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شناسایی و دسته بندی توانمند سازهای عملکرد 
زنجیره تأمین صنعت فرش دست باف ایران
اسماعیل مزروعی نصرآبادی

دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه عالمه طباطبایی )نویسنده مسئول( 
لعیا الفت
دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه عالمه طباطبایی
مقصود امیری
استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه عالمه طباطبایی
سید محمدعلی خاتمی فیروزآبادی
استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه عالمه طباطبایی

چکیده
زنجیره تأمین از جمله مباحثی اســت که مورد توجه 
زیادی قرار گرفته اســت. امروز رقابت شــرکت ها با 
یکدیگر مطرح نیست بلکه زنجیره ها با یکدیگر رقابت 
می کنند، در نتیجه توجه به بحث زنجیره تأمین حیاتی و 
ضروری است. درباره توانمند سازهای عملکرد زنجیره 
تأمین کارهای پراکنده ای صورت گرفته است، اما این 
کارها دارای جامعیت الزم نیســتند. در این مقاله این 
توانمند سازها مورد بررسی قرار می گیرد و دسته بندی 
می شــود. این مقاله در مــورد زنجیــره تأمین فرش 
دســت باف ایران صورت می گیرد. فرش دست باف از 
صنایعی است که در ایران دارای جایگاه مناسبی است، 
اما تحقیقات علمی زیادی در این صنعت صورت نگرفته 
اســت؛ در نتیجه توجه به این صنعت الزم و ضروری 

است. این تحقیق در شهر کاشان صورت گرفته است و 
از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی استفاده شده است. 
بعد از انجام تحلیل عاملی، توانمند ســازهای عملکرد 
در دســته های مدیریت و رهبــری، مدیریت دانش و 
اطالعات، همکاری، اصول اخالقی، روابط در زنجیره، 
اندازه گیری عملکرد، مدیریت ظرفیت تولید، استراتژی 
دسته بندی شدند. از بین این عوامل، مدیریت و رهبری 
و همکاری از همه مهمتر است. در نهایت پیشنهادهایی 

برای ارتقای این عوامل ارائه شده است.

واژه های کلیدی: زنجیره تأمین، توانمند ساز عملکرد، 
فرش دست باف. 
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مقدمه
زنجیره تأمین یک فرآیند یکپارچه است که در آن مواد 
خام به محصوالت نهایی تبدیل و ســپس به مشتری 
واژه   .)Beamon, 1999a( می شــود داده  تحویــل 
مدیریــت زنجیره تأمین به عنــوان یک مفهوم عبارت 
است از یک فلسفه و یک فرآیند مدیریتی که در دهه 

 .)Svensson, 2003( 1980 ظهور پیدا کرد
زنجیره تأمین باعث می شــود که به شرکت ها مزایایی 
برسند این مزیت ها عبارتند از: افزایش خدمات دهی و 
پاسخگویی به مشتری، بهبود ارتباطات زنجیره تأمین، 
کاهش ریسک، کاهش فرآیند توسعه محصول، کاهش 
دوبــاره کاری در فرآیندهای داخل ســازمانی، کاهش 
موجودی، معرفــی و/ یا بهبود تجــارت الکترونیک 

 .)Meehan and Muir, 2008(
در اقتصاد امروزه دیگر رقابت یک شــرکت در برابر 
یک شــرکت دیگر مطرح نیســت بلکه رقابت بر سر 
 Hult et al.,( یک زنجیره با یک زنجیره دیگر اســت
2007( در نتیجه توجــه به زنجیره تأمین در کارهای 
دانشگاهی رواج بسیاری داشته است. زنجیره تأمین از 
ابعاد مختلفی مورد بررســی قرار گرفته است که یکی 
از آنها، توانمند سازهای عملکرد زنجیره تأمین است. 

منظور از توانمند ساز عملکرد، مواردی است که باعث 
می شــود توانایی زنجیره در دستیابی به عملکرد بهتر، 
بیشتر شود. بررســی و دسته بندی این موارد می تواند 
به موفقیت زنجیره تأمین در دستیابی به عملکرد بهتر 

کمک زیادی کند. 

پیشینه تحقیق
زنجیــره تأمین یک فرآیند یکپارچه اســت که در آن 
مواد خام به محصوالت نهایی تبدیل شــده، سپس به 
 .)Beamon, 1999a( مشتری تحویل داده می شــود
در صنعت فرش دست باف، زنجیره تأمین را می توان 
از قســمت های ابتدایی زنجیره که کشــاورز و سپس 
دامدار است شــروع کرد و به قسمت های انتهایی آن 
که عمده فروش، خرده فــروش و مصرف کننده نهایی 
هستند رسید. درواقع تمام ســازمان هایی که در تهیه 
غــذای دام، تهیه پشــم، تهیه نخ، رنگــرزی، بافت، 
تکمیل، فــروش و مصرف فرش در ارتباط هســتند 
زنجیره تأمین فرش دســت باف را تشــکیل می دهند. 
مدیریت مناســب این زنجیره می تواند باعث ارتقای 

سودآوری کل زنجیره بشود. 

شکل 1. حلقه های زنجیره تأمین فرش دست باف )مأخذ: فرزین، 1387(
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 در فضــای رقابتــی جدید، رقابــت واقعی بین 
Christo-(  شرکت ها نیست بلکه بین زنجیره ها است
pher, 2011(. تعاریف مختلفی برای مدیریت زنجیره 
تأمین وجــود دارد. هارلند در ســال 1996 مدیریت 
زنجیره تأمین را مدیریت شبکه ای از کسب و کارهای 
به هم پیوســته دانســت که در تدارک نهایی کاالها و 
خدمات مورد نیاز مشتریان نهایی مشارکت دارند. این 
تعریف به سادگی بیانگر مدیریت کردن زنجیره تأمین 
است. اما در تعریف کریستوفر در سال 2011، به نقش 
مدیریت در افزایش ارزش و کاهش هزینه نیز اشــاره 
می شود؛ این تعریف عبارت است از »روابط مدیریت 
جریان باال دســتی و پایین دســتی با عرضه کننده ها و 
مشــتری ها، برای حمل ارزش بیشتری برای مشتری 
 Christopher,( با حداقل هزینه برای زنجیره تأمین

 .)2011
با مرور ادبیات مشــخص شد که مواردی به عنوان 
توانمند ســاز عملکرد زنجیره تأمین به صورت پراکنده 
مورد اشــاره قرار گرفته اند. بــا توجه به کارهای قبلی 
انجام شده، موارد زیر به عنوان توانمند سازهای عملکرد 

زنجیره تأمین مشخص شدند:
ریگین و دیگران در سال 1992 تعهد، هماهنگی و 
رهبری را به عنوان توانمندســازهای عملکرد زنجیره 
تأمین معرفی کردند )Riggin et al, 1992(. مالونی و 
بنتون در ســال 1997 ارتباطات، تعهد، روش های حل 
تعارض بیــن اعضای زنجیره، صداقــت، هماهنگی، 
توانایی شــرکا و رهبری را به عنوان توانمندســازهای 
Maloni, Ben-(  عملکرد زنجیره تأمین معرفی کردند

ton, 1997(. زســیدیزین و هندریک در سال 1998 
اشــتراک اطالعات را به عنوان توانمندســاز عملکرد 
 Zsidisin, Hendrick,( زنجیره تأمین معرفی کردند
1998(. آدتایــو و دیگران در ســال 1999 تکنولوژی 
اطالعات را به عنوان توانمندساز عملکرد زنجیره تأمین 
معرفی کردنــد )Adetayo et al, 1999(. بیامون در 

سال 1999 اندازه گیری عملکرد را به عنوان توانمندساز 
 Beamon,( عملکــرد زنجیره تأمیــن معرفی کــرد
1999b(. مارین در ســال 2000 تکنولوژی اطالعات، 
برنامه ریزی منابع انســانی، اســتراتژی و زیرساخت 
ســازمانی را به عنوان توانمندسازهای عملکرد زنجیره 
تأمین معرفی کرد )Marien, 2000(. تانگ و دیگران 
در ســال 2000 تکنولــوژی اطالعــات را به عنــوان 
توانمندســازهای عملکرد زنجیره تأمین معرفی کردند 
)Tang et al, 2000(. پری و ســوهال در سال 2001 
ارتباطــات، تعهــد، صداقــت و رهبــری را به عنوان 
توانمندســازهای عملکرد زنجیره تأمین معرفی کردند 
)Perry, Sohal 2001(. یو و دیگران در سال 2001 
اشــتراک اطالعات را به عنوان توانمندســاز عملکرد 
 .)Yu et al 2001( زنجیــره تأمین معرفــی کردنــد
زسیدیزین و سیفرد در ســال 2001 تعهد را به عنوان 
Zsi-(  توانمندساز عملکرد زنجیره تأمین معرفی کردند

disin, Siferd 2001(. شــاه و سینق در سال 2001 
اندازه گیری عملکرد را به عنوان توانمندســاز عملکرد 
 .)Shah, Singh, 2001(زنجیره تأمین معرفی کردند
فاوســت و مگنان در سال 2001 استراتژی را به عنوان 
توانمندســاز عملکــرد زنجیره تأمیــن معرفی کردند 
)Fawcett, Magnan, 2001(. لــی در ســال 2002 
اشــتراک اطالعات را به عنوان توانمندســاز عملکرد 
زنجیره تأمین معرفی کرد )Lee, 2002(. فولر و واسی 
به عنــوان  را  تعهــد  و  صداقــت   2002 ســال  در 
توانمندســازهای عملکرد زنجیره تأمین معرفی کردند 
)Fuller, Vassie, 2002(. برینکرهــوف در ســال 
2002 ارتباطات، تعهد، صداقت، هماهنگی، روش های 
حل تعارض بیــن اعضای زنجیره، توانایی شــرکا و 
رهبری را به عنوان توانمندســازهای عملکرد زنجیره 
تأمین معرفی کرد )Brinkerhoff, 2002(. کالنتون و 
دیگران در سال 2002 نوآوری را به عنوان توانمندساز 
 Calantone et( عملکرد زنجیره تأمین معرفی کردند



دوفصلنامه
علمی - پژوهشی
انجمن علمی
فرش ایران
شماره 26
پاییز و زمستان 1393

64

al, 2002(. شور و ونکاتاچاالم در سال 2003 اشتراک 
اطالعات را به عنوان توانمندساز عملکرد زنجیره تأمین 
 .)Shore, Venkatachalam, 2003( کردند معرفی 
اسماروس و همکاران در سال 2003 اشتراک اطالعات 
را به عنوان توانمندســاز عملکرد زنجیره تأمین معرفی 
کردند )Småros et al, 2003(. رایز در ســال 2003 
تعهد را به عنوان توانمندســاز عملکرد زنجیره تأمین 
معرفــی کرد )Rice, 2003(. روبرتز در ســال 2002 
مدیریــت دانش و تعهد را به عنوان توانمندســازهای 
 .)Roberts, 2003( عملکرد زنجیره تأمین معرفی کرد
ریگوناتاهــان در ســال 2003 اشــتراک اطالعات را 
به عنوان توانمندسازهای عملکرد زنجیره تأمین معرفی 
کــرد )Raghunatahan, 2003(. مــک الفالین و 
همکاران در سال 2003 تکنولوژی اطالعات را به عنوان 
توانمندســازهای عملکرد زنجیره تأمین معرفی کردند 
)McLaughlin et al, 2003(. کمپاینن و وپساالینن 
در سال 2003 اشتراک اطالعات و همکاری را به عنوان 
توانمندســازهای عملکرد زنجیره تأمین معرفی کردند 
)Kemppainen, Vepsalainen, 2003(. گــون و 
تالون در ســال 2003 حمایت کارگــران و مدیران را 
به عنوان توانمندسازهای عملکرد زنجیره تأمین معرفی 
کردند )Gowen, Tallon, 2003(. بیرد و داویدسون 
در ســال 2003 تکنولــوژی اطالعــات را به عنــوان 
توانمندســاز عملکــرد زنجیره تأمیــن معرفی کردند 
)Byrd, Davidson, 2003(. اکرمانز و همکاران در 
ســال 2004 همکاری را به عنوان توانمندساز عملکرد 
 AKkermans et al,( زنجیره تأمین معرفی کردنــد
2004(. کاویناتو در سال 2004 تکنولوژی اطالعات را 
به عنوان توانمندساز عملکرد زنجیره تأمین معرفی کرد 
)Cavinato, 2004(. دشــپاند و فارلی در سال 2004 
نوآوری را به عنوان توانمندساز عملکرد زنجیره تأمین 
 .)Deshpande, Farley, 2004( کردنــد  معرفــی 
هندفیلــد و نیــک. الس در ســال 2004 همکاری را 

به عنوان توانمندســاز عملکرد زنجیــره تأمین معرفی 
کردنــد )Handfield, Nichols, 2004(. هالــت و 
همــکاران در ســال 2004 همکاری و اســتراتژی را 
به عنوان توانمندسازهای عملکرد زنجیره تأمین معرفی 
کردنــد )Hult et al, 2004(. روپل در ســال 2004 
تکنولوژی اطالعات را به عنوان توانمندســاز عملکرد 
زنجیره تأمین معرفی کرد )Ruppel, 2004(. المبرت 
و دیگران در ســال 2004 ارتباطات، تعهد، صداقت، 
هماهنگــی، توانایــی شــرکا و رهبــری را به عنوان 
توانمندســازهای عملکرد زنجیره تأمین معرفی کردند 
)Lambert et al, 2004(. بیــچ و دیگران در ســال 
2005 ارتباطــات، تعهــد، صداقــت، روش های حل 
تعارض بین اعضــای زنجیره و رهبــری را به عنوان 
توانمندســازهای عملکرد زنجیره تأمین معرفی کردند 
)Beach et al, 2005(. فلیســچ و تلکامپ در سال 
2005 حــذف عــدم قطعیت در بحــث موجودی را 
به عنوان توانمندســاز عملکرد زنجیــره تأمین معرفی 
کردند )Tellkamp, 2005Fleisch(. وو و همکاران 
در ســال 2006 تکنولــوژی اطالعــات را به عنــوان 
 Wu( توانمندساز عملکرد زنجیره تأمین معرفی کردند
et al, 2006(. ســرون و همــکاران در ســال 2006 
توانایی دیدن تقاضا را به عنوان توانمندســاز عملکرد 
 .)Thron et al, 2006( زنجیــره تأمین معرفی کردند
استوری و همکاران در ســال 2006 وضوح دانش و 
اطالعات، رفتــار زنجیره و اندازه گیــری عملکرد را 
به عنوان توانمندسازهای عملکرد زنجیره تأمین معرفی 
کردند )Storey et al, 2006(. پارونگ و بیتیچی در 
سال 2006 ارتباطات، تعهد، صداقت، روش های حل 
تعارض بیــن اعضای زنجیــره، هماهنگی، رهبری و 
توانایی شــرکا را به عنوان توانمندســازهای عملکرد 
 Parung, Bititci,( زنجیــره تأمین معرفــی کردنــد
2006(. ماهشــواری و همــکاران در ســال 2006 
ارتباطات، تعهد، صداقت، روش های حل تعارض بین 
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اعضای زنجیره، هماهنگی، توانایی شرکا و رهبری را 
به عنوان توانمندسازهای عملکرد زنجیره تأمین معرفی 
کردنــد )Maheshwari et al, 2006(. فاوســت و 
همکاران در ســال 2006 حمایت وظیفه ای  گسترده و 
حمایت زیرساختی دولتی را به عنوان توانمندسازهای 
 Fawcett et al,( عملکرد زنجیره تأمین معرفی کردند
2006(. باســونی و همکاران در سال 2007 صداقت، 
به عنــوان  را  درون شــرکتی  روابــط  و  همــکاری 
توانمندســازهای عملکرد زنجیره تأمین معرفی کردند 
)Bassioni et al, 2007(. بــراون و خوکر در ســال 
2007 تکنولــوژی اطالعات را به عنوان توانمندســاز 
 Brown,( عملکــرد زنجیره تأمیــن معرفی کردنــد
Khoker, 2007(. کوکس و همکاران در سال 2007 
توانایی شــرکا را به عنوان توانمندســازهای عملکرد 
 .)Cox et al, 2007( زنجیــره تأمین معرفی کردنــد
هالــت و همــکاران در ســال 2007 مدیریت دانش، 
رهبری و استراتژی را به عنوان توانمندسازهای عملکرد 
 .)Hult et al, 2007( زنجیــره تأمین معرفی کردنــد
جامرنــگ و رینر در ســال 2007 هماهنگی مدیریت 
ظرفیت با موجودی را به عنوان توانمندســاز عملکرد 
Jammernegg, Rein-(  زنجیره تأمین معرفی کردند

er, 2007(. واکون در ســال 2007 مدیریت دانش را 
به عنوان توانمندساز عملکرد زنجیره تأمین معرفی کرد 
)Vachon, 2007(. رودریگــز و همکاران در ســال 
2008 تکنولــوژی اطالعات را به عنوان توانمندســاز 
 Rodrigues et( عملکرد زنجیره تأمین معرفی کردند
al, 2008(. لو و همکاران در ســال 2008 سیاســت 
موجودی را به عنوان توانمندساز عملکرد زنجیره تأمین 
معرفی کردنــد )Lau et al, 2008(. کیناک و هارتلی 
در سال 2008 مدیریت کیفیت را به عنوان توانمندساز 
 Kaynak,( عملکرد زنجیــره تأمین معرفی کردنــد
Hartley, 2008(. فوســتر در ســال 2008 مدیریت 
کیفیت را به عنوان توانمندســاز عملکرد زنجیره تأمین 

معرفی کرد )Foster, 2008(. فاوســت و دیگران در 
ســال 2008 اشــتراک اطالعات، صداقت، همکاری، 
حمایت کارگران و مدیران، تنظیم عرضه  کننده، استفاده 
از انجمن مشــاوره زنجیره، آمــوزش زنجیره تأمین، 
مدیران باتجربه بین آموزشی، مستندسازی فرآیندها و 
ســنجه های ارزیابی عملکرد دقیق و جامع را به عنوان 
توانمندســازهای عملکرد زنجیره تأمین معرفی کردند 
)Fawcett et al, 2008(. کارتر و روگرس در ســال 
2008 استراتژی را به عنوان توانمندساز عملکرد زنجیره 
 .)Carter, Rogers, 2008( تأمین معرفــی کردنــد
بلکهورســت و همکاران در ســال 2008 تکنولوژی 
اطالعات را به عنوان توانمندساز عملکرد زنجیره تأمین 
معرفی کردند )Blackhurst et al, 2008(. پناییدس 
و الن در ســال 2009 را به عنــوان توانمندســازهای 
 Panayides,( عملکرد زنجیره تأمین معرفــی کردند
 2009 ســال  در  واداوا  و  ســاکزنا   .)Lun, 2009
تکنولوژی اطالعات را به عنوان توانمندســاز عملکرد 
 Saxena, Wadhwa,( زنجیره تأمین معرفی کردنــد
2009(. سان و دیگران در سال 2009 تنظیم استراتژی 
زنجیــره تأمین با عــدم اطمینان محیطــی را به عنوان 
 Sun( توانمندساز عملکرد زنجیره تأمین معرفی کردند
et al, 2009(. تیدمن و دیگران در سال 2009 اشتراک 
اطالعات را به عنوان توانمندسازهای عملکرد زنجیره 
 .)Tiedemann et al, 2009( تأمین معرفی کردنــد
زارع مهرجردی در سال 2009 تکنولوژی اطالعات را 
به عنوان توانمندساز عملکرد زنجیره تأمین معرفی کرد 
)Zare Mehrjerdi, 2009(. ترکمن در ســال 2010 
توانایــی تحلیل در برنامه ریزی، منبع یابی، ســاخت و 
تحویل را به عنوان توانمندســاز عملکرد زنجیره تأمین 
معرفــی کردند )Trkman et al, 2010(. فیســال در 
ســال 2010 استراتژی را به عنوان توانمندساز عملکرد 
زنجیره تأمیــن معرفی کرد )Faisal, 2010(. ســو و 
یانــگ در ســال 2010 برنامه ریزی منابع ســازمان را 
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به عنوان توانمندســاز عملکرد زنجیــره تأمین معرفی 
کردند )Su, Yang, 2010(. کیم و همکاران در ســال 
2010 منابع را به عنوان توانمندســاز عملکرد زنجیره 
تأمین معرفی کردند )Kim et al, 2010(. سرینیواسان 
و دیگران در سال 2011 روابط خریدار و عرضه کننده 
را به عنوان توانمندســاز عملکرد زنجیره تأمین معرفی 
کردنــد )Srinivasan et al, 2011(. ولف در ســال 
2011 استراتژی را به عنوان توانمندساز عملکرد زنجیره 
تأمین معرفی کرد )Wolf, 2011(. جیمنز و همکاران 
در ســال 2012 یکپارچگی زنجیره تأمین را به عنوان 
توانمندســازهای عملکرد زنجیره تأمین معرفی کردند 

 .)Gimenez et al, 2012(
برای درک بهتر توانمندسازها، تعدادی از واژه هایی 
که درک آنها دشوار است، در ادامه توضیح داده شده اند:
مدیریــت دانش: در مدیریــت دانش هدف ایجاد 
و حفظ دانش در ســازمان و به اشتراک گذاری آن در 

سازمان است. 
روش هــای حل تعــارض بین اعضــای زنجیره: 
از آنجــا که توجه به زنجیره تأمین ضروری اســت و 
تعارض در هر ســازمان و زنجیره ای امکان پذیر است، 
توجه به روش های حل تعارض در زنجیره بسیار مهم 

است. 
تنظیم عرضه کننده: برای دستیابی به عملکرد بهتر، 
توجه به عرضه کننده و انتخاب عرضه کننده مناســب 
بسیار ضروری اســت. عرضه کننده باید با تولیدکننده 
هماهنگ باشد تا هزینه ها )مخصوصاً هزینه موجودی( 
کاهش یابد در واقع باید عرضه کننده را با خود تنظیم 

کنیم. 
اســتفاده از انجمن مشــاوره زنجیره: برای بهبود 
همــکاری و هماهنگی در زنجیره تأمین، اســتفاده از 
تیم های مشاوره ضروری اســت. این تیم ها می توانند 

زنجیره را در دستیابی به موفقیت کمک کنند. 
مدیــران باتجربــه بین آموزشــی: بــا توجــه به 

پیچیدگی محیط کســب و کار، مدیرانی موفق هســتند 
که آموزش های مختلفی دیده باشــند و در چند حیطه 

تخصص داشته باشند. 
تنظیم اســتراتژی زنجیره تأمین بــا عدم اطمینان 
محیطی: زنجیره تأمین دارای استراتژی است. از طرف 
دیگر محیط هم دارای عدم اطمینان است. باید استراتژی 
زنجیره تأمین به نحوی باشد که بتواند در برابر تغییرات 

محیطی انعطاف پذیری الزم را داشته باشد. 
هماهنگی مدیریــت ظرفیت با موجودی: با اتخاذ 
سیاســت های مناســب می توان از ظرفیت شــرکت 
به نحو بهینه ای اســتفاده کرد. ممکن اســت الزم باشد 
در ماه هایی که تقاضا کم است تولید کنیم و انبار کنیم 
)یعنی ظرفیت بیکار در قســمت تولید نداشته باشیم( 
و در ماه های پرتقاضا از موجودی انبار اســتفاده کنیم 
)یعنی ســاعات اضافه کاری نداشته باشیم(. به صورت 
کلی موجودی بیشــتر برابر اســت با هزینه بیشــتر و 
ظرفیت بال اســتفاده نیز منجر به هزینه بیشتر می شود. 
پس باید بین این 2 هماهنگی الزم وجود داشته باشد. 
توانایی دیدن تقاضا: به معنی توانایی شــرکت در 

پیش بینی صحیح تقاضا است. 

روش شناسی تحقیق
هدف تحقیق:

مشخص کردن توانمندسازهای عملکرد زنجیره تأمین 
فرش دست باف و دسته بندی آنها.

مسئله تحقیق:
توانمندسازهای عملکرد زنجیره تأمین کدام اند؟

جامعه آماری:
این تحقیق در بین قالی بافان شــهر کاشان و بین افراد 
در دســترس صورت گرفته است. این پرسش نامه در 
بین افرادی که دارای آشــنایی بــا زنجیره تأمین فرش 
دست باف بودند توزیع گردیده است. برای نمونه گیری 
از نمونه گیری تصادفی اســتفاده شد. در مجموع 250 
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پرســش نامه توزیع شد که 134 عدد آن بازگشت داده 
 KMO شد. برای بررسی کفایت نمونه گیری از روش
استفاده شــده است. بررسی مناســب بودن ماتریس 
همبســتگی برای شناســایی ســاختار )همانی نبودن 
ماتریس( توســط آزمون بارتلت صورت گرفته است. 
برای بررسی پایایی پرسش نامه از روش آلفای کرونباخ 

استفاده شد. 
آلفای  ضریــب  پایایی،  بررســی  بــرای  یافته ها: 
کرونباخ استفاده شده اســت. مقدار آلفای کرونباخ 

برابر با 946 .0 است. 

نتایج آزمون KMO و بارتلت به صورت زیر است:

نتایج فوق بیانگر مناسب بودن داده ها برای تحلیل 
عاملی اســت. در نهایت تحلیل عاملی اکتشافی انجام 
گرفت و توانمندسازها به صورت زیر دسته بندی شدند:

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy . 

 .889 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-
Square 

3696. 596 

df 820 
Sig .  .000 

 

جدول 1. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی

)مأخذ: نگارندگان(

 رهبریمدیریت و 

، منبع، یریز برنامهتوانایی تحلیل در ، رهبری، ریزی منابع سازمان برنامه
، ییاب منبع، مدیریت کیفیت، مدیریت منابع انسانی، ساخت و تحویل

 باتجربهمدیران ، تأمیناستفاده از انجمن مشاوره زنجیره ، نوآوری
 زیرساخت سازمانی، آموزشی بین

 مدیریت دانش و اطالعات
وضوح ، اشتراک اطالعات، تکنولوژی اطالعات، دانشمدیریت 

 توانایی دیدن تقاضا، تأمینآموزش زنجیره ، اطالعات و دانش

 کمک و همکاری
روابط ، شرکاتوانایی ، حمایت کارگران و مدیران، هماهنگی

 گستردهای  حمایت وظیفه، حمایت زیرساختی و دولتی، سازمانی درون

 تعهد، تأمینرفتار زنجیره ، حل تعارض های تکنیک، صداقت اصول اخالقی

 ارتباطات
، کننده تنظیم عرضه، کننده روابط خریدار و عرضه، همکاری، ارتباطات

 تأمینیکپارچگی زنجیره 
 فرآیندمستندسازی ، ری عملکردگی اندازه، ی جامع و دقیقها سنجه ری عملکردگی اندازه

 مدیریت ظرفیت
هماهنگی مدیریت ، موجودیحذف عدم قطعیت ، سیاست موجودی

 ظرفیت و موجودی

 استراتژی
و عدم  تأمینتنظیم استراتژی زنجیره ، استراتژی، پذیری فرهنگ رقابت

 قطعیت موجودی
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 بعد سؤال بارعاملی بعد سؤال بارعاملی
0. 81 Q11 

 همکاری

0. 77 Q1 

مدیریت دانش 
 و اطالعات

0. 83 Q14 0. 77 Q2 
0. 85 Q19 0. 74 Q12 
0. 79 Q20 0. 86 Q13 
0. 86 Q32 0. 84 Q37 
0. 78 Q33 0. 81 Q38 
0. 79 Q6 

 اصول اخالقی

0. 75 Q3 

 روابط
0. 79 Q7 0. 82 Q4 
0. 82 Q10 0. 79 Q26 
0. 78 Q21 0. 79 Q39 
0. 89 Q22 0. 90 Q27 
0. 51 Q18 

 مدیریت ظرفیت
0. 78 Q5 

مدیریت و 
 رهبری

0. 96 Q34 0. 73 Q8 
0. 70 Q35 0. 77 Q9 
0. 89 Q29 

 استراتژی
0. 78 Q15 

0. 70 Q30 0. 72 Q16 
0. 48 Q17 0. 69 Q23 
0. 56 Q36 

ریگی اندازه  
0. 81 Q24 

0. 91 Q40 0. 70 Q25 
0. 74 Q41 0. 76 Q28 
   0. 70 Q31 

 

 

چون تمامی بار های عاملی بیشــتر از 0.5 هستند، هیچ یک از شاخص ها حذف نمی شوند. همچنین از آنجا که 
تمامی شاخص های برازش مناسب اند، مدل دارای برازش مناسبی است. 

تحلیل عاملی مرتبه دوم به صورت روبرو است:
 

جدول 3. شاخص های برازش مدل در تحلیل عاملی مرتبه اول

)مأخذ: نگارندگان(

)مأخذ: نگارندگان(

C
FI 

N
N

FI  

N
FI 

R
M

SEA 

A
G

FI 

G
FI 

R
M

R 

χ 2

df
⁄

 

0. 98 0. 97 0. 95 0. 062 0. 81 0. 86 0. 10 1. 86 
 

جدول 2. تحلیل عاملی مرتبه اول

در نهایت تحلیل عاملی مرتبه اول با استفاده از نرم افزار لیزرل صورت گرفت. نتایج آن به صورت زیر است:
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شکل 3. تحلیل عاملی مرتبه دوم )مأخذ: نگارندگان(

C
FI 

N
N

FI  

N
FI 

R
M

SEA 

A
G

FI 

G
FI 

R
M

R 

χ 2

df
⁄

 

0. 98 0. 97 0. 95 0. 06 0. 82 0. 86 0. 10 1. 848 
 

جدول 4. شاخص های برازش مدل در تحلیل عاملی مرتبه دوم

)مأخذ: نگارندگان(
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نتیجه گیری
همان طور که نشان داده شد، مدل اصلی دارای برازش 
مناســب اســت. از بین توانمندســازها، مدیریت و 
رهبری با بار عاملی 0.77 دارای ارتباط بیشتری است. 
همکاری، اندازه گیری، مدیریــت دانش و اطالعات، 
مدیریت ظرفیت، اســتراتژی، اصول اخالقی و روابط 
در رده های بعــدی قرار می گیرنــد. از آنجا که طبق 
مصاحبه های صورت گرفته تقریبًا اکثر پاسخگویان از 
وضعیت نامناســب زنجیره تأمین فرش دست باف در 
زمینه همکاری، اســتراتژی و مدیریت ناراضی بودند، 

و از طرف دیگر مشــخص شــد که این موارد دارای 
ارتباط زیادی با عملکرد زنجیره هستند، باید توجهی 
جــدی برای بهبود دادن این موارد در زنجیره صورت 
بگیرد. استفاده از متخصصان برنامه ریزی استراتژیک، 
تیم های مدیریت زنجیره تأمین و عقد قرارداد و بهبود 
قوانیــن و نظارت از ســوی دولــت روی قراردادها 
می تواند به بهبود این موارد کمک زیادی کند. جدول 
5 پیشنهادهایی برای ارتقای توانمندسازها بیان می کند.

یارتقاهاراه توانمندساز  
و  مدیریت
 رهبری

استفاده از مدیران . شود می تر مدیریت و رهبری زنجیره سخت، با گسترش رقابت از آنجا که
 و ترغیب خالقیت و نوآوری ی مدیرتی جدیدها آموزش شیوه، استفاده از مشاوران بیرونی، چندمهارته

ها و فرآیندبهبود ، ی کنترل کیفیتها استفاده از روش، همچنین برای بهبود کیفیت. گردد می پیشنهاد
. شود می کنندگان توصیه رابطه بلندمدت با عرضه  

یی ها مشخص کردن راه، ها ی متشکل از نمایندان شرکتها استفاده از انجمن، برای بهبود هماهنگی همکاری
مشخص کردن ، ی حل تعارضها تیم، بستن قراردادهای بلندمدت، برای ایجاد اعتماد و حفظ آن

. گردد می به یکدیگر پیشنهاد ها ی تولیدی شرکتها ن و دادن برنامهامجازات برای متخلف  
ریگی اندازه ری در سطح شرکت و در سطح گی اندازهی مناسب برای ها تدوین شاخص، ریگی اندازهبرای بهبود  

 فرآیند، زنجیره و استفاده از چارچوب کارت امتیازی متوازن برای ایجاد تعادل بین منظرهای مالی
. گردد می ری و رشد پیشنهادیمشتری و منظر یادگ، داخلی  

مدیریت دانش و 
 اطالعات

به سازمان  نبرای تبدیل شد ها سازمان تحرک. است با توجه به اینکه یادگیری برای سازمان ضروری
به همین علت مدیریت دانش در سازمان دارای اهمیت . یادگیرنده از اهمیت زیادی برخوردار است

حفظ و نشر دانش در سازمان و در ، ی ایجادها راهکاری، مفاهیم مدیریت دانشبیان . خاصی است
. تواند به این امر کمک کند می ی علمی در سطح زنجیرهها ایجاد پایگاه. است یسطح زنجیره ضرور  

نیست تقاضا همواره ثابت . باید بین میزان موجودی و میزان ظرفیت تولیدی شرکت تناسب ایجاد کرد مدیریت ظرفیت
ظرفیت باال نیازمند . موجودی باالباید ظرفیت باال داشته باشیم یا  یا برای پاسخگویی به تقاضای متغیر

 برای بهبود مدیریت در این قسمت پیشنهاد. است  هم نیازمند هزینههزینه است و موجودی باال
از ظرفیت ، ایع دیگر(گذاری ثابت پایین در این صنعت )نسبت به صن شود با توجه به هزینه سرمایه می

همچنین برای حذف عدم قطعیت در . کارگران فصلی استفاده شوداز یعنی . منعطف استفاده شود
واقعی تقاضا در تقاضا باید بین اعضای زنجیره هماهنگی ایجاد گردد تا اثر شالق چرمی )باال رفتن غیر

. علت عدم هماهنگی( در زنجیره ایجاد نشود سطح زنجیره به  
 

جدول 5. پیشنهادهای ارتقای توانمندساز ها 
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ادامه جدول 5، یشنهادهای ارتقای توانمندساز ها 
در واقع با بهبود . تمرکز کند کارآییروی استراتژی شرکت بهتر است ، با توجه به شرایط فعلی بازار استراتژی
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. به رقبا ارائه کرد  
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 نوشته ها صنعت ممکن است جامعیت الزم را نداشته باشد در نتیجه قراردادهایی که بین شرکت

برای بهبود اصول ، پیشگیری بهتر از درمان است از آنجا که. شود باید این ضعف را پوشش دهد می
تعهد کاری  هکنندگان و مشتریانی کار کنیم که سابقه کاری آنها نشان دهند اخالقی بهتر است با عرضه
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. کردقراردادهای بلندمدت استفاده ، ی اطالعاتیها توان از سیستم برای بهبود ارتباطات و روابط می ارتباطات  

)مأخذ: نگارندگان( 
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Abstract
Supply chain management is one of the subjects that much attention has been 
paid to it. Today competition of companies is not important anymore but supply 
chains are competing, so paying attention to supply chain is necessary and vital. 
Performance enablers of supply chain have been studied in a scattered manner; 
however these efforts are not comprehensive enough. In this paper these enablers 
are studied and classified. This paper has been conducted for handmade carpet 
supply chain. Handmade carpet is one of industries that has a good position in 
Iran, however the number of performed scientific researches in this field in not 
enough. This research has done in Kashan and exploratory factor analysis and 
second-order factor analysis have been employed. After exploratory factor 
analysis, enablers are classified into some groups, i.e. leadership and management, 
knowledge and information management, cooperation, ethic, relationship in supply 
chain, performance measurement, capacity management and strategy. Among these 
factors, leadership and management and cooperation are more important. Finally, 
we provide some recommendations to improve these factors.

Keywords: Supply chain, Performance enablers, Hand-woven carpets.


