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چچکیدهکیده

تغییر رقابت از سطح شرکت ها به سطح زنجیره ی تأمین، نیازمند رهیافت های جدید برای پاسخگویی به تغییرات تغییر رقابت از سطح شرکت ها به سطح زنجیره ی تأمین، نیازمند رهیافت های جدید برای پاسخگویی به تغییرات 
و آمادگی بیشتر برای مواجهه با آن است. پژوهش حاضر با هدف توسعه مدلی برای تعمیم آینده نگاری شرکتی و آمادگی بیشتر برای مواجهه با آن است. پژوهش حاضر با هدف توسعه مدلی برای تعمیم آینده نگاری شرکتی 
به زنجیره تامین انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف بنیادی- توسعه ای است و جامعۀ پژوهش خبرگان به زنجیره تامین انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف بنیادی- توسعه ای است و جامعۀ پژوهش خبرگان 
دانشگاهی حوزه های زنجیرۀ تأمین و آینده نگاری بودند که دانشگاهی حوزه های زنجیرۀ تأمین و آینده نگاری بودند که 1212 نفر بر اساس روش هدفمند انتخاب شدند. در این  نفر بر اساس روش هدفمند انتخاب شدند. در این 
پژوهش ابتدا با تکیه بر مبانی نظری و پیشینه پژوهش، ابعاد، مولفه ها و شاخص های آینده نگاری زنجیره تامین پژوهش ابتدا با تکیه بر مبانی نظری و پیشینه پژوهش، ابعاد، مولفه ها و شاخص های آینده نگاری زنجیره تامین 
استخراج گردید. سپس برای حصول اطمینان از صحت، دقت و جامعیت موارد شناسایی شده و رفع سوگیری استخراج گردید. سپس برای حصول اطمینان از صحت، دقت و جامعیت موارد شناسایی شده و رفع سوگیری 
احتمالی از روش دلفی فازی دو مرحله ای استفاده گردید. یافته ها نشان می دهد که مدل آینده نگاری زنجیره احتمالی از روش دلفی فازی دو مرحله ای استفاده گردید. یافته ها نشان می دهد که مدل آینده نگاری زنجیره 
تامین شامل عوامل زمینه ای )ماهیت راهبرد، منشا مزیت رقابتی، سرعت صنعت و شدت رقابت(، قابلیت های تامین شامل عوامل زمینه ای )ماهیت راهبرد، منشا مزیت رقابتی، سرعت صنعت و شدت رقابت(، قابلیت های 
زنجیره تامین) اطالعات، ارتباطات، ساختار زنجیره ی تأمین، فرهنگ و هماهنگی( و تأثیر یا نتایج ) کاهش عدم زنجیره تامین) اطالعات، ارتباطات، ساختار زنجیره ی تأمین، فرهنگ و هماهنگی( و تأثیر یا نتایج ) کاهش عدم 
قطعیت، بهبود تصمیم گیری، رضایت مشتری و افزایش بهره وری اعضای زنجیره ی تأمین( است. برای داشتن قطعیت، بهبود تصمیم گیری، رضایت مشتری و افزایش بهره وری اعضای زنجیره ی تأمین( است. برای داشتن 
زنجیره تامین موفق و پویا نیازمند آن هستیم تا با شناخت دقیق عوامل زمینه ای صنعت مربوطه و استفاده زنجیره تامین موفق و پویا نیازمند آن هستیم تا با شناخت دقیق عوامل زمینه ای صنعت مربوطه و استفاده 
از قابلیت های زنجیره تامین بخصوص اطالعات و ارتباطات هماهنگ در کل فرایند زنجیره تامین، خود را برای از قابلیت های زنجیره تامین بخصوص اطالعات و ارتباطات هماهنگ در کل فرایند زنجیره تامین، خود را برای 
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1-مقدمه و بیان مسئله

با  و  تغییرات در عرصه صنعت در سطحی وسیع تر  امروزه 
این  است.  وقوع  حال  در  گذشته  به  نسبت  بیش تر  سرعتی 
روند در کنار مسائلی مانند جهانی شدن، باالرفتن سطح انتظار 
اجتماعی  و  زیستی  محیط  سخت گیرانه  قوانین  و  مشتریان 
افزایش  موجب  اقتصادی  و  صنعتی  فعالیت های  بر  حاکم 
هرچه بیش تر سطح رقابت در بازار ارائه خدمات و محصوالت 
که  و خدماتی هستند  کاالها  دنبال  به  مشتریان  است.  شده 
می توانند به نیازهای خاص آن ها پاسخ دهد و از سوی دیگر 
شرکت ها به جای کسب سودهای کالن در کوتاه مدت به دنبال 
خلق مزیت های رقابتی باهدف بقای بیش تر در بازارها با دید 

آینده نگاری هستند.
ارائه تعریف مشخص و دقیق از آینده نگاری مشکل می باشد؛ 
مبتني  هوشمندانه،  مشارکتي،  نظام مند،  روشي  آینده نگاری 
چشم انداز  ساخت  براي  فرایندی  با  بلند مدت  مطالعات  بر 
است که باعث توانمندسازي تصمیم گیری امروز براي تعیین 
اقداماتي پویا و پیوسته براي آینده مي شود. کمیسیون اتحادیه 
اروپایی توسعه منطقه ای آینده نگاری را چنین توصیف کرده 
اجتماع  سیستماتیک،  مشارکت  فرایند  آینده-نگاری  است: 
بلند مدت  و  میان مدت  چشم انداز  ساختن  و  هوشمندانه 
معماری  جهت  تصمیمات  شکل دهی  باهدف  که  است  آینده 
فعالیت های آینده صورت می پذیرد. همچنین، دنیس الوریدج1  
واژه آینده نگاری را این طور تعریف می کند: آینده نگاری توصیف 
از رهیافت ها برای بهبود شیوه های تصمیم گیری  مجموعه ای 
و تصمیم سازی شامل تحلیل عوامل کلیدی مؤثر بر تغییرات 
جهت توسعه چشم انداز استراتژیک و پیش بینی هوشمند است 

)زالی، 1388(.
با تشدید رقابت در صحنة جهانی در محیط در حال تغییر، 
رقابت از سطح شرکت ها به سطح زنجیرۀ تأمین رسیده است. 

در این شرایط آینده نگاری به دلیل قابلیت در خلق و ترسیم 
آینده های مطلوب می تواند به بهبود یا توسعه زنجیره تأمین 

کمک کند.
باوجود کاربرد وسیع آینده نگاری در سطح شرکت )یوون2 و 
همکاران ، 2017 روربک و همکاران، 2015  کاسرر3، 2015 - 
پورتالئونی4 و همکاران ، 2013 - اونر و بسر5، 2011 روربک، 
2011 - راتکلیف6، 2006 - و دیگران(، اما مطالعات موجود 
در زمینه آینده نگاری زنجیره تأمین، بسیار اندک و از لحاظ 
مفهوم  از  روشنی  درک  بنابراین  هستند؛  پراکنده  محتوایی 
در  راهکارهایی  ارائه  و همچنین  تأمین  زنجیره  آینده-نگاری 
حاضر  پژوهش  آغاز  نقطه ی  ندارد.  وجود  ارزش  خلق  جهت 
با گسترش جهانی  شدن  تأمین است.  به زنجیره ی  پویا  نگاه 
بازارها، تنها راه ادامه ی بقای شرکت ها و سازمان ها منوط به 
پایدار  رقابتی  مزیت  حفظ  و  کسب  و  رقابت-پذیری  افزایش 
به  را  بین شرکت های منفرد، جای خود  رقابت  امروزه  است. 
رقابت بین زنجیره های تأمین داده است. زنجیره هایی تأمین، 
به  را  شرکت  و  تولیدی  شرکت  یک  به  را  تأمین کنندگان 
مشتریانش ارتباط می دهد. در شرایط متغیر فعلی، آینده نگاری 
به دلیل قابلیت در خلق و ترسیم آینده های مطلوب می تواند 

به بهبود یا توسعه زنجیره تأمین کمک کند.
جهانی سازی اقتصادی و افزایش رقابت بین شرکت ها باعث 
شده است شرکت ها برای ایجاد یک مزیت رقابتی قابلیت های 
مزیت  حفظ  برای  و   )2014 )گیلگور،  دهند  توسعه  را  خود 
)آسالم،  کنند  کشف  را  بازار  جدید  فرصت های  باید  رقابتی 
توانایی  های  شرکت ها  که  است  الزم  همچنین،   .)2018
مقابله  برای  خود  تأمین  زنجیره های  تطبیق  برای  را،  خود 
ساختاری  تغییرات  مانند  بنیادین  و  بلندمدت  تغییرات  با 
و  تکنولوژی  در  رادیکال  پیشرفت های  کلیدی،  بازارهای  در 
تغییرات اجتماعی و سیاسی و جمعیت شناختی، توسعه دهند 

)اکستاین، 2014(. 

تیزرو و همکارانمدیریت
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اشاره  شرکت  ها  خارجی  و  داخلی  توابع  به  تأمین  زنجیره 
ارائه  و  محصوالت  تولید  برای  را  ارزش  زنجیره  که  دارد 
جهانی شدن،  افزایش  با  می کند  فراهم  مشتری  به  خدمات 
و  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  در  پیشرفت  کانال ها،  ادغام 
نیاز  تأمین  زنجیره  مشتریان،  به  پاسخگویی  سرعت  افزایش 
به توسعه قابلیت های خود برای افزایش کارایی دارد. ادبیات 
مدیریت استراتژیک و زنجیره تأمین نشان می دهد، رقابت در 
سطح  در  بلکه  نبوده؛  شرکت ها  سطح  در  دیگر  حاضر  حال 

زنجیره های تأمین می باشد )آیدرایس، 2016(.
و  فرایندها  ارتقای  به  معطوف  بیشتر  پیشین  پژوهش های 
رفته  باالتر  سطح  یک  به  حاضر  پژوهش  اما  بودند،  روش ها 
تأمین  زنجیره  آینده نگاری  پیشرفتة  مدل  یک  دارد  قصد  و 
بر  تأثیرگذار  زمینه ای  عوامل  بررسی  و ضمن  داده  توسعه  را 
و  شناسایی  تأمین  زنجیره ی  قابلیت های  تأمین،  زنجیره ی 
سطوح مختلف آن شناسایی نماید. در این راستا سؤال اصلی 

تحقیق عبارت است از:
ابعاد و مؤلفه های مدل آینده نگاری زنجیره تأمین کدام اند؟

2-مبانی نظری و پیشینه پژوهش
2-1. زنجیره تأمین

تغییرات  دوره  یک  شاهد  مدیران  اخیر،  دهة  دو  طول  در 
شگرف جهانی به واسطه ی پیشرفت در تکنولوژی، جهانی شدن 
تعداد  افزایش  با  بوده اند.  سیاسی  اقتصاد  تثبیت  و  بازارها 
سریعاً  که  شدند  مجبور  سازمان ها  جهانی،  کالس  در  رقبا 
فرایندهای درون سازمانی را برای ماندن در صحنه رقابت بهبود 
بخشند. در دهة 1970-1960، سازمان ها به توسعه ی جزئیات 
بازار که بر خلق و تسخیر وفاداری مشتریان  استراتژی-های 
متمرکز بود، همت گماردند. آن ها بدین درک نائل آمدند که 
مهندسی قوی، طراحی و عملیات تولید منسجم و هماهنگ 
بنابراین،  است؛  الزم  بازار  نیازمندی های  به  پاسخگویی  برای 

طراحان مجبور شدند که نیازمندی های موردنظر مشتریان را 
در طراحی محصوالت خود بگنجانند و در حقیقت، محصولی 
با  توأم  هزینه،  حداقل  در  ممکن،  کیفی  حداکثر سطح  با  را 
ایده آل های موردنظر مشتری روانه بازار سازند. در دهة 1980 
سازمان های  مشتریان،  نیازمندی های  در  تنوع  افزایش  با 
در  انعطاف پذیری  افزایش  به  فزاینده ای  طور  به  تولیدی 
خطوط تولید، اصالح و بهبود محصوالت و فرایندهای موجود 
نیازمندی های  ارضای  برای  جدید  محصوالت  توسعه ی  و 
مشتریان عالقه مند شدند. در دهة 1990 به موازات بهبود در 
و  مواد  که  مدیران صنایع درک کردند  تولید،  توانمندی های 
خدمات دریافتی از تأمین کنندگان مختلف، تأثیر بسزایی در 
نیازهای  با  برخورد  به منظور  سازمان  توانمندی های  افزایش 
مشتریان دارد. این امر به نوبه ی خود، تأثیر مضاعفی در تمرکز 
بر  منبع یابی  استراتژی های  و  تأمین  پایگاه های  بر  سازمان ها 
یک  تولید  صرفاً  که  دریافتند  مدیران  همچنین  نهاد.  جای 
با  محصوالت  عرضه ی  درواقع،  نیست.  کافی  کیفی  محصول 
دکترین موردنظر مشتری )چه موقع، کجا، چگونه( و باکیفیت 
و هزینه ی موردنظر آن ها، چالش جدیدی را برای سازمان های 
تولیدی به وجود آورد. در چنین شرایطی، سازمان ها دریافتند 
سازمانشان  مدیریت  برای  طوالنی مدت  در  تغییرات  این  که 
کافی نیست. آن ها باید در مدیریت شبکه همه کارخانه هایی 
غیرمستقیم(  یا  مستقیم  طور  )به  را  سازمان  ورودی های  که 
تأمین می کردند و همچنین، شبکه همه کارخانه ها عالقه مند 
مشتری،  به  محصول  فروش  از  بعد  خدمات  و  تحویل  به 
چنین  با   .)1385 فتح اله،  و  )غضنفری  می کردند  مشارکت 
نگرشی، نظریه ی زنجیره ی تأمین پای به عرصه ی وجود نهاد. 
باتوجه به این نگرش، تعریف مختصر و جامع زنجیره ی تأمین 

حاوی مفاهیم زیر است:
با  مرتبط  فعالیت های  تمام  تأمین، شامل  زنجیره ی   •
جریان و تبدیل کاالها از مرحله ی ماده ی خام )استخراج( تا 

Management مدیریت
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با  مرتبط  اطالعاتی  جریان های  نیز  و  نهایی  مصرف کننده ی 
آن ها می باشد.

به طورکلی زنجیره ی تأمین، زنجیره ای است که همه   •
فعالیت های مرتبط با جریان کاال و تبدیل مواد از مرحلة تهیه ی 
ماده اولیه تا مرحله ی تحویل کاالی نهایی به مصرف کننده را 
شامل می شود. در کنار جریان مواد، دو جریان دیگر که یکی 
جریان اطالعات و دیگری جریان منابع مالی و اعتباری است، 

نیز وجود دارد )غضنفری و فتح اله، 1385(.
زنجیره ی تأمین سلسله عوامل و سازمان هایی را که   •
انتهای مصرف و حتی  تا  تولید محصول )خدمات(  ابتدای  از 
و  رستمی  )رزقی  هستند  درگیر  محصوالت  تولید  باز  چرخة 

همکاران، 1396(.
در زمینه زنجیره تأمین نظریه های مختلفی مطرح شد شده 
است که به عنوان مثال می توان به زنجیره تأمین چابک، زنجیره 
ناب  تأمین  زنجیره  و  تأمین  زنجیره  تاب آوری  سبز،  تأمین 
اشاره کرد )تیزرو، 1395(. هرکدام از این روش ها به زنجیره 
تأمین از دیدگاه خاصی می نگرند و از این طریق ایجاد مزیت 
می نمایند؛ ولی مدیریت زنجیره تأمین الرج سعی در ترکیب 
مفاهیم چابکی، سبز، تاب آوری و ناب دارد و بدین وسیله  از 
مزایای هرکدام از آنها در زنجیره تأمین استفاده نماید )شمس 

و قاسمی، 1400(
2-2. آینده نگاری

ارائه  آینده نگاری  از  متفاوتی  تعاریف  متفاوت،  محققان 
هستند.  یکسان  همه  برای  خصوصیات  برخی  اما  کرده اند 
آینده  یک  آگاهانه  پیش بینی  آینده نگاری،  جنبه  مهم ترین 

است.
مارکوس  توسط  نگاری  آینده  از  ساده  بسیار  تعریف  یک 
ارائه شده که آینده نگاری را هنر پیش بینی آنچه در آینده 
انجام کاری درباره آن می داند.  برای  رخ خواهد داد و تالش 

یعنی  است  مرتبط  نگاری  آینده  فعالیت  با  قویاً  بینی  پیش 
همه سازمان و ذینفعان فرآیند آینده نگاری )در سطوح ملی، 
منطقه ای یا شرکتی( باید نه تنها خالصه ای ازآنچه ارائه دهند 
مشترک  مسیرهای  در  را  آینده  باید  بلکه  داده  رخ  قباًل  که 

موردتوافق که به نفع خودشان و جامعه است ایجاد کنند. 
سیستماتیکی  فرایند  آینده نگاری   )2014( کوسا  گفته  به 
احتماالت  درک  خواهان  فرایند،  مشارکت کنندگان  که  است 
آینده با روشی پایدار و جامع هستند. درواقع پیش بینی کامل 
آینده غیرممکن است، آینده نگاری بر خلق سناریوهای بدیل 
تأکید دارد که برخی از احتماالت را بر اساس پیش بینی های 
خطی ایجاد می کند که می تواند به پدیده اجتماعی در حال 
آینده نگاری  متخصصان  اینکه  دلیل  به  شوند.  استناد  ظهور 
بنابراین  دارد،  وجود  حال  در  آینده  ریشه  که  دارند  اصرار 
متغیرهای فعلی معین باید با روشی سامان مند مطالعه شوند تا 
درک بهتری از آینده محتمل و احتماالت آینده داشته باشیم.

اسالتر )2009( آینده نگاری را به عنوان یک فرایند گسترش 
آگاهی و ادراک از طریق بررسی آینده و شفاف سازی شرایط 
در حال ظهور تعریف می کند. یک تعریف بسیار رایج که اغلب 
آینده نگاری استفاده  به  در گزارش ها و دیگر نشریات مربوط 
و  سامان مند  اطالعات  مجموع  یک  به عنوان  را  آن  می شود، 
مشارکتی و یک فرایند بینش سازی میان و بلندمدت باهدف 
تعریف  مشترک  اقدامات  بسیج  و  روزمره  تصمیمات  اتخاذ 

می کند.
آن ها  چارچوب  و  آینده نگاری  مهم  مدل های  از  برخی 

به صورت خالصه در جدول )1( آمده است.

تیزرو و همکارانمدیریت

2-3. ابعاد و مؤلفه های مدل آینده نگاری

شرکتی  آینده نگاری  جامع  چهارچوب  حاضر  پژوهش  در 
روربیک )2011( به عنوان مبنا انتخاب گردید. این مدل دارای 
آینده نگاری  نتایج  و  قابلیت ها  زمینه ای،  عوامل  بخش  سه 

مدیریتی: توسعه مدلی برای آینده نگاری...
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جدول 1.  برخی از مدل های آینده نگاری منبع: نامداریان، 1395

3-روش شناسی پژوهش
این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پژوهش 
از نوع پیمایشی و در سطح اکتشافی است. پژوهشگر به دنبال 
کشف ابعاد و شاخص های مدل زنجیره تأمین است. از طرف 
کمی  )ابتدا  آمیخته  نوع  از  پژوهش  این  تحقیق  روش  دیگر 
ادبیات  از  مؤلفه ها  و  عوامل  است. شناسایی  کیفی(  و سپس 
موضوع روش کمی است و استفاده از نظر خبرگان در روش 
دلفی جهت شناسایی و تأیید نهایی مؤلفه ها روش کیفی است.

3-1. جامعه و نمونه آماری
جامعة آماری پژوهش حاضر خبرگان دانشگاهی حوزه های 
زنجیرۀ تأمین و آینده نگاری بودند که 12 نفر بر اساس روش 

قضاوتی هدفمند انتخاب شدند. 

3-2. ابزار گردآوری داده ها
ابتدا  شد.  گردآوری  داده ها  روش   2 به  پژوهش  این  در 
مدل  شاخص  و  ابعاد  موضوع  ادبیات  گسترده  بررسی  با 
آینده نگاری زنجیره تأمین شناسایی شد سپس با استفاده از 
پرسش نامه ای که بر مبنای چارچوب آینده نگاری رورهربرک 
)2011( تهیه شده بود و دارای 3 بعد، 13 مؤلفه و 83 شاخص 

بود و از طریق تکنیک دلفی مدل نهائی شناسایی شد.

3-3. روایی و پایایی  ابزارهای اندازه گیری
از  پژوهش  این  در  شد  گفته  نیز  قباًل  که  گونه  همان 
پرسش نامه برای گردآوری داده ها استفاده شد. به دو دلیل این 
پرسش نامه دارای اعتبار الزم است: اول اینکه ابعاد، مؤلفه ها و 
شاخص های مورداستفاده با بررسی گسترده ادبیات موضوع به 
دست آمد )جدول 1( و دوم اینکه در طی فرایند دلفی جهت 
اعتبارسنجی داده های به دست آمده از ضریب هماهنگی کندال 

)W( استفاده شد.

3-4. روش دلفی فازی

گیگچ  و  پیپینو  توسط   1985 سال  در  فازی  دلفی  روش 
شد.  داده  توسعه  دلفی  روش  معایب  برطرف کردن  جهت 

Management مدیریت

اقتضایی  و  زمینه ای  عوامل  مدل،  اول  بخش  در  می باشد. 
و  قابلیت ها  دوم  بخش  در  تأمین،  زنجیره  بر  تأثیرگذار 
و  گسسته  تغییرات  با  رویارویی  برای  الزم   توانمندسازهای 
در بخش سوم ارزش خلق شده یا نتایج حاصل از آینده نگاری 
این  قرار می گیرند. در چارچوب  بررسی  مورد  تأمین  زنجیره 
مدل بررسی گسترده ای در ادبیات موضوع صورت گرفت که 

نتیجه را می توان به صورت خالصه در جدول 2 و 3 آورد.



45

جدول 2. ابعاد، مؤلفه ها و محققین مدل آینده نگاری زنجیره تأمین

مدل های مختلفی در زمینة روش دلفی فازی وجود دارد که 
استفاده   )2010( همکاران  و  هسو  مدل  از  پژوهش  این  در 

گردیده است و مراحل آن به شرح زیر است: 

تیزرو و همکارانمدیریت

مرحله اول: جمع آوری نظرات گروه تصمیم )خبرگان(. در 
این مرحله  نظرات خبرگان در مورد اهمیت هریک از ابعاد و 
متغیرهای  اساس  بر  تأمین  زنجیره  آینده نگاری  شاخص های 

مدیریتی: توسعه مدلی برای آینده نگاری...
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جدول 3. ابعاد، مولفه ها و شاخص های مدل آینده نگاری زنجیره تأمین

Management مدیریت
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رابطه 1

برای  شده:  فازی زدایی  میانگین  محاسبه  سوم:  مرحله 
محاسبه میانگین فازی زدایی شده، از میانگین مقادیر مثلثی 

فازی به صورت زیر استفاده می شود.

شکل شماره )1( اعداد فازی مثلثی معادل طیف لیکرت 5 درجه

منبع: حبیبی و همکاران )2015( 

رابطه 2

تیزرو و همکارانمدیریت

زبانی گردآوری می شود. 
و  فازی  اعداد  به  کالمی  متغیرهای  تبدیل  دوم:  مرحله   
محاسبه میانگین مقادیر فازی: در مرحلة دوم متغیرهای کالمی 
با استفاده از اعداد فازی مثلثی و بر اساس مقیاس حبیبی و 
همکاران )2015( که در جدول شماره 2 نشان داده شده است 
به اعداد فازی تبدیل شدند. سپس مقادیر )l,m,u( بر تعداد 

نمونه ها تقسیم و میانگین مقادیر فازی محاسبه گردید. 

4-یافته های پژوهش

در پژوهش حاضر، با مطالعه گسترده پیشینه پژوهش و بر 
و  مؤلفه ها  رورهربرک )2011(،  آینده نگاری  اساس چارچوب 
استخراج  تأمین  زنجیره  آینده نگاری  مدل  اولیه  شاخص های 

مدیریتی: توسعه مدلی برای آینده نگاری...
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جدول شماره 3. متغیرهای کالمی

و  جامعیت  دقت،  صحت،  از  اطمینان  به منظور  گردید. 
کاربردی بودن موارد شناسایی شده و رفع سوگیری احتمالی از 
فن دلفی فازی جهت دستیابی به توافق گروهی بین خبرگان 
استفاده شد. لینستون و توراف تکنیک دلفی را به صورت روشی 
براي ساختاردهی یک فرایند ارتباط گروهی تعریف می کنند 
طور یکه این فرایند به گروهی از افراد، به عنوان یک کل، امکان 
حل یک مسئله پیچیده را می دهد )لینستون و تورف، 1975(. 
هدف اصلی روش دلفی دستیابی به قابل اطمینان ترین اجماع 
گروهی از نظرات خبرگان به واسطة یک سري از پرسش نامه های 
هالمر،  و  )دالکی  است  بازخورد کنترل شده  با  متمرکز همراه 
1963(. عمده ترین ضعف دلفی فقدان چارچوب نظري واحد 
است. این مسئله باعث شده است تا دلفی به عنوان یک روش 
تحقیق به شکل های مختلفی به عنوان پیمایش، مطالعه، رویه، 
این  در  گردد.  مطرح  تکنیک  و  رأی گیری  رویکرد،  روش، 
پژوهش از چارچوب حبیبی، اسفندیار و ایزدیار استفاده شده 
است که به صورت شکل 2 است. )حبیبی و همکاران، 2014(.

شکل 2: چارچوب دلفی )منبع: حبیبی و همکاران، 2014(

4-1. شرایط کاربرد تکنیک دلفی

است  عبارت  دلفی  کاربرد  براي  موردنیاز  مهم ترین شرایط 
توافق گروهی در دستیابی  لزوم  به قضاوت خبرگان،  نیاز  از: 
مشکل  وجود  داده ها،  گردآوري  در  گمنامی  لزوم  نتایج،  به 
پیچیده، چندبعدی و بین رشته ای، نبود توافق و کامل نبودن 
باتجربه و توانمند، پراکندگی خبرگان  دانش، وجود خبرگان 
 Meijering ;2013 ,Cowan et al( و عدم محدودیت زمانی
Alessandro ;2013 ,et al, 2014(. باتوجه به شرایط پژوهش 

و  ابعاد  جمع بندی  برای  خبرگان  قضاوت  به  نیاز  که  حاضر 

Management مدیریت
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مؤلفه های مدل آینده نگاری زنجیره تأمین است؛ لذا استفاده 
از تکنیک دلفی منطقی است.

4-2. ترکیب و حجم پنل خبرگان

اساتید خبره و متخصص  از  نفر  تیم که شامل 12  از یک 
حوزه زنجیره تأمین بودند استفاده شد. از این 12 نفر، 5 نفر 
عضو هیئت علمی دانشگاه هرمزگان، 2 نفر عضو هیئت علمی 
دانشگاه تهران )پردیس قم(، 1 نفر عضو هیئت علمی پیام نور 
مرکز بندرعباس، 2 نفر عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد 
المرد، 1 نفر عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان و 1 نفر عضو 

هیئت علمی دانشگاه سمنان هستند.

4-3 گردآوری دیدگاه خبرگان

آینده نگاری  مدل  مؤلفه های  و  ابعاد  شناسایی  به منظور 
بعد   3 در  و  موضوع  ادبیات  اساس  بر  ابتدا  تأمین  زنجیره 
آنگاه  نتایج، 13 مؤلفه شناسایی شد و  قابلیت ها و  زمینه ای، 
مجدداً بر اساس ادبیات موضوع برای مؤلفه ها، شاخص مشخص 
خبرگان  نظر  گردآوری  به منظور  سپس   .)3 )جدول  گردید 
پرسش نامه ای بر اساس اعداد فازی مثلثی معادل طیف 5تایی 
لیکرت تهیه شد که در آن 79 شاخص شناسایی شده وارد 
میانگین  که  شاخص هایی  به دست آمده  نتایج  اساس  بر  شد. 
فازی زدایی شده آنها کمتر از 0/7 بود مورد تأیید قرار نگرفت. 
از 79 شاخص مرحله اول 44 شاخص تأیید شد و در مرحله 

دوم نیز از 44 شاخص 26 شاخص مورد تأیید قرار گرفت.

4-4. تعیین میزان اتفاق نظر

علمی  روشی  دلفی  تکنیک  با  همراه  مشکالت  از  یکی 
نیز  مختلف  مطالعات  در  است.  اتفاق نظر  میزان  تعیین  براي 
روش های گوناگونی پیشنهاد شده است. وان در گرچ با مطالعه 

بود درمجموع 15  با روش دلفی کار شده  114 مقاله ای که 
 Von( نمود  پیشنهاد  نظری  توافق  به  رسیدن  برای  روش 
معینی  " سطح  روش ها  این  از  یکی    .)2012 ,der Gracht

مختلف،  محققین  معین  سطح  این  برای  است.  توافق1"  از 
مقیاس های متفاوتی ارائه نموده اند که در جدول 4 آمده است.

در  حاضر  پژوهش  در  گفت  می توان   5 جدول  به  توجه  با 
مرحله دوم توافق اتفاق افتاده است. برای تصمیم گیری درباره 
اتفاق نظر قوی میان  از  توقف یا ادامه دورهای دلفی می توان 
ضریب  آزمون  با   SPSS در  که  کرد  استفاده  تیم   اعضای 
مقیاس  این  مقدار  می شود.  )W(سنجیده  کندال  هماهنگی 
هنگام هماهنگی یا موافقت کامل برابر با یک و در زمان نبود 
کامل هماهنگی برابر با صفر است. )Habibi, 2018(. ضریب 
بیانگر  که  است   0/685 اول  مرحله  در  به دست آمده  کندال 
این ضریب 0/835  اتفاق نظر متوسط است و در مرحله دوم 
به دست آمد که بیانگر اتفاق نظر قوی بین خبرگان در مورد 
شاخص ها است. این ضریب به ما نشان داد که اتفاق نظر در 
مرحله دوم به دست آمده است و نیازی به ادامه مراحل نیست.

4-5. گزارش آماری نتایج
بر اساس نتایج به دست آمده از تحلیل آماری ابعاد، مؤلفه ها 
و شاخص های نهایی مدل نهایی آینده نگاری زنجیره تأمین را 

به شرح جدول 6 ارائه نمود.

5-نتیجه گیری و پیشنهادها

یک  به عنوان  تأمین  زنجیرۀ  مدیریت  اخیر،  سال های  در 
فلسفه کسب وکار اثربخش، توجه زیادی را هم از سوی دانشگاه 
بهبود  برای  به خود جلب کرده است.  از سوی صنعت  و هم 
برنامه ریزی در زنجیره تأمین رویکردهای متفاوتی ارائه شده 
است که آینده نگاری به دلیل تغییر مدل های ذهنی مدیران 
و در هم شکستن تصویر واحد از آینده در اذهان آنها توانسته 

تیزرو و همکارانمدیریت

مدیریتی: توسعه مدلی برای آینده نگاری...

 1. Certain level of agreement
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جدول 4: مقیاس های مختلف سطح توافق
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جدول 5: نتایج مرحله اول و دوم دلفی برای شناخت شاخص های آینده نگاری زنجیره تأمین
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تیزرو و همکارانمدیریت

مدیریتی: توسعه مدلی برای آینده نگاری...
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اطمینان  عدم  شرایط  در  برنامه ها  انعطاف پذیری  به  است 
کمک  کند )شیروانی ناغانی و همکاران، 1397(. در این راستا 
تأمین  زنجیره  در  آینده نگاری  برای  را  مدلی  پژوهش حاضر، 
توسعه داد. بدین منظور با بررسی پیشینه تحقیق و بر اساس 
نتایج  و  قابلیت ها  زمینه ای،  مدل روهربرگ که شامل عوامل 
سپس  و  شناسایی  تأمین  زنجیرۀ  بر  تأثیرگذار  عوامل  است، 
تجزیه وتحلیل  مورد  داده ها  فازی دومرحله ای،  دلفی  با روش 

قرار گرفت.

5-1. ابعاد اصلی مدل نهایی آینده نگاری زنجیره 
تأمین

عوامل زمینه ای  •
عوامل زمینه ای تأیید شده برای آینده نگاری زنجیره تأمین 
رقابت  شدت  و  صنعت  رشد  رقابتی،  مزیت  راهبرد،  شامل 
هستند. این عوامل در تحقیقات صورت گرفته در شرکت های 
مستقل و زنجیره تأمین به عنوان عوامل تأثیرگذار بر زنجیره 
)روهربرگ، 2011؛ چی،  بودند  گرفته  قرار  موردتوجه  تأمین 

2009؛ چواه،2010 و ناصرآبادی 1395(.
قابلیت ها  •

قابلیت ها برای ارزشیابی نظام آینده نگاری زنجیرۀ تأمین ازنظر 
قدرت شناسایی، تفسیر و پاسخ دادن به تغییرات مورداستفاده 
قرار می گیرند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که مهم ترین 
قابلیت های  شامل  تأمین  زنجیره  آینده نگاری  در  قابلیت ها 
و  فرهنگ  تأمین،  زنجیره  ساختار  ارتباطاتی،  اطالعاتی، 
هماهنگ کننده ی  تأمین  زنجیره ی  مدیریت  است.  هماهنگی 
همه ی فعالیت های یک شرکت با فعالیت های تأمین کنندگان 
ترجیح  مؤثر  تأمین  زنجیره ی  مدیریت  می باشد.  مشتریان  و 
سبک  یک  در  باهم  مشتریان  و  عرضه کنندگان  که  می دهد 
هماهنگ، با سهیم شدن در جریان آزاد اطالعات، تعامل داشته 
بین مشتریان، عرضه کنندگان  اطالعات  باشند. جریان سریع 
زنجیره ی  توسعه ی  برای  را  اعضا  حمل ونقل،  سیستم های  و 

قابلیت   .)1392 همکاران،  و  )واردی  می سازد  توانا  تأمین 
موردنیاز  زیرساخت های  و  ویژگی ها  توصیف  برای  اطالعاتی 
برای اطالعاتی است که وارد نظام آینده نگاری زنجیرۀ تأمین 
و  )لی  اطالعات  فناوری  زیرساخت های  شامل  و  می شود 
لیو و همکاران 2017(، کیفیت اطالعات  همکاران )2014(، 
)کی آر سی و سیفرت 2016، لی و همکاران 2014(، شفافیت 
اطالعات )خای لون2015(، هارنوو)2015(، پشتیبانی سیستم 
های اطالعاتی سونی و کدالی)2011(، اسمیت)2013( و منبع 

اطالعاتی رایس و جی آر)2009(، خای-لون)2015( است. 
قابلیت دیگری که در آینده نگاری زنجیره تأمین مؤثر است، 
قابلیت ارتباطات است که برای توصیف نیاز به ارتباطات مؤثر و 
کارآمد در زنجیره تأمین و شبکه های داخلی و خارجی آن است. 
مشارکت هسته اصلی ارتباط بین تأمین کنندگان و مشتریان 
است. ارتباط خوب با مشتری و تأمین کننده می تواند عملکرد 
زنجیره تولید و عرضه را بهبود بخشد )لی و همکاران، 2014(. 
شاخص های قابلیت ارتباطات شامل مشارکت تأمین کنندگان 
هاک سون)2012(، لیو و همکاران)2017(، میزان هم افزایی 
وابستگی  میزان  و  لی)2015(،  همکاران)2014(،  و  ورگاس 
و  سونی  آر)2009(،  جی  و  رایس  یکدیگر  به  تأمین  زنجیره 

کدالی )2011(، است.
فعالیت های زنجیره ی تأمین با سفارش مشتری آغاز می شود 
پایان  کرده  دریافت  را  خود  سفارش  که  مشتری  همان  با  و 
تأمین،  زنجیره ی  تشکیل دهندۀ  اجزای  شناسایی  می یابد. 
نحوه ی  و  تأمین  زنجیره ی  ساختار  آن ها،  ارتباط  چگونگی 
مدیریت  در  حیاتی  نقش  نقدینگی  و  مواد  اطالعات،  جریان 
انعطاف پذیری  شامل  بعد  این  می کند.  ایفا  تأمین  زنجیره ی 
توانایی  به   ،)2017( همکاران  و  بایرکی   ،)2016( مندال 
همچنین  و  نامطمئن  و  پیچیده  متالطم،  محیط  با  مواجهه 
تغییر در انتظارات و نیازهای مشتریان -، یکپارچگی فرایندها 
و   )2011( همکاران  و  سومیوا   ،)2010( فوگیت  و  دف 
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و  رستمی  تأمین  زنجیره  مدیریت  استراتژیک  جهت گیری 
همکاران )1396(، تریسی و همکاران )2005( است.

برای  توان افزایی  عامل  به عنوان  می توان  را  فرهنگ  بعد 
نظام های آینده نگاری در نظر گرفت )دی و شومیکر، 2005(. 
برای مثال، می توان ادعا که اگر بتوان اعضای زنجیره ی تأمین 
اطالعات  به  نسبت  که  کرد  تشویق  فرهنگی  تمهیدات  با  را 
بیرونی دیدی بازداشته باشند و آن را به طور مؤثر در بین سایر 
اعضا منتشر کنند، می توان انتظار داشت که توانایی زنجیره ی 
تأمین در حفظ مزیت رقابتی در زمان وقوع تغییرات گسسته 
و  لی  قبیل ریسک پذیری  از  به مواردی  بیشتر شود. فرهنگ 
همکاران )2014(، لی )2015(، نوآوری )آیدرایس )2016(، 
همکاران  و  آسلم  چابکی   ،))2008( همکاران  و  سوسای 
)2018(، بلوم و همکاران )2013( و مشتری مداری فضلی و 

امین افشار )1395(، لیائو و کیو )2014(، برمی گردد.
باتوجه به نظر اکثر محققان زنجیره ی تأمین، یکی از دالیل 
اصلی افت عملکرد زنجیره ی تأمین و به خصوص شرکت کانونی 
زنجیره، ناهماهنگی اعضای زنجیره ی تأمین آن است. پویایی 
مبحث  برای  را  جذابی  چالش های  تأمین،  زنجیره ی  ساختار 
هماهنگی اثربخش زنجیره ایجاد کرده است. نکته قابل توجه 
این است که اعضای زنجیره نمی توانند، به منزلة اعضای مستقل 
رقابت کنند، کاالیی که به دست مصرف کننده نهایی مصرف 
می شود، پیش از مصرف، از مسیری عبور می کنند که بسیاری 
از موجودیت های زنجیره ی تأمین روی آن ایجاد ارزش افزوده 
اعضای  تأمین،  زنجیره ی  کلی  عملکرد  بهبود  برای  می کنند. 
از سیستم  به مثابه یک قسمت  تأمین ممکن است  زنجیره ی 
)صادقی مقدم،  کنند  رفتار  یکدیگر  با  هماهنگ  و  یکنواخت 
1391(؛ بنابراین موضوع "هماهنگی" به عنوان مسئله ای مهم 
دررابطه با زنجیره ی تأمین مطرح می شود تا روی آن مطالعه و 
تمرکز شود و با شاخص های ویژگی های تأمین کننده آوایشه 
و  آسلم  هماهنگی  سطح   ،)2008( لیائو   ،)2009( کالسن  و 

همکاران )2018(، سونی و کدالی )2011( و جنس هماهنگی 
ویو و همکاران )2006(، فلیکس و همکاران )2015( است

نتایج  •
و  نتایج  به  تأمین،  زنجیره  آینده نگاری  ابعاد  از  دیگر  یکی 
پژوهش های  برمی گردد.  تأمین  زنجیره  آینده نگاری  تأثیرات 
نشان می دهد که ذی نفعان زیادی می تواند وجود داشته باشد 
که از آینده نگاری در زنجیره ی تأمین، به ویژه دررابطه با بهبود 
تصمیم گیری و همچنین کاوش بازارهای جدید و محصوالت 
و خدمات جدید، بهره ببرند )بیکر، 2002(. مؤلفه های کلیدی 
تصمیم گیری  بهبود  و  قطعیت  عدم  کاهش  شامل  بعد  این 
همکاران،  و  )واردی  مشتری  رضایت   ،)2011 )روهربرگ، 
همه ی  بهره وری  افزایش  و   )2006 همکاران  و  کیم  1392؛ 

اعضای زنجیره ی تأمین )هلمس، 2000( است. 
قدمت  از  آینده نگاری  در حوزه  پژوهش ها  که  آن  وجود  با 
زنجیره  در  آن  به کارگیری  اما  است،  برخوردار  زیادی  نسبتاً 
و  پژوهشگران  که  است  الزم  و  دارد  قرار  راه  آغاز  در  تأمین 
مدیران، تحقیقات و تجارب عملی خود را منتشر کنند تا به 
توسعه آن کمک کند. در این راستا، در چارچوب پیشنهادی 
و  آینده نگاری  روش شناسی های  تلفیق  با  است  شده  تالش 
مدیریت زنجیره تأمین، گام کوچکی در این زمینه بردارد.  این 
چارچوب می تواند دید متفاوت تری به پژوهشگران و مدیران 
حوزه زنجیره تأمین دهد تا بتوانند توانایی زنجیره تأمین در 
زنجیره  اعضای  قطعیت  و عدم  بهبود دهند  را  تغییرات  برابر 

تأمین را نیز کاهش دهند.

5-2. مدل پیشنهادی

باتوجه به مباحث مطرح شده مدل نهایی آینده نگاری زنجیره 
تأمین درشکل 3 پیشنهاد می شود.
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شکل 3.  مدل آینده نگاری زنجیرۀ تأمین
سپاسگزاری    

منابع

1- آقاجانی، حسنعلی. روانستان، کاظم. )1393(. بررسی تأثیر مؤلفه های تأمین در مدیریت زنجیرۀ عرضه بر شاخص های عملکردی سازمان 
با روش مدل معادالت ساختاری )موردمطالعه: صنعت الکترونیک خودرویی ایران(، فصلنامه مدیریت صنعتی، دورۀ 6، شمارۀ 2، تابستان 1393، 

صص 240-219.
2- آقایی، عبداهلل. تقوی، عاطفه.، )1390(. ارائه مدلی پیرامون بازاریابی نوآورانه در مدیریت زنجیره تأمین با رویکرد فناوري اطالعات: براي خلق 

ارزش باالتر، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده صنایع، 410 ص.
3- جبله، مرتضی. رنجکش، سجاد.، قیاسی، محمدرضا.، حسن پور، حسین علی. )1395(. شناسایی عوامل بحرانی مؤثر در مدیریت زنجیره تأمین 

الکترونیکی )مطالعه موردی: شرکت های کوچک و متوسط(، فصلنامه رشد فناوری - سال دوازدهم، شماره 47، تابستان 1395.
4- تیزرو، علی، احمدی، رضا، )1395(، زنجیره تامین )چابکی، کیفیت، سبز(، انتشارات دانشگاه هرمزگان، تهران.

5- جنیدی جعفری. مهدی، بیات. روح اله، درویشی. فرهاد، فضلی. صفر، )1398(، طراحی مدل آیندهنگاری شرکتی و اثر آن بر عملکرد 
سازمانی )مورد مطالعه: صنعت بانکداری(، فصلنامه آینده پژوهي مدیریت، سال سي ام /شماره 118 / پاییز 1398، صص 39 – 62.

6- دادخواه, سهیل, بیات, فضلی, صفر, کشاورز ترک, ابراهیمی. )1397(. طراحی مدل مطلوب آینده نگاری شرکتی )مطالعه موردی: شرکتهای 
مدیریت صادرات(. آینده پژوهی مدیریت, 29)شماره 4 )پیاپی 115((, 31-46. 

7- رزقی رستمی، علیرضا. حسینی، مریم. عسگری، الهه. فرشیدی، علی. )1396(. نقش نوآوري تکنولوژیک بر عملکرد زنجیره تامین پایدار با 
تکیه برنوع فعالیت شرکت، فصلنامه مهندسی تصمیم، سال دوم، شماره پنجم، زمستان 95،صص 149-166.

8- سرایی نیا. الهام، ایران زاده. سلیمان، تقی زاده. هوشنگ، باقرزاده. مجید، )1396(، توسعه مدلی جهت بررسی تاثیر آینده نگری پایدار بر 
یکپارچگی استراتژیک زنجیره تامین با رویکرد خلق ارزش )مطالعه موردی: زنجیره تامین ایران خودرو(، فصلنامه آینده پژوهي مدیریت، سال بیست 

و هشتم/ شماره 109/ تابستان 1396، صص 25-40.
9- شمس، سعیده، سلیمی زاویه، سید قاسم، )1400(، مروری بر مدیریت زنجیره تأمین الرج )واکاوی مدل های مدیریت زنجیره تأمین الرج(، 

صنعت الستیک ایران، دوره 26، شماره 103، آذرماه. 
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تأمین، فصلنامه ی علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران، دوره ی 28، شماره ی 1، صص 127-103.
11- شیروانی ناغانی، مسلم.، فضلی، صفر.، کشاورز ترک، عین اهلل.، )1397(، ارائه ی یک مدل فرایندي براي آینده نگاري راهبردي در شرکت هاي 
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