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  چکیده 

 میان شرکتها در» collaboration« همکارينحوه  دررا تغییرات چشمگیري فناوري هاي نوین ارتباطات و اطالعات، 
 کمتر ،همکاري شرکتها با همراهی استراتژیهاي سنتیدیگر  .استایجاد نموده  به بازار طراحی، تولید و عرضه محصوالت

 و جایگزینی محصول کمتر وفاداري مشتریان، هزینه هايعدم محصوالت،  چرخه کوتاه عمر می آورند وبدست  نتیجه مطلوب
ِسریع ایجاد  زنجیره هاي تامین با قابلیت شکل گیريهمکاري جدیدي در قالب  مدلهاينماید تا  ب میتهدیدها ایجاسایر 
  .شود

ترکیبی  یک زنجیره تامین الکترونیکی بطورکلی .بشمار میروددر این مورد راهکارهاي موثر  یکی ازی زنجیره تامین الکترونیک
به بگونه اي طراحی میشود که با استفاده از فناوري اطالعات و بوده  )فیائیاز نظر جغرا(از اعضا موقت و بهم وابسته و پراکنده 

ایجاد زنجیره هاي تامین الکترونیکی نیاز  .را براي اعضا خود ایجاد نماید مناسبیو مزیت رقابتی  نیازهاي بازار جوابگو باشد
و اتحاد موقت،  گردیدهها وهسته هاي پراکنده موجب تلفیق سازمان شته،فزاینده اي به همکاریهاي فزاینده و انعطاف پذیر دا

 همکاري میان شرکاي فقدان مدیریت موثر در کنترل و هدایت. نماید می به مدد شبکه هاي ارتباطی ایجادرا موثر و کارا 
از اینرو تدوین و بکار گیري استراتژي هاي . ر کسب و کار شودتامین الکترونیکی میتواند موجب شکست دزنجیره هاي 

  .اسب همکاري متناسب با ماهیت زنجیره تامین ضروري استمن
 و رفتهمورد بررسی قرار گمعرفی و تامین الکترونیکی  زنجیره همکاري شرکتها در هاي استراتژي از مدلاین مقاله چند  در

 .پیشنهاد میگردد پیاده سازي روشیک  در ادامه

  

  هاي کلیديواژه

 »strategy«ژي  استرات -» electronics supply chain«الکترونیکی زنجیره تامین  -» collaboration«کاريهم
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 مقدمه
میتوانند مزیتهاي رقابتی و  ئی که هرکدام به تنهائی توان رقابت ندارندسازمانها ،هیطریق مشارکت و همکاري گرو از

ارائه خدمات بهتر جهت دوام و بقاء در  توانمندیهاي اساسی خود را ترکیب کرده و با همکاري در قالب زنجیره تأمین به تولید و
کارایی و قدرت مانور آنها در برابر تهدیدات  نموده وستفاده در این حالت سازمانها از تجارب یکدیگر ابعالوه . بازار بپردازند

زنجیره هاي تأمین به دو دلیل عمده  از اینرو بطورکلی میتوان گفت مشارکت شرکتها و سازمانها در. محیطی افزایش می یابد
  :صورت میگیرد

  ءمزیتهاي رقابتی دیگر شرکا به استفاده از نیاز. 1
   با دیگر شرکاء سهیم منابعت کارائی از طریق نیاز به. 2

 و ارائه ، سازماندهی و ایجاد شبکه هاي همکاري در روابط تجاري و تکوینتوسعه کاربردهاي فناوري اطالعاتبا همزمان 
تحوالت الکترونیکی باعث تغییرات ": اعالم نمود 1991در Swass .محصول به بازار از اهمیت زیادي برخوردار گردیده است

بسیاري از شرکتهاي  ."]1[زنجیره هاي تأمین گردیده است آنها درو مشارکت نحوه عملکرد  یف شرکتها وري در تعرگیچشم
به استفاده از فناوري هاي نوین ارتباطات و اطالعات در مشهور جهانی بمنظور توانائی جوابگوئی به رقابتهاي موجود در بازار 

 لیه هاي تامین ممکن است در کشورهاي مختلف پخش شده باشند وشرکاي این زنجیر .زنجیره هاي تامین خود پرداخته اند
این گونه رفتار نیازمند انعطاف پذیري، دانش و نوآوري است و با  .] 12[اهداف مشترکی را دنبال نمایند با همکاري با یکدیگر

  . میسر نمیگردد همکاري سنتی مدلهاي قدیمی و تبعیت از
  
 

 تأمین الکترونیکی هتعریف زنجیر
  .اشاره می شود )سنتی( فیزیکیتامین  یرهزنجیره تأمین الکترونیکی ابتدا به تعریف زنج بهتر راي شناختب

مواد اولیه، اطالعات، پول و خدمات از سوي عرضه کنندگان مواد اولیه و از جریان "عبارت است از  تامین زنجیرهبطور کلی 
شامل ) نیز نامیده میشود عرضهزنجیره (یره تأمین جچنین زنهم ."طریق کارخانجات و توزیع کنندگان به مشتري نهایی

پس می توان . ]2[سازمانها و فرایندهایی است که محصوالت، اطالعات و خدمات را به مصرف کننده نهایی تحویل می دهند
  .دبا یکدیگر نشأت می گیر ي آنهادریافت که مفهوم زنجیره تأمین از چگونگی ارتباط سازمانهاي شریک و همکار

ي بعمل آورده موثراستفاده  )اینترنت وبه ویژه وب (الکترونیکی  ابزار روابط زنجیره تأمین از فناوري اطالعات و چنانچه درحال 
استفاده از فناوري  "الکترونیکی عبارت است ازتامین  زنجیرهبه عبارت دیگر،  .گویند به آن زنجیره تأمین الکترونیکی می ،شود

ن الکترونیکی عبارت است تامیمدیریت زنجیره ) م Norris )2000طبق نظر  .]2["تامین لیاتهاي زنجیرهاطالعات در انجام عم
کنترل همزمان و  ،سرعتبهبود براي  ،)B2B( بکارگیري فناوري هاي الکترونیکی و بویژه وب در فرایندهاي بنگاه به بنگاه"از 

با توجه به این واقعیت  .شامل می شودنیز هماهنگی و کنترل را  ،زيری فعالیتهایی نظیر برنامه بعالوه،  ."رضایتمندي مشتري
 هر نیاز به هماهنگی شرکاي تجاري وچندین بخش از) الکترونیکی یا غیرالکترونیکی(که مدیریت و اداره زنجیره هاي تأمین 

 هاي تأمین کاري مشکل و درزنجیره  مصرف کنندگان دارد، اداره موثر بنگاه بهمراه انجام فرایندهاي متعدد کسب و کار و
 .مواردي غیرممکن به نظر می آید
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بر اساس مطالعات بعمل  .باشدمی ERP 1اما فناوري اطالعات راه حل هاي متعددي دراین زمینه مهیا میسازد که از آن جمله 
اربرد ابزار الکترونیکی و راهکارهاي فناوري میزان ک مختلف، در زنجیره هاي تامین الکترونیکی آمده توسط نگارندگان مقاله،

  .و به عواملی چند بستگی دارد اطالعات متغیر می باشد
 .اشاره میشود شده پیاده سازي به یک نمونه موفق از زنجیره تامین الکترونیکی جهت تفهیم بهتر موضوع ،در ادامه

  
 

  الکترونیکی یک نمونه زنجیره تامین
 هزاراناست که به مواجه  با حجم زیادي از تولیدات متنوع ،تجاري در جهانیماهاي پهواد کننده شرکت بوئینگ بزرگترین تولی

یابیم بسیاري از  پیچیدگی این کار وقتی مشخص می شود که در .با شرکاي مختلف نیاز دارد بی شمار  قطعه و روابط
  .دندار تفاوت دیگربا یک هواپیماها طبق سفارش تولید می شوند و تقاضاي مشتریان

 .میلیارد دالر گردید 5/1معادل  هائیتحویل، این شرکت متحمل ضررمتعدد در پی بروز تأخیرات و  90رین سالهاي دهه آخ در
 تبادل داده باکلیه شرکاء مدآکار شبکه الکترونیکییک پیاده سازي  ،تکرار این زیان ویران کننده از این رو براي جلوگیري از

و اجرا  بموقعن یاهدف این بود که برنامه زمانی تعهدات به مشتردر واقع . گرفتدر دستور کار قرار  )ازنجیره تأمین هواپیم در(
  .سر انجام برسددر موعد مقرر به به 

دسترسی شرکاي بوئینگ  و تأمین کنندگان کلیهبراي  و پیاده سازي یک استراتژي همکاري مبتنی بر شبکه وب، کاربا اتمام 
بطوریکه حتی قبل  .گردید فراهمتبادل داده یک شبکه ایمن  نزدیک بر مبناي اعتماد متقابل و بر بستر و همکاري اطالعات به

از اعضا   ،هامونتاژ هواپیماپروژه ها و قرار می گرفت و همزمان با پیشرفت شرکا ویژگیهاي طراحی دردسترس ، از شروع تولید
این امر نه تنها موجب در نهایت  .مطلع میشدند ینسایروضعیت رکت و منابع شتامین زمانبندي و  غییراتمیزان تکمیل کار و ت

شرکاي زنجیره و همکاري بهتر بلکه حتی منجر به کاهش قابل توجه ضایعات ، تاخیرات طوالنی مدت قبل گردید اشکال رفع
کنسرسیوم  یعنیقیب پیشی گرفتن از راز همه مهمتر گردید که سود بیشتر و در بسیاري امور تامین الکترونیکی بوئینگ 

  .]3[ داشت در پیبراي این شرکت را اس بایر
  
  

  الکترونیکی  تامینیک زنجیره و ویژگی هاي  اجزاء 
  :]2[متشکل از اجزاء اصلی زیر دانست  را می توانین الکترونیکی تام یک زنجیره) م Norris )2000 اعالم بر اساس

  .خدمات حمل و نقل و انتقال ارائه می شودهماهنگی  وب و اینترنت با استفاده از فناوري: حمل و نقل الکترونیکی. 1
 ول، اخذ بازخورد کاربران،صافزایش سرعت دسترسی به بازار، بهبود قابلیت هاي مح: طراحی و توسعه به صورت مشارکتی. 2

   .ان طراحیمکاهش ز
  .) Work flow( ، گردش کاررتالاکسترانت، اینترانت، پو: شبکه ایمن تبادل اطالعات. 3
عقد قرارداد الکترونیکی، دستورحمل الکترونیکی، بازرسی و  وکاتالوگ الکترونیکی، سفارش خرید : تدارکات الکترونیکی. 4

   .جایگزینی الکترونیکی
  .]4[استفاده از پیش بینی تقاضا براي تأمین تقاضا و تقسیم وظایف : برنامه ریزي مشارکتی. 5
اطالعات ذخیره و جایگزینی محصول براي کاهش موجودي و افزایش سرعت : جایگزینی محصول در تولید و توزیع ذخیره و. 6

   .تولید

                                                
١ - Enterprise Resource Planning 
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  .موجب آسانتر شدن و گسترش اطالعات می باشد: اعتماد. 7
  

می توان بشرح   ویژگی هاي اصلی یک زنجیره تامین الکترونیکی را از دیدگاه نگارندگان مقاله، ]12[بر اساس مطالعات پیشین 
  :زیر دانست

 تسهیم منابع و توانمندیهاي اصلی •
 پراکندگی جغرافیائی اعضا •
 ارتباطات الکترونیکی  •
 شرکاي متغیر •
 صداقت و اعتماد •
 انعطاف پذیري •

  ین الکترونیکیماتزنجیره  در همه جانبه شرکامنافع همکاري 
اطالعات در  .اطالعات بین اعضاء می باشد وسیع و روان انبر جری مبتنیالکترونیکی  تامین زنجیره ،همانگونه که اشاره شد 

  ... تکنیکی و طراحی، اعم از قیمت، موجودي، وضعیت ارسال، اطالعات خرید، مالی، ویژگی هاي یا خدمات مورد محصول
با توجه  کهبطوری .بشمار میرود نحوه همکاري اعضاي آن الکترونیکی، کلیدي موفقیت زنجیره تأمین عواملجمله از  بطورکلی

، کارکرد بهینه زنجیره )الزم ناشی از نقصان یا فقدان اطالعات(هر گونه نقص به ماهیت وجودي و انتظارات موجود، بروز 
از اینرو تدوین و بکار گیري استراتژي هاي مناسب همکاري متناسب با ماهیت  .دهد قرار می جدي در معرض خطررا تأمین 

  . زنجیره تامین ضروري است
قابلیت  در ، رقابت پذیري این زنجیره هانشان میدهده موفق شرکتها در مشارکت در زنجیره هاي تأمین الکترونیکی تجرب
الزمه  و نهفته است -)اثر شالقی(مانند تغییر سطح تقاضا  - مقابل فرصتها و مشکالت  االکی وعکس العمل سریع آنها درچ

مشارکت که از آن نوع همکاري و این  .می باشد اطالعات نهفتهتسهیم اء در همه جانبه اعضهمکاري  ،این توانائیایجاد و حفظ 
تا  را قادر میسازد شرکتها  ،)یبویژه در مورد محصوالت دیجیتال(نامبرده میشود  C-Commerceبعنوان تجارت مشارکتی یا 

 ینزدیکهاي استراتژیک و  مکاريمدیریت، خرید و بسیاري از امور دیگر با همدیگر ه ،در فرایندهاي طراحی، توسعه محصول
   .بعمل آورند

  
  :]3[ر یک زنجیره تأمین الکترونیکی عبارت است از دسازمانها  همکاري ناشی ازبرخی از امتیازات 

  تسهیم اطالعات در مورد تغییرات تقاضاي مشتریان . 1
  اطالع سریع از تغییر طراحی محصول . 2
 اراتر محصول كتھیھ جزئیات و طراحي . ٣
  افزایش سرعت پردازش معامالت .4
  کاهش خطاهاي تولید داده. 5
  تسهیم اطالعات در مورد نرخ عیوب و نوع آنها. 6

 جدید تجارت الکترونیک به راحتی آمیخته شده و سازماندهی روابط تجاري و هاي با راه حلاین درحالی است که این مزایا 
از قبیل  الکترونیکی بویژه محصوالت( محصوالت تولید و عرضهطراحی،  در الکترونیکی راشرکاي زنجیره تامین همکاري میان 

 دریافت سفارش در فضاي اینترنت و مبادله الکترونیکی دادهاین حالت  در .تسهیل می نماید) ...نرم افزارها، موسیقی، فیلم و
)EDI (گسترده همکاري  .ر سطوح باالتر انتقال می یابدیا اکسترانت بطور خودکار صورت می گیرد و به تأمین کنندگان د

  ریان منجر طراحی محصول تاعم از عرضه کنندگان مواد اولیه، تولید کنندگان، توزیع کنندگان و مش مینمیان اعضاء زنجیره تأ
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 .رسد به حداقل مینیز ار می شود ضمن اینکه هزینه کنترل زنجیره تأمین زجدید و کاهش زمان ارائه محصول جدید به با
بر بهتر و دقیقتر امکان کنترل و نظارت صورت گرفته و  با به کارگیري روشهاي پرداخت الکترونیکینیز  وجه حتی پرداخت

  .]3[می یابد فرایند نقل و انتقال وجوه افزایش
الت خطاهاي انسانی دراین ح. با سرعت، ارزان و با دقت قابل انجام بوده و توسط نرم افزارها انجام می شود هاین فرایندکلیه ا

  .کاهش چشمگیري می یابدنیز ناشی از تبادل اطالعات حذف می گردد و دوره زمانی انجام کار 
  
  

 در یک زنجیره تأمین الکترونیکی استراتژیک شرکا  تدوین مدلهاي همکاري مبانی
ونیکی میتواند موجب شکست در همکاري میان شرکاي زنجیره هاي تامین الکترشیوه فقدان مدیریت موثر در کنترل و هدایت 

 .از اینرو تدوین و بکار گیري استراتژي هاي مناسب همکاري متناسب با ماهیت زنجیره تامین ضروري است. کسب و کار شود
بر دو  می تواند در یک زنجیره تأمین الکترونیکیشرکا  استراتژیک همکاريتدوین مدل  مبانی ،ارندگان این مقالهگبعقیده ن

  :گیردبشرح زیر قرار محور اصلی 
 استراتژي وینتد درزیر ، نتایج شرکاي تجاري بین سازي یکپارچگی واعتماد میزان  براساس :بازدهیتوزیع ریسک و  - الف •

  :متصور استالکترونیکی  همکاري زنجیره هاي تامین هاي
سایر  و حمل زمان الزم براي در قسمتهاي مختلف زنجیره تأمین، تقاضا براي محصوالت، موجودي انبار از قبیل اطالعات .1

منظم مدیریت  باید با بکارگیري سیاستهاي قوي و اطالعاتاین  .گیردمی دسترس همه اعضاي زنجیره قرار  اطالعات در
 .]5[دنوکنترل شو

معیارهاي اندازه گیري  عنوانب رسانی به مشتریان هزینه، کیفیت وخدمات سرعت، : معیار چهار مربوط به سطوح هدف  .2
 .]1[دنگردمی تعیین  تعریف و الکترونیکی زنجیره تأمین کارائی

تأمین کنندگان،  بیناز ترکیب محکم و استوار در فرایندها در  که یکپارچگی و هماهنگی در زنجیره تأمین الکترونیکی .3
 .]5[، ایجاد میشودشرکاي تجاري واحدهاي پشتیبانی و کانالهاي توزیع نشأت می گیرد

 Lean«به روز به تولید ناب  تولید انبوه جاي خود را روز ":الملی کار تخصص ارشد سازمان بیندونالد م دکتر دیوید مک .4
Production «يه ترتخصصی شد و ت بیشتراخدمکترونیکی قابلیت ارائه لزنجیره هاي تامین احالیکه  در ."]1[.دهد می 

 .شوندروز کوچکتر و محدودتر می به تامین روز  هستند، زنجیره هاي به بازارها
شرکا و  از همکاري فزاینده بین منابع فناوري اطالعات زنجیره تامین الکترونیکی باید بتواند ضمن استفاده ازساختار  - ب •

زنجیره  سازماندهیبه می نماید تا دراین چنین شرایطی  از اینرو ایجاب .پشتیبانی نمایدنیازهاي جدید قابلیت پاسخگوئی به 
را  زنجیره هاي تامین الکترونیکی ،نگارندگان این مقالهبراساس مطالعات  .توجه کافی بعمل آورده شود ترونیکیالک تامین

  :  دانستسه جزء مهم متشکل از میتوان 
و نسبتا بزرگ ساختار اي با  قسمت اصلی زنجیره را تعدادي شرکتهاي حرفه:  »Professional Core«اي هسته حرفه -1

این شرکتها با در اختیار داشتن اطالعات . آورند مدیریت و رهبران بازار بوجود می در زمینه فناوري، صاحب سبک و سابقه
  . شوند می محسوب سازد، رکن اصلی زنجیره که آنها را از رقبا متمایز می و یا براند تجاري معتبر حساس و دانش خاص

دهند و از انعطاف پذیري  ا ازطریق انعقاد قرارداد انجام میرغیر تخصصی سازمانهایی که بسیاري ازخدمات : ها پیمانکار -2
  .برخوردار هستندنیز باالئی 

تمایل چندانی به درگیر  و که اعمال رهبري شرکتهاي بزرگ را ترجیح می دهند R&Dو مؤسسات کوچکی تخصصی -3
  .یه یک غول رشد کننددر ساتا ترجیح میدهند  نهاآ دیگر بعبارتی. شدن در شرایط پیچیده محیطی را  ندارند
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سیاستهاي  در بلکه مستلزم تغییر بودهالکترونیکی فقط کاربرد فناوري ن تامینمدیریت زنجیره البته بایستی توجه داشت که 
 الکترونیکیدر طول زنجیره تأمین  همکاريبکارگیري استراتژي هاي  و هاداستاندار معیارها وو مدیریتی، فرهنگی، سازمانی 

به اتکا فناوري اطالعات، نقش تعیین  می باشد که مراحل طراحی، تولید و تامین خدمات و کاالها در طیو  میان شرکتها
  .رقابتی بودن و بقا هر زنجیره تامین ایفا میکند کننده اي در

  
  
  ژي هاي همکاري در زنجیره هاي تامین الکترونیکی   انواع استرات 

شده اند  الکترونیکیدر طول زنجیره تأمین  همکارياستراتژي هاي  انواع ريبکارگی نیاز به پدیده هایی که موجب از جمله
 :]6[و  ]5[ عبارتند از

 .و رشد فزاینده آن ITتوسعه دانش فناوري اطالعات •
 کاهش هزینه هاي ارتباطات و حمل ونقل در سطح جهان •
  .R&D)(افزایش مؤسسات تخصصی  •
  .»Product Life Cycle«کاهش چرخه عمرمحصول  •
 .برد بیشتر علوم جدید در طراحی و تولید محصوالتکار •
 .مشتریان وفاداري کمتر •
 .»switching cost« هزینه هاي کمترجایگزینی محصول •
 .تهدیدهاي جانشینی بیشتر •
 .روند فزاینده جهانی شدن •

جدید که معموال حاصل از موقعیتهاي  ودشرکتهاي کوچکتر و زیرکتر به طور پیوسته از س ،مشارکتهاو  هاهمکاری نواعا در
در ادامه، بر اساس نوع همکاري اعضا و تاثیر هر کدام از عناصر اصلی  .توسط شرکتهاي بزرگتر ایجاد میشود بهره می برند

تشکیل دهنده زنجیره تامین الکترونیکی، سه مدل مختلف همکاري ارائه میگردد که از کاربرد و ویژگی خاصی برخوردار 
  .]9[و ]8[میباشند

  
  پادشاههمکاري  مدل
بخود اختصاص می  را در زنجیره تامین الکترونیکی کنترل یک سازمان واحد موقعیت مرکزي و هسته ،همکاري مدل در این
تامین الکترونیکی هر پادشاه با پادشاه زنجیره  عو در واق وجود ندارد وي يی برایبرق در درون زنجیره تامینبطوریکه . دهد
. سایر شرکتها در نقش تامین کنندگان و ارائه دهندگان خدمات تحت کنترل پادشاه عمل می نمایند .نماید می رقابت دیگر

شرکتهاي کنترل کننده معموال از برتري هاي سنتی مانند برتري مالی و نشاندهنده آن است که  ي بعمل آمدهبررسی ها
  .فناوري براي اعمال کنترل بر سایر شرکا استفاده می نمایند

 است که توسط زنجیره تامین یخدمات یا سازمان پادشاه تعیین کننده مشخصات اصلی محصول ومعموال این نوع همکاري،  رد
مزیت . سازمان پادشاه ضرورتا به سایر اعضا وابسته نیست و اعضا و پیمانکاران قابل تغییرهستند. ارائه میشود الکترونیکی

است که در کنار هم به مزیت رقابتی دست می یابند که به تنهائی  واقعیت نهفته نایدر همکاري این اعضا کوچکتر با پادشاه 
ریسک از دست دادن   ازاینرو ، اشتراك گذاري اطالعات کمتر صورت گرفته وهمکاري در این مدل .قادر به کسب آن نیستند

ند نمیتوادر مورد برخی شرکا  حتیتر و ، مدت زمان همکاري طوالنی همچنین. صاصی و انحصاري کمتر استاطالعات اخت
   .دندائمی باش
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  .نام برد) تولید کننده تجهیزات رایانه اي(  Dellتوان از زنجیره هاي تامین شرکت هایی مانند بوئینگ و بعنوان نمونه می

  
  ها ارباب همکاري مدل
ارباب ها  .بخود اختصاص میدهندتامین الکترونیکی  هاي در زنجیرهرا  این مدل چندین شرکت مشابه موقعیت مرکزيدر 

  .رقابت نیز انجام دهندبا یکدیگر همکاري اشتراکی ایجاد کنند و همزمان در شبکه ارباب ها  )شرکا(موجود  منابعبا مجبورند 
صورت می پذیرد ولی به دلیل وجود اصلی مانند دانش فنی تا حدي بر سر منابع  میان ارباب ها در این نوع مشارکت رقابت

این و خالقیت در نحوه استفاده از  ياربابها با نوآورو در عوض،  منابع اصلی به اشتراك استفاده میشوداز  ،ههاي مشتركپایگا
  .منابع رقابت می کنند

ریسک از دست دادن   نیزدر این استراتژي  .شکل دو بطور شماتیک این نوع روابط و همکاري بین اعضا را نمایش می دهد
  . نحصاري کمتر از مدل سوم استاطالعات اختصاصی و ا

  Amazon:بعنوان نمونه زنجیره هاي تامین بسیاري از شرکتهائی که در فضاي سایبر کسب و کار خود را بنا کرده اند از قبیل
  .دنو یاهو از این مدل همکاري استراتژیک دنباله روي می نمای
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  ايشبکه همکاري  مدل
بر اساس هاي همکاري با قابلیت هاي متفاوت و بر اساس اهداف متعدد عات موجب شده است تا شبکه بکارگیري فناوري اطال

این ارتباطات متقابل  .دنگیربهاي متفاوتی به خود کلشتشکیل و مقدار جریان اطالعات  و تا، محصول یا خدمنعتنوع ص
د نزمانی ظهور می یاب ها این شبکه در واقع. رار شودممکن است بین تولید کنندگان یا توزیع کنندگان یا بازیگران جدید برق

کنترل قوي توسط هیچ یک از اعضا بر زنجیره تامین  ،در این مدل همکاري .اشدکه هیچ شرکت و سازمانی قدرت برتر نب
عضا رهبري بین ا ،حالت در این .الکترونیکی صورت نمیگیرد و روابط بین اعضا متکی بر تسهیم دانش و اطالعات می باشد

 تغییر نقش آنها یا امکان افزایش تعداد بازیگران و ی بسیار سخت بوده و با زنجیره تامین الکترونیککنترل تسهیم میشود و 
اطالعات انحصاري اعضا در معرض انتقال به دیگران  ،در مدل سوم یعنی مدل شبکه اي .میتواند تغییر نماید نیز شکل همکاري

این مدل همکاري  .ول و یا ارائه خدمات مشابه توسط دیگر دریافت کنندگان افزایش می یابدقرار دارد و احتمال تولید محص
 در زنجیره هاي تامین الکترونیکی در مورد محصوالت دیجیتالی بدلیل ویژگیهاي خاصی که دارد از عمومیت و رواج بیشتري

به حالت شبکه اي  پایهر ااز حالت سلسله مراتبی یا باز را انظام روابطی سازمانهبرخوردار بوده و ...) نرم افزار، موسیقی، فیلم و(
پس از  شرکاء، الکترونیکی در زنجیره تامین همکارياین مدل  ، درکالسیک و بجاي روابط درازمدتبعالوه، . میدهدتغییر شکل 

مانی که نیاز به پروژه جدید ز .اتمام فعالیت و پروژه قادر به فسخ روابط بین خود و تشکیل مجامع استراتژیکی جدید می باشند
 نمونه .]3[منابع همدیگر سهیم می شونددر  یا فعالیت مشابه دیگري باشد، سازمانها و اشخاص هم تیم جدید را تشکیل داده و

سال (اخیرا که  قابل ذکر است iPhone بنام  Appleدر تولید و عرضه محصول جدید شرکت شبکه اي همکاري استراتژیک
در شکل سه یک نمونه ساده آین  .]14[ عرضه گردیده استبه بازار وشی هاي تلفن همراه چند رسانه اي گبصورت  )م 2007

  .شرکت ترسیم گردیده است 4نوع همکاري بر اساس تعداد 

  
تامین  اعضا و تاثیر هر کدام از عناصر تشکیل دهنده زنجیره هاي میان همکاري مدل بر اساس ،همانگونه که گفته شد

زیر نشاندهنده مقایسه میان چند ویژگی اصلی شماره یک در نمودار . الکترونیکی، کاربرد و ویژگی خاصی مورد انتظار میباشد
  . این مدلهاي همکاري میباشد

 کنترل افزایشامکان و سپس پادشاه،  ها اربابمدل همانگونه که مشاهده میشود با تغییر مدل همکاري از نوع شبکه اي به 
. یابدی کاهش م زنجیره تامین مشارکت و بالنتیجه انعطاف پذیري ولی در مقابل، عدم اطمینان کاهش می یابد ریسک و افتهی
داراي ریسک باال بوده و مستلزم یک اساس مدل همکاري شبکه اي بیشتر براي انجام پروژه هائی استفاده میشود که  این بر

  . می باشد شبکه منعطف با مشارکت باال بین همه اعضا
به مشارکت و انعطاف پذیري تا حد زیادي  از اینرو نیاز. ما با ریسک باالئی مواجه نیستیم ،در مقابل در مدل همکاري پادشاه

 .راردادهاي همکاري استراتژیک سازمانهاي کوچکتر و پیمانکاران با پادشاه میدهدقجاي خود را به کنترل و 
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  راتژي هاي مختلف همکاري در زنجیره تامین الکترونیکیمقایسه میان است -نمودار شماره یک

 ارائه محصوالت و خدمات مبتنی بر ،زنجیره هاي تأمیندر  همکاري شرکتها از مورد انتظار سنتیهداف در حالیکه ا
سهیم ، امروزه هدف اصلی از همکاري و تتوانائیهاي درون سازمانی و شناسایی و اتوماسیون فعالیتهاي تراکنشی قرار داشت

 مشتري و اجابت خواسته هاي شخصی تامین هرچه بیشتر نظرتمرکز و توجه به سمت بازار، اطالعات، 
   .تغییر یافته است »customizing«مشتري

با  JITکه بر اساس روش  Pullمقابل فرایند  درو صورت میگیرد بر همین اساس  Pull/Push استراتژیهايطرح مباحث 
به نهادن  ارزشژگی  ویتاکید بر  .قرار گرفته است MRPبر مبناي روش  Pushاستراتژي ورود سفارش فعال می گردد، 

 ره هايیبر خالف زنج و گردد  الکترونیکیتامین  زنجیره رفتارمیتواند حتی منجر به معکوس شدن ، مشتريخواسته هاي 
  .]11[شودشتري و تحقق خواسته هاي او شروع همه چیز از م ،سنتی تامین

  
  

 هادي ایجاد یک زنجیره تامین الکترونیکیمدل پیشن
 Kluber )1998 شناسائی بالقوه، : مرحله اي براي ایجاد یک سازماندهی الکترونیکی ارائه کرده است که شامل 4مدل ) م

   .]12[تعریف استراتژي، توسعه ساختارهاي مناسب و مکانیزمهاي همکاري است
ات بعمل آمده مطالع، با توجه به شناسائی شده ی بر یکی از مدلهاي همکاريتامین الکترونیکی مبتنبراي ایجاد یک زنجیره 

  از 
توضیحات مربوط  یشنهاد قرار میگیرد کهپمورد از سوي نگارندگان این مقاله  دوطبق نمودار شماره  یک مدل  ،موجودمنابع 
 اشتراك اطالعات از مهمترین عوامل کارکرد بهینهکه  ستا ضروري این نکته ذکر آن قبل از .در زیر آورده شده است به آن
اطالعات  اشتراك است که آن نیز بر اساسهمکاري بناي انسجام در زنجیره تأمین  زیر .شمار می رودبزنجیره تأمین  هر در

عات بهتر و جریان اطال ،در نتیجه در یک زنجیره تأمین هرچه قدر همکاري میان شرکتها گسترده تر باشد .میسر می گردد
این مراحل بترتیب  .قابلیت بهتري براي الکترونیکی شدن آن زنجیره تامین وجود داردحرکت داشته و  جریان ور شتبی

 :عبارتند از
  

بمنظور بقا در شرایط رقابتی و متغیر بازار، شرکتها باید بطور دائم فرصتهاي جدید : تجزیه و تحلیل بازار و فرصتها •
فرصتهاي بازار معموال توسط یک شرکت منفرد قابل دستیابی نبوده از  .آن را تسخیر نمایندکسب و کار را یافته و 

در بین سایر شرکتهاي  ،شرکت یابنده فرصتمعموال  .اینرو نیاز به ایجاد زنجیره تامین براي این منظور میباشد
 .همکار و اعضاي زنجیره تامین از نقش باالتر و رهبري برخوردار میشود
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قبل از شکل گیري زنجیره تامین الکترونیکی مورد نیاز، شرکت رهبر بایستی نسبت به آماده : تحلیل بازدهی تجزیه و •
تنها در صورت مثبت بودن این تجزیه و تحلیل راه براي ادامه مسیر هموار  .سازي تجزیه و تحلیل بازدهی اقدام نماید

 .خواهد شد
 

توانمندیهاي بازار، میزان سرمایه، : طرح تجاري شاملد در قالب تهیه می توان: تجزیه و تحلیل توانمندیها و نیازها •
در اینصورت توانمندیهاي مورد نیاز براي انتخاب  .صورت پذیرد توانمندیهاي فنی، ظرفیتهاي منابع و نیروي انسانی

 .شرکا و همکاران تعیین میشود
  

ت آمده از مرحله پیشین، کاندیداها و شرکاي در این مرحله بر اساس نتایج بدس: تحلیل و انتخاب شرکا و تجزیه •
در این مرحله براساس توانمندیهاي . احتمالی مورد بررسی و انتخاب قرار میگیرند تا در نهایت دقیقا مشخص شوند

بعقیده نگارندگان مقاله، سابقه مناسب  .مد نظر قرار گیرندمعیارهاي مختلفی ممکن است  موجود ومورد نیاز،
هرچندکه از اهمیت سایر عوامل مانند توانمندیهاي  .در این میان نقش موثري را ایفا می نماید همکاري هاي قبلی

 .فنی و مالی، شهرت واعتبار براند تجاري و انعطاف پذیري نمیتوان صرفنظر نمود
 
 

د از در واقع بع. تدوین و انتخاب استراتژي هاي همکاري در این مرحله صورت میپذیرد: تعریف مکانیزم همکاري •
الکترونیکی،  اینکه شرکتهاي همکار انتخاب شدند، بایستی بمنظور اطمینان از کارائی عملکرد زنجیره تامین

زنجیره تأمین الکترونیکی، بر اساس کاربرد  سازمانها درهمکاري استراتژي  .بین اعضا تدوین شوداستراتژي همکاري 
در این . ]12[اعتماد سازي. 2 ، بازدهیزیع ریسک و تو. 1: از دو رویکرد اصلی برخوردار استو ماهیت محیط 

 .اشاره شد سه مدل معمولتر آنها د که بهنخصوص استراتژي هاي مختلفی میتواند بکار برده شو
 

در این مرحله با استفاده از زیر ساختهاي فناوري ارتباطات و اطالعات روابط : شکل گیري زنجیره تامین الکترونیکی •
بطوریکه هر  .ز تقسیم وظایف و طبق نیازمندیهاي کلی پروژه، زنجیره تامین شکل میگیردبین اعضا ایجاد پس ا

 .و متصل می نمایدشریک و عضو زنجیره سیستم ارتباطات و اطالعات خود را با سایر اعضا و کل زنجیره هماهنگ 
 .دمیگردمیسر عملیات واقعی و اجرائی اعضا  است که امکان مرحله پس از این

کلیه فعالیتهاي اعضا زنجیره تامین الکترونیکی مبتنی بر فناوري ارتباطات و اطالعات در این مرحله : عملیات مجازي •
انجام این عملیاتها بدلیل خصلت ویژه این نوع  .]12[ن را عملیات مجازي می گویندآانجام میشود و اصطالحا 

میتواند از قابلیت انعطاف پذیري و یا ) اربابها و شبکه اي شاه،مدل پاد(همکاري ها و بر اساس استراتژي همکاري 
 .کنترل پذیري باالئی برخوردار باشد

  
اصالحات و بهبود مستمر کسب و کار، انجام  متغیر بدلیل ویژگیهاي بازار و فرصتهاي: بازنگري و اقدامات اصالحی •

 .ضروري است
  

ترونیکی براي پاسخگوئی به نیاز مشتري و فرصت تامین الکاز آنجائیکه تشکیل این زنجیره هاي  :پایان همکاري •
کسب و کار صورت میگیرد، لذا در پایان پروژه و اتمام عمر محصول و بروز  فرصت جدیدتر، دوام زنجیره از بین رفته 

 بررسی هاي بعمل آمده نشاندهنده آن است که در پایان همکاري ها . و منجر به تشکیل زنجیره هاي دیگر میشود
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و  ورزیدهمبادرت کوچکتر  يخرید شرکتها بهشرکاي بزرگتر  ،یژه در مورد محصوالت مبتنی بر فناوري دیجیتالوب

تولید ارزان تر  از بین رفتن امکانهرچند این عمل میتواند ناخواسته موجب  .دهند فرم شرکت بزرگتري تشکیل می
  .شده گردد شرکتهاي بزرگتراین ریسک براي  افزایشو 
  .آورده شده استعد، نمودار شماره دو شامل مراحل پیشنهادي فوق در صفحه ب
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 جمع بندي 
 

موجب بروز فرصتهاي تجاري خلق الساعه اي میگردد که  او مشتري و اجابت خواسته هاي شخصی تامین هرچه بیشتر نظر
و همکاري میان شرکاء ن کوتاه اطالعات دقیق در زمابمنظور جوابگوئی سریع به اینگونه فرصتهاي درحال تغییر، دسترسی به 

ی که طرفهاي لتوسیع اطالعات در زنجیره تأمین به ویژه در حاهمکاري و تبادل بدیهی است . زنجیره هاي تامین ضروري است
مبناي ایجاد زنجیره . نمی باشدمیسر  فناوري اطالعات پیشرفته دیگر در آن گسترده هستند کار آسانی نبوده و بدون امکانات

استوار است و فناوري ارتباطات و ...) و اینترنت، اینترانت(ین الکترونیکی بر سیستم هاي شبکه اي و رایانه اي هاي تام
  .اطالعات، زیر بناي این نوع همکاري بشمار می آید

آورده  در ایجاد یک زنجیره تامین الکترونیکی بایدپنج مرحله اساسی زیر را مورد توجه قرار داد که براین اساس یک پیشنهاد
  :شد

  تجزیه و تحلیل فرصتهاي بازار و قدرت پیش بینی -1
  ایجاد یک زنجیره مکمل از شرکتهاي مختلف با درك مشترك از کسب و کار -2
  تجزیه و تحلیل شرکا -3
  تنظیم مدل همکاري و استراتژي اشتراك سازي منابع بمنظور ایجاد انسجام و یکپارچگی هرچه بیشتر -4
  اصالحات الزم -5
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  مراحل پیشنهادي براي ایجاد یک زنجیره تامین الکترونیکی برمبناي استاراتژي هاي همکاري بین اعضا -2نمودار شماره 
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اعتماد متقابل همکاري و  ،در زنجیره هاي تأمین الکترونیکیهمکاري تمام استراتژیهاي موفقیت مبناي اصلی آموختیم که 
، بکارگیري ، کاهش هزینه و کاهش سرمایه گذاريخدماتبهبود  هرچه بهتر و بهره گیريبراي . باشدمیان اعضاء و شرکاء می

سازمانها درزنجیره تأمین همکاري استراتژي بطور کلی . ] 13[بشمار می رودهمکاري مناسب از ضروریات استراتژي 
ساحتار و . 2،  بازدهیتوزیع ریسک و . 1: ر اصلی برخوردارنداز دو محوالکترونیکی، بر اساس کاربرد و ماهیت محیط 

  سازماندهی
بهتر به سوي ساده تر و زنجیره تامین آن میان شرکتها گسترده تر باشد،  همکاري هیک زنجیره تامین هرچ بطورکلی در

ر در مراحل طراحی، تولید بکارگیري استراتژیهاي همکاري گسترده میان شرکتها با یکدیگ. حرکت می نماید الکترونیکی شدن
رقابتی بودن و در نتیجه بقا هر زنجیره تامین  و تامین خدمات و کاالها به اتکا فناوري اطالعات، نقش تعیین کننده اي در

  .مجازي ایفا میکند
عمدتا به هدف متمایزسازي  در زنجیره تامین الکترونیکی سازمانهاهمکاري استراتژیهاي تهیه و بکارگیري 

)differentiation ( تأکید بر مزیتهاي رقابتی و توانمندیهاي اساسی ضروري  ،این هدفبه  براي دستیابیو  پذیردمیصورت
هرچند که مدلهاي مختلف همکاري در این زنجیره ها قابل اجرا و پیاده سازي است، اما از دید نگارندگان این مقاله، سه . است

ول تر همکاري بوده که بر اساس محیط، محصول و شرایط رقابت، هر کدام از مدل پادشاه، اربابها و شبکه اي سه مدل متدا
  .ویژگی ها و کاربرد مناسبی برخوردار می باشند

با تغییر مدل همکاري از نوع شبکه اي به مدل ارباب ها و سپس پادشاه، امکان کنترل افزایش یافته و ریسک ، در مقام مقایسه
بعالوه در این حالت، از قابلیت بروز . ارکت و انعطاف پذیري زنجیره تامین کاهش می یابدمشاما . عدم اطمینان کاهش می یابد

اینرو  ، اشتراك گذاري اطالعات کمتر صورت گرفته و ازپادشاه در مدل همکاري .ابتکارات و خالقیت ها نیز کاسته میشود
هرچند اشتراك گذاري اطالعات ي اربابها در مدل همکار. ریسک از دست دادن اطالعات اختصاصی و انحصاري کمتر است 

در مدل سوم اما . می باشدریسک از دست دادن اطالعات اختصاصی و انحصاري کمتر از مدل سوم   بیشتر به چشم میخورد اما
 یعنی مدل شبکه اي، اطالعات انحصاري اعضا در معرض انتقال به دیگران قرار دارد و احتمال تولید محصول و یا ارائه خدمات

از سوي دیگر، هرچند در مدل پادشاه یک شرکت تعیین کننده اصلی  .مشابه توسط دیگر دریافت کنندگان افزایش می یابد
از  ،بدلیل وجود پایگاههاي مشتركمشخصات اصلی محصول و خدمات زنجیره تامین الکترونیکی است اما در مدل اربابها، 

   .منابع رقابت می کننداین نحوه استفاده از  و خالقیت در ياربابها با نوآورو در عوض،  منابع اصلی به اشتراك استفاده میشود
در مورد محصوالت بویژه عمومیت و رواج بیشتري در زنجیره هاي تامین الکترونیکی از  که شبکه اي همکاريدر مدل 
به حالت  پایهر اسلسله مراتبی یا بازاز حالت  نظام روابطی سازمانها است، نرم افزار، موسیقی، فیلم برخوردارمانند  دیجیتالی

، در زنجیره تامین الکترونیکی همکارياین مدل  ، درکالسیک و بجاي روابط درازمدتبعالوه، . میدهدشبکه اي تغییر شکل 
بر این اساس  .پس از اتمام فعالیت و پروژه قادر به فسخ روابط بین خود و تشکیل مجامع استراتژیکی جدید می باشند شرکاء

  .ائه تحقیقات بیشتر میسر استار
  
  
  
  
  
  
  
  

Archive of SID

www.SID.ir



 

  
  
  

 مطالعات بعدي
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