اینترانت مورد نیاز است.
تاثیر تجارت الکترونیک بر مدیریت زنجیره تامین شامل دریافت سفارشات از طریق شبکه وب ،پاسخگویی به سفارشات،
پرداختهای الکترونیکی ،کاهش سطح موجودی ها و ..می باشد .بطور کلی مدیریت زنجیره تامین یکی از زیر ساختهای پیاده
سازی تجارت الکترونیک است .از دید صنعتی تجارت الکترونیک بین بنگاه ها عمدتا در صنایعی رخ می دهد که زنجیره تامین
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در آنجا شکل گرفته باشد .یک تولید کننده همواره عاملی است که در وسط فرایند فعالیت اقتصادی قرار دارد .تولید کننده
خود خریدار کاال از تامین کنندگان و فروشنده کاالی جدید به خریداران است.
در رقابتهاى جهانى موجود در عصر حاضر ،باید محصوالت متنوع را با توجه به درخواست مشترى ،در دسترس وى قرار داد.
خواست مشترى بر کیفیت باال و خدمت رسانى سریع ،موجب افزایش فشارهایى شده است که قبالً وجود نداشته است ،در
نتیجه شرکتها بیش از این نمىتوانند به تنهایى از عهده تمامى کارها برآیند .در بازار رقابتى موجود ،بنگاههاى اقتصادى و
تولیدى عالوه بر پرداختن به سازمان و منابع داخلى ،خود را به مدیریت و نظارت بر منابع و ارکان مرتبط خارج از سازمان
نیازمند یافتهاند .علت این امر در واقع دستیابى به مزیت یا مزایاى رقابتى با هدف کسب سهم بیشترى از بازار است .بر این
اساس ،فعالیتهایى نظیر برنامه ریزى عرضه و تقاضا ،تهیه مواد ،تولید و برنامه ریزى محصول ،نگهدارى کاال ،کنترل موجودى،
توزیع  ،تحویل و خدمت به مشترى که قبال همگى در سطح شرکت انجام مى شده اینک به سطح زنجیره عرضه انتقال پیدا
کرده است .مسئله کلیدى در یک زنجیره تامین ،مدیریت و کنترل هماهنگ تمامى این فعالیتها است .مدیریت زنجیره تامین
( ) SCMپدیدهاى است که این کار را به طریقى انجام مىدهد که مشتریان بتوانند خدمت قابل اطمینان و سریع ومحصوالت
با کیفیت را در حداقل هزینه دریافت کنند.
در حالت کلى زنجیره تامین از دو یا چند سازمان تشکیل مىشود که رسماً از یکدیگر جدا هستند و به وسیله جریانهاى
مواد ،اطالعات و جریانهاى مالى به یکدیگر مربوط مىشوند .این سازمانها مىتوانند بنگاههایى باشند که مواد اولیه ،قطعات،
محصول نهایى و یا خدماتى چون توزیع ،انبارش ،عمده فروشى و خرده فروشى تولید مىکنند .حتى خود مصرف کننده نهایى
را نیز مىتوان بعنوان یکى از این سازمانها در نظر گرفت.
زنجیره تامین بر تمام فعالیتهاى مرتبط با جریان و تبدیل کاالها از مرحله ماده خام (استخراج ) تا تحویل به مصرف کننده
نهایى و نیز جریانهاى اطالعاتى مرتبط با آنها مشتمل مىشود .به طور کلى ،زنجیره تامین زنجیرهاى است که همه فعالیتهاى
مرتبط با جریان کاال و تبدیل مواد ،از مرحله تهیه ماده اولیه تا مرحله تحویل کاالى نهایى به مصرف کننده را شامل مى شود.
مدیریت زنجیره تامین بر یکپارچه سازى فعالیتهاى زنجیره تامین و نیز جریانهاى اطالعاتى مرتبط با آنها از طریق بهبود در
روابط زنجیره  ،براى دستیابى به مزیت رقابتى قابل اتکا و مستدام تاکید دارد.
بنابراین براى بررسى یک سازمان منحصر به فرد در چارچوب این تعاریف ،باید هر دو شبکه تامین کنندگان و کانالهاى
توزیع در نظر گرفته شوند .تعریف ارایه شده براى زنجیره تامین ،موضوعات مدیریت سیستمهاى اطالعات ،منبعیابى و تدارکات،
زمانبندى تولید ،پردازش سفارشات ،مدیریت موجودى ،انباردارى و خدمت به مشترى را در بر مىگیرد.
براى مدیریت موثر زنجیره تامین ضرورى است که تامین کنندگان و مشتریان با یکدیگر و در یک روش هماهنگ و با
شراکت و ارتباطات اطالعاتى و گفت و گو با یکدیگر کار کنند .این امر یعنى جریان سریع اطالعات در میان مشتریان و عرضه
کنندگان ،مراکز توزیع و سیستمهاى حمل و نقل که بعضى از شرکتها را قادر مى سازد که زنجیرههاى عرضه بسیارکارایى را
ایجاد کنند .عرضهکنندگان و مشتریان باید اهداف یکسان داشته باشند .عرضهکنندگان و مشتریان باید اعتماد متقابل داشته
باشند .مشتریان در زمینه کیفیت محصوالت و خدمات به تامینکنندگان خود اعتماد مىکنند.
عالوه بر آن عرضهکنندگان و مشتریان باید در طراحى زنجیره تامین براى دستیابى به اهداف مشترک و تسهیل ارتباطات و
جریان اطالعات با یکدیگر شریک شوند .بعضى شرکتها کوشش مىکنند تا کنترل زنجیره تامین خود را با کنترل عمودى با
استفاده از مالکیت و یکپارچگى تمام اجزاى مختلف در امتداد زنجیره تامین از تهیه مواد و خدمات تا تحویل محصول نهایى و
خدمت به مشترى به دست آورند .اما حتى با این نوع ساختار سازمانى ،فعالیتهاى مختلف و واحدهاى عملیاتى ممکن است
ناهماهنگ باشد .ساختار سازمانى شرکت باید بر هماهنگى فعالیتهاى مختلف براى دستیابى به اهداف کلى شرکت تمرکز کند.
به طور کلى زنجیرهتامین ،زنجیرهاى است که همه فعالیتهاى مرتبط با جریان کاال و تبدیل مواد ،از مرحله تهیه ماده اولیه
تا مرحله تحویل کاالى نهایى به مصرف کننده را شامل مىشود .در ارتباط با جریان کاال دو جریان دیگر که یکى جریان
اطالعات و دیگرى جریان منابع مالى و اعتبارات است نیز حضور دارد.
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محققان و نویسندگان مختلف  ،نگرشها و تعاریف متفاوتى را از زنجیره تامین ارایه کرده اند .برخى زنجیره تامین را در
روابط میان خریدار و فروشنده محدود کرده اند ،که چنین نگرشى تنها بر عملیات خرید رده اول در یک سازمان تمرکز دارد.
گروه دیگرى به زنجیره تامین دید وسیعترى داده و آن را شامل تمام سرچشمههاى تامین (پایگاههاى تامین) براى سازمان مى
دانند .با این تعریف  ،زنجیره تامین شامل تمام تامین کنندگان رده اول  ،دوم  ،سوم … خواهد بود .چنین نگرشى به زنجیره
تامین  ،تنها به تحلیل شبکه تامین خواهد پرداخت  .دید سوم  ،نگرش زنجیره ارزش – پورتر -است که در آن زنجیره تامین
شامل تمام فعالیتهاى مورد نیاز براى ارایه یک محصول یا خدمت به مشترى نهایى است .با نگرش یاد شده به زنجیره تامین ،
توابع ساخت و توزیع به عنوان بخشى از جریان کاال و خدمات به زنجیره اضافه مىشود .در واقع بااین دید ،زنجیره تامین شامل
سه حوزه تدارک  ،تولید و توزیع است.
هر سازمانی ،اعم از شرکتهای بزرگ ،شرکتهای دولتی ،یاکسب و کارهای کوچک میخواهند خواستههای مشتریان و
سهامداران گوناگون را برآورده سازند .بنابراین ،نیازمند مواد ،تجهیزات ،تسهیالت و تأمین کنندگانی از سازمانهای دیگر هستند
و عملکرد یک سازمان به وسیله فعالیتهای سایر سازمانهایی که تشکیل زنجیره تأمین میدهند ،تحت تأثیر قرار
میگیرد.کارایی و اثربخشی هر سازمانی ،حاصل عملکرد مدیریت و ساختار زنجیره تأمین آن سازمان است .رمز بقای
سازمانهای امروزی در درک و شناخت نیاز مشتریان و پاسخگویی سریع به این نیازها نهفته است .زنجیرة تأمین شامل تمامی
فعالیتهای مرتبط با جریان و مبادله کاالها و خدمات ،ازمرحله ماده خام تا مرحلة محصول نهایی قابل مصرف توسط مشتری
است.
روند رو به رشد رقابتی شدن در اقتصاد جهانی امروز  ،شرکت ها را بر آن داشته است تا از مزایای به کارگیری مدیریت
زنجیره تأمین در راستای افزایش رقابت پذیری و کارآیی بهره جویند  .مدیریت زنجیره تأمین نگرشی است که در سال های
اخیر مورد توجه سازمان ها و شرکت هایی قرار گرفته است که در نظر دارند در سطحی جهانی به فعالیت بپردازند  .در این
نگرش کلیه اجزاء و حلقه هایی که برای ارائه محصول یا خدمت به مشتری در کنار هم قرار دارند  ،مورد توجه قرار گرفته و
سعی می شود تصمیمات استراتژیک  ،تاکتیکی و عملیاتی به گونه ای اتخاذ گردد که کل زنجیره در مقابل زنجیره های رقیب
از کارایی و اثربخشی بیشتری برخوردار باشد  .بنابراین در نگرش مدیریت زنجیره تأمین همکاری  ،هماهنگی و یکپارچگی کلیه
حلقه های زنجیره تأمین از اهمیت ویژه ای برخوردار است  .یک زنجیره تأمین محدود به اجزاء و سایت های تولید کننده نبوده
بلکه کلیه اجزای تولیدی و خدماتی از تأمین کننده اولیه تا مشتری نهایی را دربرمی گیرد
از منظر کالن نیز  ،وجود نظام های تأمین و تدارکات سنتی در هر کشور  ،اغلب نوعی عدم هماهنگی و یکپارچگی بین بخش
های مختلف زنجیره تأمین اعم از سازمان های دولتی یا غیر دولتی را در پی داشته که منجر به افزایش هزینه تمام شده کاالها
و به تبع آن افزایش قیمت ها  ،عدم تحویل به موقع محصوالت و مانند آن می گردد که این امر نیز در نهایت افزایش نارضایتی
مصرف کنندگان را در پی دارد.
امروزه تولید کنندگان با مجموعه ای از پیچیدگی ها و چالش ها یی مانند هزینه های پایین تر رقبا ،نوسان قیمت کاالها،
افزایش انتظارات مشتری ،و وضعیت ناپایدار اقتصادی مواجه هستند .فاکتور های مذکور همراه با عدم اطمینان ،از یک سو  ،به
معنی دارکردن لزوم ایجاد تغییرات در محیط کسب و کار و در نتیجه رشد سریع و ایجاد فرصت هایی برای بازارهای جدید
کمک کرده است و از سوی دیگر به افزایش تعداد و نوع چالش هایی که تهدیدی برای عملکرد و بقای شرکت ها هستند
انجامیده است.این فشار رقابتی شرکت های تولیدی را مجبور به بازنگری های مستمر در خصوص تنظیم استراتژی های
رقابتی ,زنجیره تامین  ,فناوری ها و استراتژی های تولید به منظور بهبود افزایش عملکرد ،رقابت  ،شایستگی و بقای شرکت در
بلند مدت کرده است(قلی پور )0238 ،
شرکت های کوچک و متوسط (  SMEها) نسبت به شرکتهای بزرگ بسیار بیشتر در معرض فشار خارجی قراردارند ،در
نتیجه اغلب به این چالش ها ،با توجه به منابع و قابلیت های محدود (به عنوان مثال ،منابع مالی ،مهارت های مدیریتی و
دسترسی به بازار) پاسخ می دهند .مطالعات پژوهشی متعددی موفقیت در کسب و کار کسب را به نوع مدیریت عملکرد و
سیستم ارزیابی مورد استفاده توسط شرکت ها و همجنین به طراحی و پیاده سازی موفق چنین سیستم هایی مرتبط دانسته
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اند .محققان دیگری مدیریت عملکرد استراتژیک و سیستم ارزیابی را به عنوان عاملی برای رسیدن به مزیت رقابتی ،بهبود
مستمر و توانایی در موفقیت در خصوص مدیریت تغییرات دانسته اند
مزیت رقابتی تا حدی مطرح می شود که در یک سازمان دارای صالحیت  ،برای ایجاد یک موقعیت قابل دفاع که از رقبای
خود پیشی گرفته  ،به عنوان یک نتیجه از تصمیم گیری های مدیریت بحران  ،که سازمان را از رقبای خود متمایز میکند در
نظر گرفته می شود .اگرچه تحقیقات تجربی نشان داده است که هزینه ،کیفیت ،تحویل ،و انعطاف پذیری قابلیت های مهم
رقابتی هستند(.کچن و همکاران،)8002 ،به تازگی زمان و نوآوری نیز به عنوان منابع بعدی مزیت رقابتی شناسایی شده اند.
نلسون ( )8000بر اهمیت به دست آوردن مزیت رقابتی پایدار از فناوری اطالعات تاکید می کند .عالوه بر این ،کچن و همکاران
( )8002سیستم های اطالعاتی زنجیره تامین را به عنوان یکی ازبهترین حوزه های زنجیره تامین ارزش و متفاوت با زنجیره
تامین سنتی معرفی می کنند .بنابراین ،توسعه سیستمهای  ITبرای  SCMکه حمایت و سرعت بخشیدن به همه فعالیت
های کسب و کار و بهبود تصمیم گیری و بهره وری را به دنبال دارد ،می تواند موجب کسب مزیت رقابتی در سراسر زنجیره
تامین گردد .و این مسئله از طریق بهره برداری از  ITبرای یکپارچه سازی فرآیندهای کسب و کار داخلی و خارجی انجام می
شود.
در ابتدا شرکت ها برای فعال کردن ادغام فرآیندهای کسب و کار داخلی خود به تکنیک ها و روش های  ITنیاز داشتند.
این می تواند به شرکت برای تبدیل شدن به شرکتی کارآمد ،بهبود بهره وری  ،و سرعت بخشیدن در پاسخگویی به نیازهای
مشتری کمک کند .سیستم های  SCMسیستم های اطالعاتی هستند که برای مدیریت تدارکات ،مدیریت حمل و نقل ،برنامه
ریزی استراتژیک ،انبارداری ،موجودی ،تولید ،مدیریت تامین کنندگان ،و مدیریت مشتری بکار می روند (تورک]2[.)8002 ،
سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی ( )ERPبه عنوان بخشی از نرم افزار توسعه یافته SCMهستند .سیستم های
 ERPبرای ادغام فرآیندهای کسب و کار ،از طریق سازماندهی ،تدوین و استاندارد سازی فرآیندهای کسب و کار و اطالعات
استفاده می شود(نوریس و همکاران .)8000 ،آنها کارکنان را قادر به دسترسی به پایگاه داده مشترک  ،مدیریت داده ها با
روشی یکسان و حذف هزینه های انتقال اطالعات از یک بخش به بخش دیگر می کنند .ادغام و یکپارچگی داده ها  ،صحت و
دقت داده ها را تضمین می کند و موجب جلوگیری از افزونگی و تکرار داده ها می گردد .عالوه بر این ،گزارش های  ERPرا
می توان برای پیش بینی تولید و تصمیم گیری مورد استفاده قرار داد .یکی دیگر از فرایند های کلیدی زنجیره تامین  ،مدیریت
ارتباط با مشتری ( )CRMاست که مدیریت ارتباط بین سازمان و مشتریان آن است.مسئله مهم برای یکپارچه سازی
فرآیندهای داخلی کسب و کار ،ادغام  ERPبا  CRMاست .به تازگی ،بسیاری از فروشندگان ، ERPبسته یکپارچه سازی
شده  ERP-CRMرا ارائه می دهند ،از آنجا که بسیاری از شرکت ها توجه به یکپارچه سازی سیستم  CRMجدید با
سیستم  ERPقبلی خود را ابراز کرده اند با اینحال استقرار سیستم های  ERPو  CRMباید نگرانی اصلی شرکت هایی باشد
که عالقه مند به شروع کسب و کار الکترونیکی هستند (یان جینگ .)8003 ،
بنابراین  ،شرکت ها می توانند در سطح وسیعی از روش ها و تکنیک های  ITبرای یکپارچه سازی فرآیند های کسب و کار
خارجی شرکت بهره برداری نمایند .شرکت ها می توانند با ایجاد توانایی در اتصال و ارتباط با شرکای کسب و کار ،تامین
کنندگان و مشتریان ،به شرکتهای "توسعه یافته" تبدیل شوند .در گزارش نوریس (و همکاران )8000 .آمده است "در آینده
شرکت ها باید در زنجیره ارزش توسعه یافته با هم کار کنند .کسانی که قادر باشند سیستم های اطالعات داخلی خود را به
زنجیره ای از اطالعات که به موازات زنجیره های فیزیکی کاالست متصل کنند موفق خواهند بود" .شرکت ها به تبادل
اطالعات حیاتی مانند پیش بینی تقاضا ها ،سفارشات واقعی و سطح موجودی با روشی کارآمد نیاز دارند(ماراکاس ،)8002 ،در
عین حال  ،از داده های اختصاصی هر شرکت حفاظت شود(کچن و همکاران .)8002 ،بکارگیری سیستم های داخلی اطالعات
سازمانی ( )IOSبرای مدیریت زنجیره تامین و برای فعال کردن یکپارچه سازی خارجی پیشنهاد شده است (پرم کومار8000 ،؛
گراور و سعید8006 ،؛ شیخ و عبدالقادر IOS )8002 ،شامل شبکه های تبادل الکترونیکی داده ها ( ، )EDIاکسترانت،
سیستم های استراتژیک مشتری مدار ،تجارت الکترونیکی و بازارهای الکترونیکی می باشد .به منظور پیاده سازی  ،IOSشرکت
های نرم افزاری  ،برنامه های کاربردی ،سیستم های عامل و خدماتی مانند خدمات اینترنت وب ،واسط های کاربردی برنامه
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نویسی(  APIها)  ،نرم افزار به عنوان یک سرویس ( ، )SaaSسیستم های عامل توسعه یافته و کیت های توسعه نرم افزاری
( )SDKرا ارائه می دهند (تورک. )8002 ،
به منظور بهره گیری از مزایای استفاده از  ITبرای  ،SCMسازمان ها همچنین دریافته اند که طراحی و پیاده سازی
تکنیک ها و روش های فناورانه خود باید سازگار با شرکای زنجیره تامین و هماهنگ با سطح اتوماسیون بین شرکا باشد .در
غیر این صورت ،این سازمان از منظر زنجیره تامین  ،ایزوله و نقطه شکاف خواهد بود(جیاراج و ست  .)8000 ،بنابراین ،شرکت
ها نیاز به رعایت استانداردها و چارچوب های قانونی برای استفاده از برنامه های فناوری اطالعات در  SCMدارند(گوناسکاران
و ناگی8002 ،؛ جیاراج و ست .)8000 ،به عنوان مثال ،برای مدیریت زنجیره تامین ،شورای زنجیره تامین به مرجع عملیاتی
زنجیره تامین( )®SCORبا استاندارد جهانی تبدیل و توسعه داده شده است .این یک مدل است که چارچوبی منحصر به فرد
برای تعریف و تعیین ارتباط بین معیارهای عملکرد ،فرایندها ،بهترین شیوه ها ،و ساختار یکپارچه مردمی ارائه می دهد
(شورای زنجیره تامین .)8002 ،شرکت ها می توانند از این مدل و یا دیگر مدل های مشابه برای نظارت بر عملکرد زنجیره
تامین و تشخیص و تصحیح سریع انحرافات استفاده نمایند) Marinagia,C & Trivellasb,P &, Sakas,P,(2014
عالوه بر این ،سازمان باید بر روی هم ترازی کسب و کار استراتژیک با اهداف و مقاصد  ،ITبه منظور به حداکثر رساندن
سرمایه گذاری  ITو دستیابی به هماهنگی با استراتژی ها و طرح های کسب و کار تمرکز داشته باشد(پاپ .)8000 ،این
چیدمان یک پیش نیاز کسب و کار برای زنده ماندن در رقابت های شدید جهانی و عصر دیجیتال است.
نقطه استراتژیک همترازی  ،ایجاد ارزشی می کند که یک شرکت را قادر می سازد یک مزیت فوق العاده رقابتی ایجاد کند و
به این ترتیب نه تنها برای زنده ماندن ،بلکه برای تبدیل شدن به یک رهبر در بازار مورد توجه باشد(ماریناگی و همکاران،
 .)8000همچنین در یک مطالعه که اخیرا در ارتباط با هماهنگی سیستم های اطالعات با استراتژی های  SCMانجام شده
(ترابی زاده و همکاران )8008 ،این تاثیرات بر روی زنجیره تامین و عملکرد شرکت نشان داده شده است.
تحقیقات میدانی
همانطور که در ابتدای این مقاله اشاره شد  ،در اولین مقاله (از بین  5مقاله مورد بررسی)  ،تأثیر فن آوری اطالعات )(ITبر
توسعه مزیت رقابتی در سراسر زنجیره تامین مورد توجه قرار گرفته و روش ها و یافته های یک تحقیق میدانی که در مورد 67
شرکت تولیدی در منطقه یونان مرکزی در سال  8002انجام شده را ارائه نموده است .هدف از این بررسی  ،تحقیق در مورد
تاثیر روش ها و تکنیک های  ITبر مزیت رقابتی  SCMمی باشد  .بر اساس این یافته ها ،برای بررسی معیارهای سنجشی
موجود در  ITو مدیریت زنجیره تامین ،می توانیم یک پرسشنامه ساختیافته در نظر بگیریم که تکنیک ها و روش های  ITرا
مانند مزیت رقابتی زنجیره تامین و به همان خوبی اندازه گیری کند .نتایج بدست آمده  ،نقش بسیار مهم تکنیک ها و روش
های  ITدر ایجاد یک مزیت رقابتی پایدار مبتنی بر مدیریت زنجیره تامین را تایید می کند.
تحقیقات میدانی بر اساس یک پرسشنامه ساختار یافته انجام گردید .این پرسشنامه با تطبیق معیارهای موجود در  ITو
مدیریت زنجیره تامین طراحی شده بود و تکنیک ها و روش های  ITرا ارزیابی می کرد  ،به همان خوبی که مزیت رقابتی
زنجیره تامین را اندازه گیری می کرد.
نمونه های هدف ما  ،شرکتهایی در صنایع تولیدی و همچنین شرکت ها یی بودند که از پایگاه داده ( ICAPدایرکتوری
یونانی مالی) انتخاب شده بودند .نمونه های نهایی شامل  200شرکت کوچک و متوسط تولیدی با تعداد کارکنان بین  00تا
 850نفر بود .
پرسشنامه ها قبل از توزیع شدن  ،دو بار توسط ده نفر از مدیران تدارکات شرکت های مختلف مورد آزمایش قرار گرفت و
توسط دانشگاهیان مورد بحث و بررسی عمیق قرار گرفت .آنها ارتباط قابل درک بین پرسشنامه و زنجیره تامین شرکت های
تولیدی را تایید کردند .پرسشنامه های حاصل شده بین مدیران تدارکات و مدیران اجرایی توزیع شد چرا که آنها تصمیم
گیرندگان نهایی هستند و اطالعات کلیدی را در پاسخ های خود با دیدگاهی وسیع تر در مورد کسب و کار داخلی و محیط
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خارجی خود ارائه می دهند .از  200شرکتی که در نمونه اولیه حضور داشتند  67 ،شرکت به پرسشنامه پاسخ دادند یعنی
درصد پاسخگویان  85,2درصد بود که برای این نوع از تحقیقات تجربی  ،این درصد رضایت بخش در نظر گرفته می شود
)Marinagia,C & Trivellasb,P &, Sakas,P,(2014
نتیجه گیری
امروزه مدیریت زنجیره تامین ) (SCMبصورت همزمان با افزایش خواسته های مشتری و همچنین رقابت جهانی روبروست.
تکامل شیوه ها و تکنیک های فناوری اطالعات )، (ITعاملی برای یکپارچه سازی زنجیره تامین در سیستم های ارزش است.
در عرصه رقابت ،دیگر شیوه های قبلی مدیریت تولید که یکپارچگی کمتری را در فرایندهایشان دنبال می کردند کارایی خود
را ازدست داده و شرکت ها نیازمندند تا یکپارچگی منظمی را در تمام فرایند های تولیدی خود ایجاد کنند .مدیریت زنجیره
تامین بعنوان یک رویکرد یکپارچه ،توان پاسخگویی به این شرایط را داراست .ورود فناوری اطالعات به زنجیره تامین ،چهره
صنایع را نسبت به دهه گذشته کامال متحول ساخته و بکارگیری آن برای شرکت ها به یک مزیت رقابتی تبدیل شده و باعث
افزایش همکاری بین اعضای زنجیره تامین از طریق انتقال دقیق وسریع اطالعات شده است وکارایی را در زنجیره تامین باال
برده است  .بنابراین  ،به حداکثر رساندن سرمایه گذاری در زمینه  ITمی تواند منجر به اثربخشی و سود دهی باالتر شرکت ها
گردد .
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