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 چکیده
و  اطالعات شدن گذاشته اشتراك به بر تکیه با که وجود آمد به همکاری برای جدیدی هایشرو 1995 سال در

 ت بهاطالعا تبادل ترتیب بدین داد. می قرار تأکید مورد تامین را زنجیره در ارتباطات برقراری آن، به مربوط مفاهیم

 هماهنگی میان ایجاد و مشترك ریزی برنامه جهت در فعال رویکردی پیش به تبدیل همکاران، میان منفعل طور

در مقاله پژوهشی  69(. در این پژوهش، 1390گردید )صامعی،  زنجیره تأمین در فعال های سازمان مختلف فرایندهای

ن ها است. این مقاالت بر اساس سالی است که در آ قرار گرفتهبررسی مورد بحث و زمینه همکاری زنجیره تامین 

های خاص، مجله ای که در آن منتشر شده، نوع صنعت خاص، و در نهایت براساس منتشر شده اند، براساس کشور

بندی شده است. براساس تجزیه و تحلیل مقاالت مورد بررسی، تعداد کل تاثیرات همکاری زنجیره روش تحقیق طبقه

برانگیز برای گذاری اطالعات زنجیره تأمین به عنوان عوامل بسیار بحثده است. همچنین به اشتراكتأمین شناسایی ش

همکاری عرضه مؤثر بوده است. بنابراین در بیشتر مقاالت، در زمینه نقش اشتراك اطالعات در همکاری زنجیره تأمین 

 های پژوهشی آینده نیز ارائه شده است.و رویهها گیریمورد تحلیل قرار گرفته است. در پایان مقاله، بحث، نتیجه

 

 گذاری اطالعات زنجیره تأمینهمکاری در زنجیره تأمین، اشتراكواژگان کلیدی: 
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 مقدمه
 

در عصر تجارت جهانی و بسیار رقابتی سازمان های تولیدی متوجه شده اند که برای بدست آوردن و حفظ مزیت رقابتی آن 

تری را با کمترین هزینه ممکن ارائه دهند. با توجه به زمان پاسخ سریع تر، زمان چرخه محصول ، ها باید بهترین ارزش مش

محصوالت و خدمات سفارشی و مشتری در حال افزایش است..با توجه به کاهش چرخه های محصول و افزایش رقابت جهانی ، 

شتری پیدا کرده است.در دهه اخیر شرکت ها در مهارت تخصصی و دانش سازمان های تجاری در توسعه محصول جدید اهمیت بی

خارج از مرز های سازمانی خود به دنبال فرصتی به دنبال همکاری با شرکای زنجیره تامین برای اطمینان از کارایی و پاسخ گویی 

مکاری باعث سرعت ( این ه2011زنجیره تامین به منظور استفاده از منابع و دانش تامین کنندگان و مشتریان خود )کائو و ژانگ،

فرایند های توسعه محصول، کاهش هزینه های توسعه، هزینه های پیشرفت تر تکنولوژی و افزایش کیفیت محصول در شرایط بازار 

(. نیاز بیشتر به شرکای زنجیره تامین وجود دارد که پویا و پاسخگو باشند تا ارزش را برای مشتریان به 2003شود)والتر،پویا می

تجارت گسترده تمدید شده، اضافه کنند.ممکن است به نظر برسد هدف کسب و کار توسط سازمان فردی دشوار شکل سازمان 

است اما می توانند به راحتی از طریق روابط زنجیره تامین مشترك بدست آید . از این رو رفتار و فعالیت مشارکتی در مدیرت 

(. روابط همکاری بین سازمان در سال های اخیر توجه زیادی 2011اران،زنجیره تامین اهمیت زیادی بدست آورد )کیکو گلو و همک

(. همکاری در زنجیره تامین نیز منجر به بهبود عملکرد در زنجیره تامین می 2006را به خود جلب کرده است )سامادارو کادیاله،

عنوان نیازهای مشتری مطابقت دارد  (. در مدیرت زنجیره تقاضا ساختار زنجیره تامین زمانی که با2006شود )ورهک و ماییل،

سازی دقیق تامین کننده و مشتری وجود دارد تا یک زنجیره عملکرد بهتر را به همراه خواهد داشت. از این رو نیاز به یکپارچه

(. شرکت ها در حال ایجاد روابط همکاری با شرکای زنجیره خود برای دست یابی به 2006تامین موفق شود )ورهک و ماییل،

کنند که ( استدالل می1998( و دایر و سینگ )2010نعطاف پذیری، کارایی و مزیت رقابتی پایدار هستند. نیاگا و همکاران )ا

شرکت های مشارکت می توانند از طریق دایاری های خاص ارتباطی، رویه های به اشتراك گذاری دانش، کمک هزینه های 

را ایجاد کند. همکاری زنجیره تامین از سوی نویسندگان مختلف به روش های  تکمیلی و حکومتگری موثر، اجاره های رابطه ای

 ریف مختلف موجود ارائه شده است:ااز تع ایخالصه 1جدول در مختلف تعریف شده است. 
 : تعریف همکاری در زنجیره تامین1جدول 

نویسندگان          منبع                                   تعریف

 همکاری یک استراتژی تعاونی از شرکای زنجیره تامین با یک هدف     2004یماتپوانگ و همکاران، س      1

 مشترك است شامل خدمت به مشتری از طریق راحل های یک پارچه                                                                          

برای کاهش هزینه و افزایش درآمد.                                                     

 روابط همکاری به عنوان یک سازمان که تالش برای ایجاد دانش راآغاز              2006ساماداروکادیاله،         2

 شده  ایجاد دجدی دانش مزایای و هزینه هماهنگ سازمان یک و میکند واجرا                                                 

 از جمله مالکیت مشترك خود را از طریق اختراعات و مجوز به اشتراك                                                 

میگذارد.                                                 

 مت های وابسته ی زنجیره ای را  نهاد های مالی مستقل سعی میکنند قس            2006کمپسترا و همکاران،      3



 

 

3 3 

 بدست آورند تا بازی کنند یعنی حصول اطمینان از اینکه نهادهای در یک                                                

زنجیره با موفقیت خروجی های هماهنگ الزم را فراهم میکند.                                                

 توانایی کار در سراسر مرزهای سازمانی برا ی ساخت و مدیرت فرایند های             2008و همکاران،  فاوست   4

ارزش افزوده ی منحصر به فرد برای رفع نیاز های مشتری.                                              

 اما مرتبط با آن را تووصیف میکند تا همکاری، همکاری یک شرکت مستقل       2008سیماتپونگ وسردهاران،   5

 منابع و توانایی های الزم را برای ارزیابی نیاز های غیر معمول و پویای                                               

مشتریان خود در اختیارشان قرار دهند.                                              

 یک فرایند مشارکتی که در آن دو یا چند شرکت مستقل برای برنامه ریزی و                 2011کائو و ژانگ،   6

.اجرای عملیات زنجیره تامین به سوی اهداف مشترك و منافع متقابل کارمیکنند                                          

 
 

 همکاری زنجیره تامین در ادبیات
 

مورد تجزیه استخراجی شده است،  ( 2014و همکاران ) 1هادنورکارکه توسط رد همکاری زنجیره تامین در این بخش ادبیات موجود در مو

( زیر یک توضیح مختصر درباره بررسی مقاله ارائه شدهاست. و به دنبال آن یافته های کلیده مقاالت 2وتحلیل قرار گرفته است. در جدول )

 مورد بحث قرار گرفته است.

( به طور تجربی اثر روابط بلند مدت با مشتریان خاص را بر عملکرد شرکت های تامین کننده با استفاده از اطالعات 1995اس)کالوانی و نارایاند

مقطعی و طولی موجود در مجموعه کامپوننت پایگاه های داده و پایگاه اطالعات فشرده جمع آوری شده مورد ارزیابی قرار داده. کومار و 

 IOSمنبع اطالعات جمع آوری شده،  IOSکند که عبارت اند از: را به سه توپولوژی تقسیم می (IOSین سازمان)سیستم ب (1996همکاران )

خطرالت احتمالی درگیری در نظام بین سازمانی و پیشنهاد راهبردهایی برای کم   شبکه ای برای شناسایی IOSزنجیره ارزش/زنجیره تامین و

کنندگان آن ها را تحت ( متغیرهای مختلفی را که جریان اطالعات بین مشتریان و تامین2000ر)کردن احتمال این درگیری در مطالعه شع

کشور. این تحقیق به  ITتاثیر قرار می دهد شناسایی کرده اند:صنعت، بازار و محیط رقابتی، فرهنگ ملی، فرهنگ سازمانی، اندازه و حمایت از 

 ژی های به اشتراك گذاری داده شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.منظور اعتبار سنجی نقش لین متغیرها در استرات

: شرح مختصری از مقاله بررسی شده درباره همکاری زنجیره تامین2جدول 

 نویسنده          سال           نوع مطالعه                             بخش                     کشور

 اطالعات تجربی در پایگاه داده       تولید                     ایاالت متحده        1995کالوانی و      

 نارایاندس                      اطالعات کامپوزیت

                                                             
1 Hudnurkar 
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پایه اطالعات فشرده                                 

 _                                 _ادبیات                                           1996کومار و         

همکاران

 مطالعه موردی                     تولید                           ایاالت متحده           2000شر               

 _                                    _مطالعه ادبیات                               2002سیماتپوانگ و  

سردهاران

 _                                    _مطالعه ادبیات                              2002سیماتپوانگ و   

همکاران

مطالعه تجربی                       تولید                               آلمان       2003والتر            

 بی            تولید                              ایاالت متحدهمدل رگرسیون تجر        2004کوون و        

سون

 _                                    _محدودیت های نظری یا                2004سیماتپوانگ و   

همکاران                    رویکرد مبتنی بر محدودیت

 تولید الکترونیک                جمهوری ایرلند         مدل معادالت ساختاری      2005فینز و           

همکاران                   مطالعه تجربی 

 تحلیل هم بستگی و               تولید و خرده فروشی            نیوزلند   2005سیماتپوانگ و   

سردهاران                 تحلیل عاملی تجربی

 _                              _موردی رویکرد متقابل         مطالعه     2005سیماتپوانگ و 

سردهاران

_                                _مدل نظری                                    2006الوی           

انگلستانمطالعه موردی                  تولید الکترونیک                          2006تن وهمکاران  

 مطالعه تجربی                 مهندسی/صنعت ممتاژ        کشورهای اروپایی        2006ورهک و       

 ماییل                            تجزیه وتحلیل فاکتور

ومدل های آماری خطی                                 

_                               _        بررسی ادبیات                    2007جین وهنگ   

 مطالعه موردی                   تولید                               چین      2008کروگر         
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              _                                 _مطالعه موردی                          2008سیماتپوانگ و 

سردهاران 

 _                              _تئوری احتمالی مطالعات اکتشافی          2008ت و    فاوس

همکاران                 و تئوری میدان نیرو

 مطالعه اکتشافی          کامپیوتر  سخت افزار            ایاالت متحده     2008کروك و همکاران  

 تولید   بیوتکنولوژی                                                                

ارتباطات مخابراتی  خطوط هوایی                                                              

مطالعه تجربی                  تولید                             سوئد  2009فورسالند و جانسون  

 مدل معادالت ساختاری         تولید                              چین       2010کای و همکاران    

مطالعه تجربی                                   

 مدل سازی معادالت ساختاری    صنایع تولیدی           ایالت متحده    2010نیاگا و        

و خدماتی             همکاران                     تحقیق تجربی           

 _                             _بررسی رویکرد ادبیات                        2010نات و        

استندینگ                  مبتنی بر تئوری

 تحلیل عاملی تاییدی تجربی           تولید                        ایاالت متحده       2011کائو و       

ژانگ                      ومدل سازی معادالت ساختاری

 تحلیل عاملی مطالعه تجربی،         صنعت نفت و گاز          تایوان و کانادا          2011چن و       

همکاران                رگرسیون چندگانه و آنالیز واریانس   و صنایع نیمه هادی 

 یفی                    خرده فروشی، ارائه دهندگان خدمت    ایاالت متحده      روش تحقیق ک   2011فاوست و   

 همکاران             و تحقیق تجربی و تحقیقاتی          تکمیل کننده کاال و تامین کنندگان 

مواد مستقیم                                                                

 نظریه سیستم مطالعات ادبی     2011لیو و      

_                                   _وانگ                 ،روان شناسی و تئوری کسب وکار          

 _                                   _عملیات مدل ریاضی                             2011لی و   

 همکاران

ا هدف شناسایی منقشات در همکاری زنجیره تامین. مطالعه سیماتچوانگ و همکاران برای ایجاد طبقه بندی ( ب2002سیمتپوانگ وسردهاران )

( مدل ارتباطی را پیشنهاد کرده و مورد آزمایش قرار میدهد که 2003کند. والتری)جامع حالت های هماهنگ در زنجیره تامین تمرکز می
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کند. و تاثیر آن بر مشارکت تامیمن کنندگان در توسعه محصول جدید را بررسی می پیش از بررسی و ویژگی های مرکزی روابط نزدیک

کند تا به طور تجربی بین اعتماد و تعهد در یک زمینه زنجیره تامین اعتبار ببخشد نتایج نشان می ( تالش می2004مطالعه کوون و سون )

و با نفی عدم اطمینان رفتاری همراه است. سیماتپوانگ و  دهد که اعتماد به طور مثبت با سرمایه گذاری های خاص مرتبط است

( محدودیت های در زنجیره تامین مشترك را مورد بررسی قرار دادند و همچنین تالش کرد تا رویکرد تئوری را برای غلبه بر 2004همکاران)

فاده قرار دهد. فاینس و همکاران تاثیر وروابط در انتشار مزایای بالقوه همکاری زنجیره تامین مورد است  (TOCمشکالت و محدودیت های )

(یک چارچوب یک پارچه برای همکاری زنجیره تامین 2005a زنجیره تامین را بر عملکرد کیفی بررسی کردند.سیماتپوانگ وسردهاران)

لکرد کلی زنجیره تامین پیشنهاد دادند که بر مبنای یرویکردی است که پدیده تعامل ویژگی های مختلف همکاری را در دست یابی به عم

( ابزاری برای اندازه گیری میزان همکاری در یک زنجیره تامین که متشکل از دو تامین کننده 2005bنشان می دهد.سیماتپوانگ وسردهاران)

ای از  ( یک مدل نمایه مبتنی بر منابع را پیشنهاد میکنند که شامل منابع شبکه2006و خرده فروش عضو است پیشنهاد می کنند.الوی)

( با هدف برجسته ی عوامل اصلی که به مدیریت موثر یک زنجیره عرضه جهانی از منظر 2006شرکت های متصل می باشد.تان و همکاران )

 داده با عملکرد بهبود و تامین زنجیره همکاری بین ارتباط تجربی طور به(2006) مولی و شرکت های کوچک و متوسط اقدام کردند. ورهک

 هنگ و جین ی مطالعه .دادند قرار آزمایش مورد اروپایی کشور 11 در مونتاژ/  مهندسی صنعت از شرکت 374 در IMSS 2001 های

 و کننده تولید مشارکت خطرات و ها فرصت تاثیر این، بر عالوه .پرداخت جهانی های کننده تولید بین روابط بین تعامالت بررسی به( 2007)

 .گیرد می قرار تحلیل و تجزیه مورد جهانی، لمحصو توسعه زمینه در کننده تولید

 گذارند، می اشتراك به دیگران با را دانش و کنند می همکاری مستقل های شرکت که هنگامی کند می پیشنهاد( 2008) همکاران و کروك

 میدان تئوری و احتمالی تئوری(2008) همکاران و فاست. آورند دست به آید، می دست به بازوها تبادل در که آنچه از فراتر را مزایا توانند می

 مسائل (2008دادند.کروگر ) قرار استفاده مورد SC با همکاری برای ساختاری و فرهنگی موانع اثربخشی بررسی هدف با کاربردی نیروی

 و فورسالند مطالعه در .داد قرار تحلیل مورد توسعه حال در کشورهای در ملیتی چند های شرکت جهانی عرضه های زنجیره مورد در را اخالقی

 می عملکرد مدیریت در تامین زنجیره ادغام مانع عملیاتی ابزار و تامین زنجیره رابطه در موانع که را ای درجه تا شد سعی(2009) جانسون

 بین عاتاطال ادغام و اعتماد توسعه بر را چینی های شرکت سازمانی محیط اثرات( 2010)همکاران  کای و مطالعه .دهیم توضیح شود،

 .است موفق همکاری بر موثر عوامل یافتن هدف با( 2010) همکاران و نیاگا توسط کند. مطالعه می بررسی کنندگان تامین و خریداران

 برای ادبیات تحلیل و تجزیه و تامین زنجیره در( IT) اطالعات فناوری رانندگان شناسایی( 2010)استندینگ و نات توسط مطالعه هدف

 به دسترسی و اطالعات کیفیت اطالعات، گذاری اشتراك نقش( 2011) همکاران و موفقیت. چن برای کلیدی عوامل و هایالگو شناسایی

 کرد کشف( 2011) همکاران و فاست توسط مطالعه دادند. یک قرار بررسی مورد را تامین زنجیره روابط در تعهد و اعتماد توسعه در اطالعات

 تامین زنجیره در آن علل و تامین زنجیره بحران( 2011) وانگ و کنند. لیو نمی درك را اعتماد پویایی نه و اعتماد ماهیت نه مدیران، که

 خرده یک و کننده تولید یک بین مربوطه انگیزشی های مکانیسم و هماهنگی مشکالت( 2011) همکاران و لی .کردند تحلیل را همکاری

 دادند. بر قرار بررسی مورد دارد، را تامین زنجیره امنیت و کارایی بهبود توانایی که جدید فناوری یک در مشترك گذاری سرمایه برای را فروش

 .است آمده زیر جدول در و شده شناسایی تامین زنجیره عوامل بررسی، مورد مقاالت اساس

 : عوامل موثر بر همکاری در زنجیره تامین 3جدول 

عریف                                                                عاملنویسنده                                    ت

 (                           تعهد به تمایل شرکای تجاری اشاره می کند تا از طریق             تعهد2003والتر)
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 ان (            ارتباطات تالش کنند و جهت گیری های آینده را نش2005فاینس و همکاران)

 (              دهند که در آن شرکت ها سعی می کنند.2011چن و همکاران)

 (2004کوون و سو)

 (2010نیاگا و همکاران)

(2009زاچاریا و همکاران)

 (                        یک باور مثبت، نگرش یا انتظار یکی از طرفین در مورد         اعتماد2003والتر)

 اینکه آیا اقدامات یا نتایج دیگران رضایت بخش خواهد بود                (  2005فاینس و همکاران)

 (           یا خیر.2010کای و همکاران)

 (2011چن و همکاران)

 (2008فاست و همکاران)

 (2004کوون و سو)

 (2010نیاگا و همکاران)

 (2009فورسالند و جانسون)

 (2011فاست و همکاران)

 (2004سیماتپوانگ و همکاران)

 (2008کرووك و همکاران)

(2009زاچاریا و همکاران)

 (                     به عنوان سرمایه گذاری یک مشتری در دانش دانشمندان ،        انطباق2003والتر)

(      ساختارها و فرایندها برای استفاده از منابع آن  2005فاینس و همکاران)

 
 رادی هستند که به شدت فرایندهای مبادالت سازمانی را         پیوند دهنده یاف RP(                    2003والتر)

 شکل می دهند و پیشرفت می کنند این کار را بر اساس شبکه        مشتری                                    

خود از روابط شخصی خوب انجام می دهند.                                    

 (   تمام بازیکنان زنجیره تامین به عنوان ذی نفع ذکر شده اند.        سهامداران2006و آنگلیدس)آنگرهوفر 

 تامین کننده، سازنده، توزیع کننده، عمده فروش،                                      

خرده فروشان و مشتری.                                     

 پیکر بندی زنجیره تامین به عنوان توپولوژی نامیده می شود.       توپولوژِی    (2006)آنگلیدس و آنگرهوفر

مثال : همگرا یا واگرا                                      

 فن آوری اطالعاتی که در زنجیره تامین استفاده می شود به        فعال کردن    (2006)آنگلیدس و آنگرهوفر

 تکنولوژی         -MIS-TPS-DSS-ERPفن آوری توانایی اشاره دارد. مثل :        (   2011لی و همکاران)
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وغیره.   EIS(    2008کرووك و همکاران)

 تصمیم گیری در مورد اینکه کدام سطح همکاری مناسب و        سطح همکاری          (2006)آنگلیدس و آنگرهوفر

 سط محیط بازار و استراتژی کسب و کار (     سودمند است، تو2009زاچاریا و همکاران)

 تعیین می شود. سطح همکاری تعریف شده در سطح عملیاتی                                     

،مدیریتی و استراتژیک است.                                    

 تا چه       استراتژی کسب وکار انطباق هدف بین شرکای زنجیره تامین این است که   (2006)آنگلیدس و آنگرهوفر

 (             شرکای زنجیره تامین درك اهداف خود رابا انجام اهداف       /هم بستگی هدف2011کوا و ژانگ)

 (         زنجیره تامین، تامین کنند.این درجه اهداف توافق در میان 2006تان و همکاران)

 ین است که میزان اهداف دو نهاد سازگار (     شرکای زنجیره تام2009فورسالند وجانسون)

(             است.2007جین وهمگ)

 فرایندهای زنجیره تامین یکپارچه به میزان اعمال زنجیره           فرایندیک پارچه    (2006)آنگلیدس و آنگرهوفر

 می کنند       فرایند زنجیره        سیماتپوانگ و                      تامین می پردازد که کارکنان زنجیره ای را طراحی 

 (                که فرایند های زنجیره تامین را ارایه دهند تا به مشتریان به         تامین نواورانه2005سردهاران)

 سیماتپوانگ و                      موقع هزینه های کمتری برسد.

(2008سردهاران)

 ات همکاری، ارتباطات و روند انتقال پیام در میان شرکای       ارتباطات(      ارتباط2005فاینس و همکاران)

 (           زنجیره تامین از لحاظ فرکانس، جهت، حالت و استراتژی نفوذ است.    مشارکتی2001کوا و ژانگ)

(2009فورسالند و جانسون)

 دله برای دستیابی به       وابستگی و(     وابستگی به نیاز شرکتی برای حفظ رابطه مبا2005فاینس و همکاران)

 کالوانی و                        اهداف مورد نظر اشاره دارد. ساختار)اندازه گیری وتقارن نسبی(    وابستگی متقابل

 (            این وابستگی متقابل،سطح وابستگی متقابل در رابطه را مشخص      رابطه بلند مدت1995نارایانداس) 

 (      می کند و پیامد های مهمی برای تعامل، تالش مشترك مانند:           رابطه تالش 2010و همکاران)نیاگا 

 برنامه ریزی، تنظیم هدف، اندازه گیری عملکرد و حل مساله،            مشترك                                  

وفق ضروری است. برای روابط همکاری م                                  

 (    همکاری، شرایطی است که در آن شرکت ها با یکدیگر همکاری        همکاری   2005فاینس و همکاران)

(           همکاری می کنند تا اهداف متقابل را به دست آورند.2011لی و وانگ)

 قانون رسمی،      سازگاری (     این بستگی به میزان دقیق قواعد و آموزه های رسمی 2010کای و همکاران)

 (         ساختار  و عملیات موسساتی است که آنهارا پیاده سازی می کند و         قانونی 2007جین و هنگ)

 فرهنگ اصطالحی که  شامل آداب و رسوم، عقاید و روش های         توافقنامه                                  
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 انجام و تفکر است نگرش افراد به قوانین را تعریف می کند.توافق       همکاری                                 

 همکاری یکی دیگر از عناصر ضروری برای مدیریت اختالفات در                                 

 انی ساختارها و سازو کارهای هماهنگ سازنده رابطه بین درون سازم                                 

 است.مکانیسم ها شامل مجموعه ای از فعالیت ها هستند که به طور                                 

 ساختاری توسط قراردادهای صریح یا ضمنی شناسایی شده اند که از                                 

 شترك توسط هر دو عرضهطریق آن توزیع حقوق و مسئولیت های م                                 

کننده و سازنده ایجاد و توافق می شود.                                 

 (    مداخله دولت در فعالیت های تجاری، دولت های محلی از طریق        پشتیبانی از دولت  2010کای و همکاران)

 یر رسمی مرتبط با فعالیتپیاده سازی سیاست های رسمی و غ                                

 اقتصادی تاثیر مستقیم دارند.                                

 (      اصطالح گوانشی به شبکه های ارتباطات غیر رسمی تبادل        روابط بین فردی2010کای و همکاران)

اشاره می کند. خدماتی که بر فعالیت های تجاری متمرکز  است                                 

 (        به اشتراك گذاری اطالعات به تبادل اطالعات حیاتی، اغلب     به اشتراك گذاری2010کای و همکاران)

 (            اختصاصی بین اعضای زنجیره تامین از طریق رسانه ها             اطالعات2010کائو وژانگ)

 (         مانند: جلسات جلسه،تلفن، فکس، پست الکترونیکی و اینترنت2011چن و همکاران)

 (             اشاره دارد. تا انجا که یک شرکت اطالعات متناسب،دقیق، 2004کوون و سو)

 (       کامل و محرمانه را به موقع با شرکای زنجیره تامین خود به 2010نیاگا و همکاران)

 (               اشتراك می گذارد.2005وسردهاران) سیماتپوانگ

 (2001استنک و همکاران)

 (2002وسردهاران) سیماتپوانگ

 (2005وسردهاران) سیماتپوانگ

 (2002سیماتپوانگ وهمکاران)

 (2008وسردهاران) سیماتپوانگ

 ( 2007جین و هنگ)

(2009زاچاریا و همکاران)

 ه ریزی همکاری، به همکاری شرکای تجاری برای توسعه    برنامه ریزی(              برنام2010کای و همکاران)

 (                   برنامه های مختلف مانند: برنامه ریزی تولید، توسعه محصول،    همکاری/2011کوا وژانگ)

 یم گیری(    باز سازی موجودی و تبلیغات اشاره می کند. هماهنگ سازی       تصم2005سیماتپوانگ و سردهاران)

 (     تصمیمات به فرایندی اشاره دارد که شرکای زنجیره تامین         هماهنگ سازی2005وسردهاران) سیماتپوانگ

 (     تصمیمات را در برنامه ریزی و عملیات زنجیره تامین برای       تصمیم گیری 2002و همکاران) سیماتپوانگ
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 زایای آن ارائه دهند.                                      مشترك(     بهینه سازی م2008وسردهاران) سیماتپوانگ

(2009زاچاریا و همکاران)

 (                   تعدیل انگیزه به فرآیند به اشتراك گذاری هزینه ها،           هماهنگی انگیزشی2011کوا و ژانگ)

 زنجیره تامین  (     خطرات ومزایای در میان شرکای2005وسردهاران) سیماتپوانگ

 (                            اشاره دارد.2002وسردهاران) سیماتپوانگ

 (2005وسردهاران) سیماتپوانگ

 (2002و همکاران) سیماتپوانگ

(2008وسردهاران) سیماتپوانگ

 به اشتراك گذاری (                به اشتراك گذاری منابع به روند استفاده از توانایی ها و         2011کوا و ژانگ)

 (        دارایی ها و سرمایه گذاری توانایی ها و دارایی ها با شرکای    منابع/خصوصیات2008فاوست وهمکاران)

 (         زنجیره تامین اشاره دارد. منابع شامل منابع فیزیکی مانند: تجهیزات        اختصاصی 2004کوون و سو)

 سهیالت و تکنولوژی سرمایه گذاری های خریدار یا تامین کننده    سرمایه گذاری(    تولید، ت2010نیاگا و همکاران)

 است که به ترتیب به ارتباط با یک تامیین کننده یا خریدار خاص اختصاص   اختصاصی                            

اختصاص یافته است.                                                         

 
 (            ایجاد دانش مشترك به این معنی است که شرکای زنجیره تامین    ایجاد دانش مشترك2011و ژانگ) کوا

 (     با درك بهتر وا واکنش به بازار و محیط رقابتی، همکاری با      ایجاد اشتراکی 2008فاوست و همکاران)

 شان می دهد.               یادگیری (      یکدیگر، یک درك درست و واکنش ن2008کروك و همکاران)

 (2002سیماتپوانگ و همکاران)

(2009زاچاریا وهمکاران)

 
 (      در دسترس بودن اطالعات به این معنی است که اطالعات مربوط به       در دسترس2011چن و همکاران)

 به طور یکسان فراتر        بودنهمه شرکت کنندگان در یک زنجیره تامین عرضه                                 

 از اطالعات است که به طور فعال بین شرکای درون زنجیره تامین به        اطالعات                               

اشتراك گذاشته شده است.                               

 به موقع بودن،کفایت،      کیفیت اطالعات(    کیفیت اطالعات شامل جنبه هایی مانند : دقت، 2011چن و همکاران)

اطمینان، اعتبار، فهم و سهولت استفاده از اطالعات مبادله شده.                                

 (      عدم اطمینان رفتاری به پتانسیل ذاتی در وضعیت برای پیش بینی     عدم اطمینان رفتاری2011چن وهمکاران)

 و درك اقدامات شرکا اشاره داره.    (      2004کوون و سو)
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(   2011لی و همکارن)

 تفاوت فرهنگی         تعریف مشترك اعتقاد و ارزش یک عنوان به سازمانی فرهنگ    (2006) همکاران و تان 

 فرهنگ سازمانی     هنجارهای وارائه سازمانی عملکرد درك به تواند می که است شده       (2007) هنگ، و جین 

  گروه یک اعضای که ذهن جمعی ریزی برنامه.کند کمک رفتاری                                 

  یا سازمانی سطح در تفاوت. کند می متمایز را افراد از گروهی یا                                 

.کند ایجاد منافع تضاد یا نظر اختالف تواند می اجتماعی،                                  

 مدیریت             مشترك، هدف که جامع طرح رسمی، توافق رسانی روز به      (2006) همکاران و تان

 کنترل ها          میزان تعیین.کند می مشخص را انتظار مورد مزایای و سیماتپوانگ و                  نیازها 

سیاست های یک پارچه        .ریسک/  پاداش گذاری اشتراك به گذاری طرح (            اشتراك2002سردهاران) 

 تعهد مدیریت       یک عنوان به را مشارکت این باید شرکت دو هر از مدیریت       (2006) همکاران و تان

  یکدیگر به تا شود متعهد کامال و ببیند مشترك رشد فاوست و                          استراتژی

کنند. عمل خود متقابل شرایط بهترین در تا کنند اعتماد             (  2008همکاران) 

 
 تعریف       عملکرد تامین کننده عملکرد معیارهای اجرای و طراحی فرایند عنوان به    (2008)ن همکارا و فاست

 تم عملکردسیس        کلی عملکرد بهبود راجهت ای زنجیره کاربران  که (  شده است2009فورسالند و جانسون)

 عملکرد همکاری                                           .  کند می (              هدایت2005سیماتپوانگ وسردهاران)

 سازنده                                                                          (2002وسردهاران) سیماتپوانگ 

(  2008) واسردهران سیماتپوانگ

 
 تامین زنجیره همکاری در کلیدی نقش اطالعات اشتراك کهمشخص شد  بحث، مورد ادبیات تحلیل و تجزیه از پس 

 تامین زنجیره همکاری در اطالعات اشتراك نقش مورد در بیشتر تحلیل برای تالش این. است آن عامل مهمترین و دارد

 . کند می دنبال را

 

  گیریبحث و نتیجه
 

 با هند زمینه در مطالعه هیچ که است معلوم کامال ، شده انتخاب تصادفی طور به تحقیقاتی نشریات 69 تحلیل و تجزیه از پس

 مورد مطالعه مفهومی مقاالت و تجربی نوع مقاالت بین تعادل بررسی، مورد مقاالت در. نشد یافت تامین زنجیره همکاری به توجه

 و تجزیه اساس بر. است شده مشاهده فروشی خرده سازمان و تولید روی بر تمقاال این اصلی تمرکز. است گرفته قرار بررسی

 هماهنگی و تامین زنجیره همکاری. است شده شناسایی تامین زنجیره همکاری بر موثر عامل 28 بررسی، مقاالت مورد تحلیل

 زنجیره همکاری سنجیدن برای هتوسع چارچوب بررسی، مورد مقاالت در. هستند تعویض قابل موجود ادبیات در تامین زنجیره
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 بوده تحقیقاتی مهم بسیار موضوع دو تامین، زنجیره عملکرد افزایش و تامین زنجیره همکاری بین تجربی وابستگی تست و تامین

 مقاالت در. است گرفته قرار توجه مورد بسیار آن کنندگان تامین و تولیدی سازمان بین همکاری بررسی، مورد مقاالت در. است

 شکاف عنوان به اینجا،  بنابراین،. است گرفته قرار بحث مورد تولیدی های سازمان دست پایین های همکاری کمی، یاربس

 بر عالوه. باشد سطح کننده تامین یک از بیش با همکاری همچنین و پایین تامین زنجیره همکاری با ارتباط در تواند می تحقیقاتی

 مزایای. است مهم بسیار موثر تامین زنجیره های همکاری در اطالعات اشتراك نقش هک کنند می ادعا نویسندگان اکثر این،

 ما بنابراین،. غیره و چرمی شالق اثر کاهش دید، افزایش موجودی، کاهش هزینه، در جویی صرفه: از عبارتند اصلی شده شناخته

 د.دار وجود مطالعه به بیشتری نیاز که کنیم گیری نتیجه اینجا در توانیم می
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