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 چکیده
بر عملکرد  گذارتأثیرم و شرکای تجاری به عنوان یکی از عوامل مهمیان راهبردی  یها یهمکارامروزه      
محیطی را کاهش داده و بر  یها نانیاطمعدم  تواند یم. برقراری روابط مبتنی بر همکاری شود یمقلمداد  ها آن
رو در این مقاله با هدف مشاهده تغییرات حاصل از برقراری گذار باشد. از اینتأثیر ها شرکتعملیاتی  یها نهیهز

سیستم به عنوان یکی از قدرتمندترین  یها ییایپوو با اتخاذ رویکرد  نیتأم رهیزنجهمکاری بر رفتار 
 نیتأم رهیزنجپویا و پیچیده، مدلی سه سطحی از یک  یها ستمیس یساز هیشبموجود در  یها یشناس روش

در دو  یساز هیشباجرا گردید. نتایج  Vensim DSSافزار توسعه داده شده است. مدل طراحی شده توسط نرم
که عملکرد زنجیره در حالتی که اعضای باالدستی از  دهد یمضای تصادفی و تقاضای قطعی نشان وضعیت تقا

دستی زنجیره آگاهی دارند به طور قابل توجهی بهبود یافته و متغیرهایی مانند تقاضای عضو پایین ینیب شیپ
طول زنجیره تعدیل  انبار و میزان مواد در حال ساخت کاهش یافته و نوسانات شدید در یها یموجودسطح 

 .اند شده
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 مقدمه. 1
 میانرقابت  شود یمبه حدی است که گفته  نیتأمرقابتی امروز، اهمیت زنجیره در دنیای فوق     

ابتی شدید موجب شده داده است. فضای رق نیتأم یها رهیزنجمیان  جای خود را به رقابت ها شرکت
نوین مبتنی بر  یساختارها یریگ شکلو  نیتأم رهیزنج حوزهجدید در  یکردهایرواست تا توجه به 

 .[23] همکاری و اعتماد پدیدار شوند
به طوری  کند یمطی  رهیزنج، تقاضا مسیری از پایین به باال را در نیتأم رهیزنجدر رویکرد سنتی      

اضای خود را به عضو باالدستی خود ارائه کرده و مواد و محصوالت در که هر عضو از زنجیره، تق
غیر معمول، شرایط  یتقاضاها، ریتأخ یها زمان. در این رویکرد وجود ابندی یممسیر مخالف جریان 

اطالعاتی، جو  یها شکافبسیاری مانند  یها چالش رهیزنجو عدم شفافیت در  ینیب شیپغیر قابل 
. برای مثال ندینما یمآشکار و نهان بسیاری را برای مدیران زنجیره ایجاد  یها نهیهزعدم اطمینان و 

، دهد یمدریافتی از دست  یتقاضاهااعتماد خود را نسبت به میزان  ،زمانی که یکی از اعضای زنجیره
با افزایش سطح موجودی انبار، بنگاه خود را در برابر تغییرات ناگهانی آماده کند. این  کند یمسعی 

کل زنجیره و پایین آمدن  نهیهزدیده که به اثر شالقی معروف است در نهایت منجر به باال رفتن پ
 .[27] گردد یمکارایی آن 

 شدید یزن چانه و مذاکره توان یم را 2195 و 2175 یها دهه یتجار تبادالت کلی ویژگی     

 سود حاشیه افزایش منظور به قیمت، سر بر کنندگان نیتأم و مشتریان با فروشندگان و خریداران
 در .باشد یم فروشنده توأم و خریدار میان اعتماد عدم و رقابت با اغلب مقطعی، روابط این دانست.

 وقوع به یتجار روابط در عظیمی تحوالت رقابت، تشدید با 2115 دهه در و 2195 دهه اواخر

 نوع این ویژگی اصلی .داد دیراهبر یهمکار و دوام با روابط به خود را یجا مقطعی روابط پیوست.

 شدید کاهش نتیجه در و روان اطالعاتی یها انیجرایجاد  و اطالعات یباال حجم تبادل روابط،

 [.1] بود ها نهیهز
یکپارچه و  نیتأم رهیزنجپذیرفته شده است که یک  یا گستردهامروزه این موضوع به طور  ،لذا     

. مطالعات گردد یمموجودی شرکت  یها نهیهزهش منسجم موجب افزایش قابلیت پاسخگویی و کا
مشکالت متعددی را ایجاد  نیتأم رهیزنجکه عدم هماهنگی و همکاری در  دهند یممتعدد نشان 

( 1521) فنگ [.9] شودمنجر به کسب مزیت رقابتی  تواند یمنموده و از سوی دیگر وجود همکاری 
مشتریان را به موقع و با حداقل هزینه ممکن  یهاازینقادر باشند  ها شرکتمعتقد است به منظور آنکه 

اطالعاتی که امکان تسهیم  یها ستمیسمبتنی بر  ها آن نیتأم رهیزنجاست  الزم پاسخگو باشند،
شامل  تواند یم نیتأم رهیزنجتسهیم اطالعات در  ، باشد.سازد یماعضا ممکن  همهمیان اطالعات را 
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فروش، توسعه محصوالت جدید و دیگر  ینیب شیپش، مواردی چون اطالعات انبار، اطالعات فرو
 زنجیره باشد. اطالعات عملیاتی

تا سه درصد بر حاشیه  تواند یم نیتأم رهیزنجهمکاری در  دهد یمتحقیقات صورت گرفته نشان      
 2شرکت وال مارت از سویشده به موفقیت کسب توان یم. در این حوزه بیفزایدسود اعضای زنجیره 

، این امکان را برای مدیران 1یاندج یپاین شرکت و شرکت  میاند. همکاری صورت گرفته اشاره نمو
 یها قفسهرا در  یاندج یپمشترک میزان فروش محصوالت  طور بههر دو شرکت فراهم نموده تا 

 میان شکاف اطالعاتی کاهش ،محققانبه اعتقاد بسیاری از  [.25] کنند ینیب شیپ مارت والشرکت 
درصدی  20تا  25موجود را تا حد زیادی کم نموده و منجر به کاهش  یها سکیرره، اعضای زنجی

را  نیتأم رهیزنجاعضای  همههمکاری،  .[11] گردد یمسطح موجودی انبار هر یک از اعضای زنجیره 
، تسهیم اطالعات و 3، جایگزینیینیب شیپ، یزیر برنامههمچون  ییندهایفراتا در  کند یمتشویق 

 [.0] ع، مشارکت فعال داشته باشندتسهیم مناب
 محیطی تحوالت به پاسخی عنوان به تأمین رهیزنج در یهمکار نظام استقرار ،ترتیب بدین     

 از یبسیار اکنون هم که یا گونه به، است نموده جلب خود به را ها سازمان از یبسیار توجه
 تأمین رهیزنج در خود یتجار نهمکارا با بیشتر تعامل گرو در را خود حیات موفق، یها سازمان

 [.1] دانند یم
سیستمی پیچیده و پویا است، استفاده از ابزاری که بتواند به خوبی رفتار  نیمتأ رهیزنجاز آنجا که      

 یا ژهیومختلف نشان داده و درک مناسبی برای مخاطب ایجاد نماید، از اهمیت  یها حالتآن را در 
 یها ستمیسکه قادر است  یا یشناس روشسیستم، به عنوان  یها ییایپو یشناس روشبرخوردار است. 

را در آینده به شکلی مطلوب نشان دهد، مورد  ها آنسازی نموده و رفتار پویا و پیچیده را به خوبی مدل
 توجه محققان این حوزه قرار گرفته است.

 نیتأمۀیک زنجیر یساز هیشب اقدام به یشناس روشگیری از این در این پژوهش با بهره ،رواز این     
در دو حالت برقراری  نیتأم رهیزنجبررسی رفتار  یساز هیشبسه سطحی شده است. هدف از این 

همکاری و عدم برقراری همکاری در دو وضعیت تقاضای تصادفی و تقاضای غیر تصادفی با استفاده 
بینی تقاضا  ات مربوط به پیشسیستم است. در این پژوهش فرایند تسهیم اطالع یها ییایپواز رویکرد 

که تسهیم  دهد یمبه عنوان فرایند همکارانه در نظر گرفته شده است. نتایج این بررسی نشان 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Wal-Mart 

2. P&G 
3. Replenishment 
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قابل توجهی بر عملکرد زنجیره  ریتأثعضو زنجیره،  نیتر نییپا از سویبینی اطالعات مربوط به پیش
جودی انبار اعضای زنجیره به میزان دارد، به طوری که نوسانات موجودی انبار و همچنین میزان مو

 چشمگیری کاهش یافته است.
 
 و چارچوب نظری تحقیقمبانی . 2

مدیریت کیفیت، مدیریت مواد،  متعددی از جمله یکردهایروریشه در  نیتأم رهیزنجمفهوم      
رو مفاهیم محور دارد. از این -صنعتی و مطالعات صنعت یبازارهاو  ها شبکهلجستیک یکپارچه، 

در  [.7] اند ساختهرا با مشکل مواجه  نیتأم رهیزنجمتعددی در این حوزه ظهور کردند که تعریف 
مواد اولیه، تجهزات تولید،  کنندگان نیتاممتشکل از  یا شبکهعبارت است از  نیتأم رهیزنجتعریفی 

هم  خدمات توزیع و خدمات مربوط به مشتریان، که از طریق جریان پیشرو و پس رو اطالعات به
 [.3] شوند یممرتبط 

دارد،  ها شرکتدر جایگاه رقابتی و عملکرد  نیتأم رهیزنجاز سوی دیگر با توجه به اهمیتی که      
در ادبیات مدیریت و سازمان برخوردار شده است. از این  یا ژهیوو سازماندهی آن از جایگاه  مدیریت

تی است و بر این نکته اشاره دارد که امروزه جدید مدیری یها فلسفه، یکی از نیتأم رهیزنجرو مدیریت 
به رقابت در محیط کسب و کار بپردازند بلکه ضروری  دیگر قادر نخواهند بود به تنهایی ها شرکت

این آنچه که بنابر خود را هماهنگ و اجرا نمایند. یها تیفعالاست در قالب یک زنجیره و یا یک شبکه 
اعضای زنجیره است که  همدالنه میانرویکرد یکپارچه و کند، وجود  برای مشتریان خلق ارزش می

 [.1] دینما یمجریان اطالعات و مواد را تسهیل 
عملیاتی در تمام سطوح  یندهایفراهمه  یساز کپارچهیشامل  نیتأم رهیزنجدر تعریفی، مدیریت      
مشتریان و اولیه محصول و خدمات، که ارزشی را برای  کنندگان نیمأتکاربران نهایی و  میان

مجموعه  توان یمرا  نیتأم رهیزنجعبارتی مدیریت  به [.22] باشد یم، کنند یمسهامداران ایجاد 
سنتی درون شرکت و بین شرکت و  یها نقش میاندر جهت هماهنگی  راهبردیو  مند نظام اقداماتی

ورت کل زنجیره و با نگاهی بلندمدت ص دانست که با هدف بهبود عملکرد همکارنش در شبکه
 [.21] ردیپذ یم

مختلف مانند تئوری  یها یتئوراز منظر  نیتأماعضای زنجیره  میانموضوع همکاری راهبردی      
اقتصادی، مبادالت اجتماعی و تئوری  یشناس جامعهاقتصاد سیاسی،  یها یتئورهزینه مبادله، 

از منظر خود به چرایی  وابستگی به منابع مورد بررسی پژوهشگران مختلف قرار گرفته است و هر کدام
 [.24] اند پرداختهاعضای زنجیره  میانارتباطات  یها چالشو چگونگی و 
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به منظور حصول اطمینان از بقا و پیشرفت  نیتأماعضای زنجیره  از منظر تئوری وابستگی به منابع
عضو  یها شرکترو از اینندارند.  ها یهمکارو افزایش سطح  ها یوابستگجز کاهش  یا چارهخود 

منابع را کاهش داده و از  نیتأمسطح عدم اطمینان  توانند یمزنجیره با برقرار ارتباطات همکارانه، 
 بندی کلی هولوگ و همکاراندر یک تقسیم [.19] عملکرد بلندمدت خود اطمینان حاصل نمایند

رکیب و همکاری در مدیریت موجودی چهار ت یزیر برنامه( بر اساس دو معیار همکاری در 1554)
 .[20] را معرفی نمودند همگرایانه نیتأم رهیزنجبرای 

 
 [.20و همکاری در کنترل موجودی انبار ] یزیر برنامهبر اساس همکاری در  نیتأم رهیزنجرویکردهای همکاری در  یبند میتقس. 2جدول 

 بله تبادل اطالعات :1نوع  منسجم نیتأم رهیزنج :3نوع 

مه
رنا

ب
زیر 

 ی
نه

ارا
مک

ه
 

 خیر سنتی نیتأم رهیزنج :5نوع  کنندهنیتأم از سوی دیریت موجودیم :1نوع 

 خیر بله
 

 مدیریت موجودی همکارانه

 
سنتی قرار دارد،  نیتأم رهیزنجمشخص است، در حالت صفر، که  2طور که در جدول همان     
ها  لت یک، شرکتاعضا وجود ندارد. در حا میانیا مدیریت موجودی  یزیر برنامهگونه همکاری در  هیچ

پردازند. حالت دوم، حالتی است که به  های مختلف به همکاری می با تبادل اطالعات در حوزه صرفاً
 مسئولیت کننده نیتأممعروف شده است. در این حالت  (VMI) کنندهنیتأم از سویمدیریت موجودی 

، باشد یممنسجم  نیتأم رهیزنج. حالت چهارم که حالت ردیپذ یممین موجودی فروشنده را أکنترل وت
ها  ریزی غیر فیزیکی مانند انواع برنامه یندهایفرافیزیکی مانند مدیریت موجودی و هم  یندهایفراهم 

 پذیرد. صورت میهمگرایانه به شکلی 
اطالعاتی و ارتباطی در دو دهه اخیر برقراری ارتباط  یابزارهااز سوی دیگر و با توسعه اینترنت و      

. تسهیل شده است یا ندهیفزابه طور  نیتأماعضای زنجیره  همدالنه میان یندهایفراو ایجاد 
 میان، اجازه تسهیم و جریان سریع اطالعات XMLتبادل داده مانند  یاستانداردها یریگ شکل

متعدد کاربردی به منظور  یها برنامهرا فراهم نموده است. عالوه بر این تولید  نیتأم رهیزنجاعضای 
 نیا .[11] داشته است ییسزا به ریتأثاری مبتنی بر فضای الکترونیکی، در این زمینه برقراری همک
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2 "همگرایانه ینیب شیپجایگزینی، برنامه ریزی و "که در قالب مفاهیمی چون  ابزارها
(CPFR) ،

، بر اساس شوند یمشناخته  و جایگزینی مستمر (VMI)" 2مدیریت موجودی توسط فروشنده"
اطالعاتی مبتنی بر وب امکان پاسخگویی سریع  یها یفناورای از  و مجموعه یا انهیرا یها شبکه

 رهیزنجدر ادبیات مربوط به همکاری در  .[12] اند نمودهمتغیر بازار فراهم  یازهاینرا به  نیتأم رهیزنج
. در سطح ابتدایی، شود یمیافته تقسیم به سه سطح ابتدایی، در حال توسعه و توسعه CPFR، نیتأم
. در سطح در حال ردیپذ یماعضا صورت  میانعملیاتی  یها تراکنشهمکاری در چارچوب  مدتاًع

و در حالت  گردد یماعضا مبادله  میان 3ریزی، تولید و ترفیعتوسعه، اطالعات مربوط به تقاضا، برنامه
 .[21] اعضا در باالترین سطح خود قرار دارد میانیافته، شفافیت اطالعاتی توسعه

هایی نیز در این زمینه  و دغدغه ها چالش، نیتأم رهیزنجاعضای  میانا وجود اهمیت همکاری ب     
کنندگان در زنجیره مشارکت میان، ایجاد هماهنگی نیتأم رهیزنجهمکاری در  اصلی چالش وجود دارد.
ه، بر آن اساس بتوانند عملکرد کل زنجیره را از طریق اقداماتی چون کاهش هزین که یطوراست به 

 مناسب به تغییرات بازار بهبود بخشند ییگو پاسخبهتر از منابع و  یبردار بهرهافزایش سطح خدمات، 

[10]. 
( معتقدند فقط زمانی که همه اعضا با یکدیگر همکاری کنند، امکان 1522) کاو و ژانگ     
همکاری را همچنین هفت بعد  ها آنگیری از منافع زنجیره مبتنی بر همکاری وجود دارد.  بهره

از: تسهیم اطالعات، تناسب اهداف، همگامی تصمیمات، همسویی  اند عبارتشناسایی نمودند که 
 .[7] ، تسهیم منابع، ارتباطات و خلق دانش مشترکها مشوق

کاری سخت و دشوار است،  ها شرکتبنابراین تصمیم برای اقدام به همکاری در هر سطحی برای      
ها در چه سطحی و  را به خطر بیندازد. این که شرکت ها آنامنیت و موقعیت  تواند چرا که این عمل می

وارد نشود، نیازمند وجود فضای  ها آنبا چه مکانیزمی همکاری نمایند، بدون آنکه آسیبی به موقعیت 
 نیتأم رهیزنجدهد که وجود جو اعتماد متقابل در  ها نشان می باشد. پژوهش اعتماد در کل زنجیره می

 .[15] های متعهدانه خواهد شد به همکاریمنجر 
 

 طور بهمطالعات فراوانی در خصوص اهمیت همکاری به طور عام و تسهیم اطالعات  .تحقیقپیشینه 
مثبت این  ریتأثصورت پذیرفته است. به طور ویژه بیشتر این مطالعات بر  نیتأم رهیزنجخاص در 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Collaborative Forecasting Planning and Replenishment (CPFR) 

2. Vendor Managed Inventory (VMI) 
3. Promotion 
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 یها ییایپوین وجود سهم مطالعاتی که با رویکرد با ا .[29] پدیده در کاهش اثر شالقی توافق دارند
 .باشد ینمسیستم به این موضوع پرداخته باشند، قابل توجه 

 نیتأممبتنی بر همکاری متشکل از  نیتأمیک مدل زنجیره  توسعه( با 1550) برنهارد و همکاران     
تم، عملکرد آن را در قبال سیس یها ییایپوو با استفاده از رویکرد  فروش خردهکننده، تولیدکننده و 

از  یریگ بهرهچون، میزان  ییارهایمعگوناگون در همکاری مورد بررسی قرار دادند.  یها استیساتخاذ 
قرار  محققانبودند که مورد توجه این  ییارهایمعظرفیت، هزینه و سرعت پاسخگویی به بازار از جمله 

سه سطحی با  نیتأم رهیزنجسازی دام به شبیه( در پژوهشی اق2390) و همکاران یاعتبار .[2] داشتند
هوشمند را بر عملکرد زنجیره  یها عاملوجود  ها آن. اند نمودهگسسته  یها ستمیس یساز هیشبرویکرد 

هوشمند یا  یها عاملکه وجود  دهد یمایشان نشان  یها یبررسمورد آزمون قرار دادند. نتایج  نیتأم
 .[2] گردد یماثر شالقی و بهبود عملکرد زنجیره  به عبارتی تسهیم اطالعات، باعث کاهش

سیستم عامل تغییرات در تقاضای بازار را بر  یها ییایپو( با استفاده از متدولوژی 1521) فنگ     
در حالت تسهیم اطالعات و عدم تسهیم اطالعات مورد بررسی قرار دادند. نتایج  نیتأم رهیزنج

 و همکاران کومار .[23] اطالعات بر کاهش اثر شالقی دارد تسهیم ریتأثسازی ایشان نشان از  شبیه
سازی نمودند. سیستم شبیه یها ییایپویک شرکت مواد غذایی را با رویکرد  نیتأم رهیزنج( 1522)

بر عملکرد آن بوده  رهیزنجچون نوسانات تقاضا و مدت زمان کل  ییرهایمتغ ریتأثبررسی  ها آنهدف 
 .[22] است

  
 حقیقت شناسی روش. 3

 شناسیروشاست. در این تحقیق از  یا توسعه -پژوهش حاضر از منظر هدف تحقیق، کاربردی     
2سیستم یها ییایپو

(SD)  از  شناسی¬روش نیرفتار سیستم استفاده شده است. ا یساز هیشبجهت

"یت .یآ .ام "دانشگاه از 1تر فارس یج پروفسور سوی
 افت.ی میالدی توسعه 05در اواسط دهه  3

 نظریهپویا و پیچیده است که بر اساس  یها ستمیس یساز هیشب شناسی¬روشسیستم،  یها ییایوپ
سیستم بر  یها ییایپو. گردد یماجرا  بر اساس رفتار متغیرها در طول زمان کنترل بازخوردی بنا شده و

 .[4، 17]پیچیده متمرکز است  یها ستمیسدر  و تغییرات زمانی آنها موجود یروندهارفتار و 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. System dynamics 

2. Jay W. Forester 
3. M.I.T 
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 SD به عنوان متدولوژی که تحلیل، برقراری ارتباط و یادگیری در مورد دنیای واقعی را  توان یم را
کید دارند، تأسنتی که بر روابط علی و معلولی خطی  یکردهایروقلمداد نمود. بر خالف  کند یمتسهیل 

ی ساختار یک منظور طراح به .[14] سیستم متمرکز است یرهایمتغ میاناین رویکرد بر بازخورد 
جریان استفاده  –حالت  ینمودارهاحلقوی و  -علی ینمودارهاسیستم بر اساس این متدولوژی، از 

منفی رفتار هدفجو را در  یها حلقهمثبت یا منفی باشند.  توانند یمعلی و معلولی  یها حلقه. شود یم
مثبت،  یها حلقه که یالدرحکه سعی دارند سیستم را به حالت تعادل برسانند،  دهند یمسیستم نشان 

. در واقع وجود چنین شوند یمرا موجب  1یینما تنزلو یا  2تقویتی بوده و رفتار رشد نمایی یها حلقه
 2. شکل گردد یمرفتارهای پویا و پیچیده  یریگ شکلموجب  ها ستمیسساختارهای بازخوردی در 

 .دهد یمبازخوردی مثبت و منفی را نشان  یها حلقه
 

خالص افزایش نرخسیستم وضعیت

+

+

 

اصالحی اقدامسیستم وضعیت

+

اختالف

مطلوب وضعیت

سیستم

-

+

+

 
 [4] بازخوردی مثبت و منفی های حلقه. 2شکل 

 
بسیار مفید  سازی مدلعلی و معلولی برای شروع  های حلقهترسیم ساختار سیستم بر اساس      
حالت و جریان استفاده  متغیرهایاز  سازان مدل. اما به منظور درک بهتر از ساختار سیستم باشد می
 های انباشتگیک زمان مشخص نشان داده و حالت، وضعیت سیستم را در ی متغیرهای. نمایند می

 .گردد می تأخیر گیری شکلحالت در سیستم موجب  متغیرهایسیستم را در بر دارند. به عبارتی وجود 
ساختار  حالت را در بر دارند. متغیرهاینرخ، جریان ورودی و خروجی از  متغیرهایاز سوی دیگر 

 .[13] ده شده استنشان دا 1عمومی یک متغیر حالت و جریان در شکل 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Exponential growth 
2. Exponential decay 

حلقه 
بازخوردی 

 منفی

حلقه 
بازخوردی 

 مثبت
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حالت

ورودی نرخ  خروجی نرخ
 

 [4] حالت و نرخ متغیرهای. ساختار عمومی 1شکل 
 

 متغیرهایخیرات زمانی، تعدد أسیستمی باز است و در آن عواملی چون ت تأمین زنجیره که آنجااز      
غیرخطی و  رفتارهایهای طرف عرضه و تقاضا منجر به ظهور تکانه متعدد و بازخوردهای، ثیرگذارتأ

مدیریتی تبدیل شده  های سیستمو پویاترین  ترین پیچیده، این سیستم به یکی از شوند یمپیچیده 
سیستم به منظور درک رفتار آن بسیار مناسب و  های پویایی شناسی روشاز  گیری بهرهاست. لذا 

 .استبج
 
 ها. مدلسازی و تحلیل یافته4

 :[13زیر استفاده شده است ] هایهای سیستم مطابق گامشناسی پویاییدر این تحقیق از روش
 هألگام اول: تعریف مس

 پویا های فرضیه توسعهگام دوم: 
 سازیمدل گام سوم:

 گام چهارم: اعتبارسنجی مدل
 ها سیاستسازی و ارزیابی گام پنجم: شبیه

 
نقش  تأمین های زنجیرهکه در قسمت نخست اشاره شد،  طور همان .لهأگام اول: تعریف مس

منبعی برای کسب مزیت رقابتی تلقی شود. در  توانند میداشته و  ها شرکتر عملکرد ب ای کننده تعیین
و معتقدند که بر  اند نمودهاشاره  تأمین زنجیرهاخیر محققان به اهمیت موضوع همکاری در  های سال

 مثبت داشته باشد تأثیر تأمینبر عملکرد زنجیره  تواند میمختلف  های شکلقراری همکاری به 
 زنجیرهبرقراری همکاری بر عملکرد  تأثیراصلی این مقاله بررسی چگونگی مسأله [. لذا 11،19،23]

 است. تأمین
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سه سطحی در  نیتأم رهیزنجهدف این تحقیق بررسی رفتار یک  .پویا فرضیه توسعهگام دوم: 
 این در .باشد یمبازیگران زنجیره  میانهمکاری و عدم برقراری همکاری  یبرقرار یها تیوضع

در نظر گرفته شده و میزان  نیتأماعضای زنجیره  میانتحقیق، تسهیم اطالعات مبنای همکاری 
سازی مورد توجه در مدل نیتأم رهیزنجعملکردی  یارهایمعو نوسانات آن به عنوان  انبارهاموجودی 

 رت است:عبا باشد یمپویایی را که این تحقیق به دنبال بررسی آن  هیفرض. بنابراین اند گرفتهقرار 
مثبت دارد. به  تأثیر تأمین زنجیرهبر عملکرد  تأمین زنجیرهبازیگران  میانبرقراری همکاری      

بازیگران، موجب کاهش نوسانات زنجیره  میانعبارتی تبادل اطالعات در خصوص میزان سفارشات 
 .دهد میزنجیره را کاهش  شده و میزان موجودی انبار در تمام سطوح تأمین

 

، از مدل سیستم نیتأم رهیزنجدر این مقاله به منظور طراحی یک مدل  .سازی پویا: مدلگام سوم
( مدل کلی یک سیستم تولیدی را بر اساس 1555تولیدی استرمن استفاده شده است. استرمن )

 ارائه نمود: 3مطابق شکل  SDمتدولوژی 
 

 
انبار موجودیساخت حال در مواد

ساخت نرختولید به شروع نرخ
ارسال نرخ

سفارشات تکمیل
تولید زمانبندی

مشتریان سفارش نرخ

تقاضا بینی پیش

+

+

+

+

-

-

-

3 منفی حلقه 2 منفی حلقه
1 منفی حلقه

 
  

 [13]سیستم  یها ییایپو. مدل عام تولید بر اساس رویکرد 3 شکل
 

در این مدل متغیر مواد در حال ساخت با نرخ شروع به تولید افزایش یافته و با نرخ تولید کاهش      
. سه ابدی یم. همچنین متغیر حالت موجودی انبار با نرخ ساخت افزایش و با نرخ ارسال کاهش ابدی یم

ل و دوم نرخ شروع به تولید او حلقه. پردازند یمحلقه بازخوردی منفی در این مدل به تنظیم رفتار آن 
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 کنند یمرا در جهت هدایت میزان مواد در حال ساخت و میزان موجودی انبار به سطح مطلوب تنظیم 
 .کند یمسوم، میزان ارسال را بر اساس تغییرات در سطح موجودی کنترل  حلقهو 

موجودی و تکمیل  یها ستمیسدر این مقاله بر اساس مدل کلی استرمن و با الحاق زیر      
شامل سه عضو( توسعه داده شده است که در ادامه به تشریح ) یسطحسه  یا رهیزنجدهی،  سفارش

 جزئیات آن پرداخته شده است.
 

آورده شده است. در این مدل که بر  0مدل یک سطحی تولید در شکل  .مدل تولیدی یک سطحی

ده، نرخ مطلوب برای ارسال را اساس مدل کلی استرمن طراحی شده است، میزان سفارشات انباشت ش
 موجود در مدل را به شرح زیر تعریف نمود: یرهایمتغ توان یم. براین اساس کند یمتعیین 

 
 . روابط بین متغیرهای اصلی درمدل تولید یک سطحی1جدول 

 رابطه معادل انگلیسی متغیر در مدل نام متغیر

 Desired shipment rate نرخ مطلوب ارسال
 شت شدهسفارشات انبا

 زمان الزم برای ارسال

 Max shipment rate حداکثر نرخ ارسال

 موجودی انبار
حداقل زمان الزم برای پردازش 

 سفارشات دریافتی

 Desired Inventory سطح انبار مطلوب
بینی انجام شده برای میزان پیش

 + سطح پوشش انبار نیتأم

 Desired Order سفارش مطلوب مواد
ی انجام شده برای بینمیزان پیش

 + اصالح انبار نیتأم

 Inventory Adjustment اصالح انبار
 موجودی انبار -سطح مطلوب انبار

 زمان الزم برای اصالح انبار

 
که از نمودار  طور همان. دهد یمنمودار علی و معلولی الگوی یک سطحی تولید را نشان  4شکل      

میزان الزم برای اصالح سطح انبار و میزان  ریتأث مشخص است، میزان سفارش مطلوب شرکت تحت
شده قرار دارد. میزان الزم برای اصالح انبار برابر با اختالف سطح واقعی انبار و ینیب شیپتقاضای 

زمان الزم برای "زمانی تحت عنوان  بازهاین اصالح در یک  که یطوره بسطح انبار مطلوب است، 
 .ردیپذ یمصورت  "اصالح انبار
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در مواد
به شروع نرخساخت حال

ساخت
ساخت نرخ

موجودی
انبار

ارسال نرخ

سفارشات
شده انباشت

دریافتی سفارشات نرخ
مشتریان از

تکمیل نرخ
سفارشات

بینی پیش سفارش میزان
مواد تامین برای شده

پیش انجام زمان
بینی

مطلوب انبار سطح

اطمینان پوشش
انبار

انبار اصالح

مطلوب سفارش

مطلوب نرخ
ارسال

برای الزم زمان
ارسال

ارسال نرخ حداکثر

برای الزم زمان حداقل
دریافتی سفارشات پردازش

برای الزم زمان
انبار اصالح

برای الزم زمان
ساخت

برای الزم زمان
ساخت به شروع

تصادفی تقاضای
مشتریان

انبار پوشش سطح
مطلوب

 

 . الگوی توسعه یافته تولید4 شکل

 

در این مقاله با اتصال سه مدل  .مدل تولیدی سه سطحی در حالت همکاری و عدم همکاری
تک سطحی، مدلی متشکل از سه عضو ایجاد شده است. فرض بر این است که هر سه عضو به 

دی عضو پایین صورت زنجیروار به عنوان وروه شکلی یکسان در حال تولید محصوالتی هستند که ب
 .شوند یمدستی قلمداد 

نقطه ارتباطی هر عضو با عضو قبلی، متغیر میزان سفارش مطلوب است. این متغیر بر اساس      
 شکلطور که در . همانشود یمبینی تقاضا و میزان موجود الزم برای اصالح انبار تعریف میزان پیش

نرخ دریافت سفارشات عضو باالدستی متصل  نیز مشخص است این متغیر به طور مستقیم به متغیر 0
 .کند یمسفارشات را برای آن تعیین  افتیدرشده و نرخ 
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WIP0
Inflow0 outflow0

FGI0
shipment0

WIP1
Inflow1 outflow1

FGI1
shipment1

WIP2
Inflow2 outflow2

FGI2
shipment2

order ba
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 سه سطحی با فرض عدم همکاری و در حالت تقاضای تصادفی نیتأم. الگوی زنجیره 0شکل 
 

ضا استفاده بینی تقادر این الگو از متغیر پیش نیتأم رهیزنجاعضای  ارتباط میان یبرقراربه منظور      
تقاضا  ینیب شیپاقدام به  مستقالًاعضا زنجیره،  همهشده است. بدین معنی که در حالت غیر همکاری 

خود و میزان الزم برای تصحیح موجودی انبار، سفارش  ینیب شیپو بر اساس  نمودند یمبرای خود 
صورت  ینیب شیپ . اما در حالت همکاری، اطالعاتنمودند یمخود را برای عضو باالدستی ارسال 

سطح زنجیره، به شکلی به هنگام در اختیار دیگر اعضای باالدستی زنجیره قرار  نیتر نییپاگرفته در 
 .کنند یمو همه اعضا بر اساس اطالعات یکسانی میزان الزم سفارش خود را تعیین  ردیگ یم

عات مربوط به سه سطحی است که در آن همه اعضا اطال نیتأم رهیزنج دهندهنشان  2شکل      
 دست را در اختیار دارند.بینی تقاضای عضو پایینپیش
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 سه سطحی با فرض همکاری و در حالت تقاضای تصادفی نیتأم. الگوی زنجیره 2شکل 
 

از آنجا که مدل طراحی شده در این تحقیق با هدف بررسی رفتار یک سیستم زنجیره  .مدل یها داده
فرضی  پارامترهاحالت و  یرهایمتغشده برای  کارگرفته به یها دادها عمومی صورت پذیرفته، لذ نیتأم

در هر دو مدل  ها دادهبوده و طوری در نظر گرفته شده که رفتار سیستم را در حالت تعادل نشان دهد. 
برقراری ارتباط  ریتأثتنها تحت  ها مدلیکسان بوده و تفاوت رفتار  "بدون همکاری"و  "با همکاری"

نظرگرفته شده  در یها داده. جدول زیر باشد یمتقاضا در سطوح مختلف  ینیب شیپ یارهیمتغمیان 
 :دهد یمسطح و پارامترها را نشان  یرهایمتغبرای 

 
 . مقادیر اولیه متغیرهای سطح و پارامترها3 جدول

 مقیاس میزان  نام متغیر یا پارامتر ردیف

2 
موجودی انبار محصوالت 

 ساخته شده
Finished goods 

inventory(FGI) 
255 unit 

 Work in process(WIP) 255 unit میزان مواد در حال ساخت 1

 Order backlog (OB) 255 unit سفارشات انباشته شده 3

 Time to adjust inventory 2 day زمان الزم برای اصالح انبار 4

 Time to delivery 2 day زمان الزم برای ارسال 0
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متعددی برای  یها آزمونسیستم از  یها ییایپو سازان مدل .ارسنجی مدلگام چهارم: اعتب
 [13] :اند شدهمعرفی  ها آزمونزیر برخی از این  در .برند یممدل خود بهره  یاعتبارسنج

مهم مرتبط با موضوع، در داخل مرز مدل قرار گرفته و  یرهایمتغ: آیا مفاهیم و 2آزمون مرز مدل
 د؟هستن زا دروننسبت به مدل 

 : آیا ساختار مدل با دانش موجود در خصوص سیستم همخوانی دارد؟1آزمون ساختار مدل
 : آیا ابعاد تعریف شده در معادالت، از تناسب الزم برخوردار است؟3آزمون تناسب ابعاد

مدل، رفتار مدل کماکان معنادار خواهد  یها یورود: آیا با تغییر قابل توجه در 4آزمون وضعیت حدی
منفی  توانند ینمبرای مثال سطح موجودی انبار و یا مواد در حال ساخت تحت هیچ شرایطی ) ماند.

 شوند(
 ؟کند یم: آیا مدل رفتار سیستم واقعی مورد مطالعه را به خوبی بازتولید 0آزمون بازتولید رفتار

، مرز و نیأمت رهیزنج حوزهگیری از نظرات کارشناسان و اساتید مربوط با در این تحقیق با بهره     
به کارگرفته شده  یها مدلساختار مدل مورد بررسی قرار گرفته و با تکیه بر ادبیات و دانش موجود و 

افزار قرار گرفت. از سوی دیگر با کمک نرم دییتأگذشته، مرز و ساختار مدل مورد  یها پژوهشدر 
Vensim DSS،  گردید. دییتأتناسب ابعاد معادالت تعریف شده در مدل 

اولیه مدل به طور قابل  یها دادهبه منظور انجام آزمون وضعیت حدی، برخی از پارامترها و      
نشان داد که رفتار مدل در تمامی  افزار نرمتغییر داده شدند. اجرای مجدد مدل در  یا مالحظه
 .باشد یمو مواد در حال ساخت کماکان معنادار  انبارهااز جمله سفارشات، موجودی  ها قسمت

عمومی است و برای یک مورد خاص طراحی  نیتأم رهیزنجاز آنجا که این مدل، یک مدل      
 .باشد ینمرفتار واقعی برای آن قابل اجرا  دیبازتولنگردیده است، لذا آزمون 

 
سه سطحی معرفی شده در  نیتأم رهیزنجمدل  .سازی مدلتحلیل نتایج شبیهوگام پنجم: تجزیه

 اجرا گردید: Vensim DSS افزار نرم بازیر  یها حالتقسمت قبل در 
 تقاضای تصادفی و در وضعیت عدم همکاری و همکاری ـ
 تقاضای غیر تصادفی و در وضعیت عدم همکاری و همکاری ـ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Boundary Adequacy Test 
2. Structure Assessment Test 

3. Dimensional Consistency Test 

4. Extreme Conditions Test 
5. Reproduction Test 
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 :باشد یمسازی به شرح زیر نتایج شبیه
 

مشخص است، در حالت غیر همکاری،  9و  7 یها شکل طور که درهمان .حالت تقاضای تصادفی
دارای نوسانات شدیدی است. از  رهیزنجنمودار آبی رنگ( ) یباالدستزان موجودی انبارمطلوب عضو می

سطح موجودی مطلوب  که یحالهزار واحد قرار داشته در  255تا  05سوی دیگر این نوسانات در بازه 
 .باشد یمواحد دارای نوسانات کمتری  هزار 10دستی در اطراف عدد انبار برای عضو پایین
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 سطح مطلوب موجودی انبار در حالت غیر همکاری. 7 شکل

desired inventory

40,000

35,000

30,000

25,000

20,000

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Time (Month)

third tier

second tier

third tier

 
 سطح موجودی انبار مطلوب در حالت همکاری. 9 شکل

 
، از نیتأم، یعنی حالتی که دو عضو باالدستی زنجیره همگرایانهاما با تغییر مدل به حالت      

بدون  ینیب شیپبوط به آگاه هستند و با فرض اینکه اطالعات مر یدست نییپاتقاضای عضو  ینیب شیپ
، میزان موجودی انبار مطلوب هر سه عضو روندی مشابه را ردیگ یمهیچ تاخیری در اختیار ایشان قرار 

، نمودارهابه اعداد و ارقام مرتبط با  تر قیدقبا یکدیگر منطبق هستند. نگاهی  کامالًو  کند یمطی 
، Vensimافزار شده از نرماستخراج . بر اساس اعداددینما یمتفاوت دو رویکرد را بهتر مشخص 

واحد است و  71513میانگین موجودی مطلوب انبار برای عضو باالدستی در حالت عدم همکاری 
که میانگین موجودی مطلوب عضو باالدستی در  واحد دارد. در حالی 10397انحراف معیاری معادل 
 (.4 جدول) باشد یمواحد  2321 واحد با انحراف معیاری به میزان 10307حالت برقراری همکاری 
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 . میانگین و انحراف معیار میزان موجودی انبار مطلوب در حالت تقاضای تصادفی4جدول 
 انحراف معیار میانگین  

 حالت عدم همکاری

513/71 عضو باالدستی  23/10397  

402/44 عضو میانی  32/2104  

333/10 عضو پایین دستی  32/2752  

 حالت همکاری

307/10 باالدستیعضو   92/2321  

307/10 عضو میانی  92/2321  

307/10 عضو پایین دستی  92/2321  

 
نسبت  همگرایانهعالوه بر موجودی مطلوب اعضا، میزان موجودی مواد ساخته شده نیز در حالت      

یزان مشخص است، م 25 و 1طور که از شکل ، تغییر قابل توجهی کرده است. همانواگرایانهبه حالت 
واحد(  هزار 205بالغ بر ) دیشدموجودی انبار مواد ساخته شده عضو باالدستی زنجیره، با یک نوسان 

هزار دارای نوسانات  255هزار و  05دو محدوده میان در ابتدای دوره همراه است و پس از این نوسان 
مواد ساخته شده میزان موجودی انبار  شدید است. اما در حالت وجود همکاری و تسهیم اطالعات،

 هزار واحد و با نوسانات کمتری قرار دارد. 35تا  15محدوده  میان رهیزنجعضو باالدستی 
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سطح موجودی انبار مواد ساخته شده در حالت غیر  .1 شکل

 همکاری
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سطح موجودی انبار مواد ساخته شده در حالت . 25 شکل

 همکاری
 

 1320واحد با انحراف معیار  11471در حالت همکاری  میانگین موجودی انبار مواد ساخته شده     
 33433واحد با انحراف معیار  71223واحد است و در حالت عدم همکاری، میانگین موجودی انبار به 

 (0)جدول  رسد یم
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 . میانگین و انحراف معیار میزان موجودی انبار مواد ساخته شده در حالت تقاضای تصادفی0جدول 
 ف معیارانحرا میانگین  

 حالت عدم همکاری

223/71 عضو باالدستی  72/33433  

244/14 عضو میانی  32/9439  

999/25 عضو پایین دستی  94/4171  

 حالت همکاری

471/11 عضو باالدستی  24/1320  

251/25 عضو میانی  20/3547  

051/4 عضو پایین دستی  15/1550  

 

در حالت تقاضای غیرتصادفی نیز نتایج مشابهی  مدل یساز هیشبنتایج  .حالت تقاضای غیرتصادفی
 ، سطح موجودی مواد ساخته شدهدیآ یمبر  21 و 22 یها شکلطور که از  را به همراه دارد. همان

 عضو باالدستی در حالت همکاری نسبت به حالت غیر همکاری، کاهش چشمگیری داشته است.
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 یسطح موجودی انبار در حالت غیر همکار. 22شکل 
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سطح موجودی انبار مواد ساخته شده در حالت . 21 کلش

 همکاری

 
 2133 و 12422میانگین و انحراف معیار موجودی مواد ساخته شده در حالت همکاری به ترتیب      

، کاهش چشمگیری داشته است 19412 و 75122که در قیاس با حالت عدم همکاری یعنی  باشد یم
 (.2 جدول)
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 انحراف معیار میزان موجودی انبار مواد ساخته شده در حالت تقاضای غیر تصادفی. میانگین و 2 جدول
 انحراف معیار میانگین  

 حالت عدم همکاری

42/75122 عضو باالدستی  1/19412  

14/13212 عضو میانی  942/7791  

52/25251 عضو پایین دستی  954/4229  

 حالت همکاری

12/12422 عضو باالدستی  10/2133  

130/1222 میانی عضو  402/3122  

520/4124 عضو پایین دستی  11/1177  

 

 و پیشنهاد گیری نتیجه. 5

 ها شرکتبه عنوان یک دارایی ارزشمند، برای  تواند یم نیتأم رهیزنجدر محیط فوق رقابتی امروز،      
 یها رهیزنجن برخی اندیشمندان، رقابت امروز را، رقابت بی که یطورایجاد مزیت رقابتی نماید، به 

 برخوردار است. یا ژهیوو کارآمد آن از اهمیت  مؤثر. از این روی توجه به مدیریت دانند یم نیتأم
ثیرات مثبتی بر تأ تواند یم نیتأم رهیزنجبرقراری ارتباطات مبتنی بر همکاری در سطوح مختلف      

 اند پرداختهتلف به این موضوع متعددی نیز از زوایای مخ یها پژوهشعملکرد کل زنجیره داشته باشد. 
 .اند آوردهو نتایج کم و بیش یکسانی را نیز به دست 

سیستمی پیچیده و پویا است، استفاده از ابزاری که بتواند به خوبی  نیتأم رهیزنجاما از آنجا که      
 یا هژیواین پیچیدگی و پویایی را نشان داده و درک مناسبی برای مخاطب ایجاد نماید، از اهمیت 

را به  ها ستمیس گونه نیاکه قادر است  یا یشناس روشم، به عنوان سیست یها ییایپو برخوردار است.
را به شکلی مطلوب نشان دهد، مورد توجه محققان این حوزه  ها آنسازی نموده و رفتار خوبی مدل

 قرار گرفته است.
یک زنجیره  یساز هیشباقدام به  یشناس روشگیری از این از این روی در این پژوهش با بهره     
برقراری فرایند همکاری از طریق  ریتأثبررسی  یساز هیشبسه سطحی شده است. هدف از این  نیتأم

 اعضای زنجیره بر عملکرد زنجیره بوده است. میانتسهیم اطالعات 
عضو  نیتر نییپابینی توسط که تسهیم اطالعات مربوط به پیش دهد یمنتایج این بررسی نشان      

قابل توجهی بر عملکرد زنجیره دارد، به طوری که نوسانات موجودی انبار و همچنین  ریتأثزنجیره، 
روی فرضیه پویای میزان موجودی انبار اعضای زنجیره به میزان چشمگیری کاهش یافته است. از این

بر  نیتأمیره بازیگران زنج میانمثبت همکاری  ریتأثدر نظرگرفته شده در این تحقیق مبنی بر 
 .گردد یم دییتأ نیتأمعملکرد زنجیره 
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مدیران  گردد یمگرفته در این حوزه، پیشنهاد صورت یها پژوهشلذا بر این اساس و با استناد به 
مناسب، سطح مطلوبی از همکاری را  راهبرداقتصادی با اتخاذ رویکردی همکارانه و انتخاب  یها بنگاه
قابل توجهی بر  ریتأث تواند یمبرقرار نمایند چرا که این اقدام خود و دیگر اعضای زنجیره  میان

کل زنجیره داشته باشد. از سوی دیگر  یها نهیهز جتاًینتعملیاتی اعضای زنجیره و  یها نهیهز
محیطی اعضای زنجیره را  یها نانیاطمعدم  تواند یم نیتأم رهیزنجبرقراری ارتباط مناسب با اعضای 

 نیز کاهش دهد.
سیستم، دیگر  یها یایپو، با اتخاذ رویکرد گردد یمچنین به پژوهشگران این حوزه پیشنهاد هم     

مختلف بر  یراهبردها ریتأثنموده و نتایج و  یساز مدلممکن جهت همکاری را  یراهبردهاو  ها حالت
 را نسبت به یکدیگر مقایسه و مورد نقد و بررسی قرار دهند. نیتأم رهیزنجعملکرد 
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