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Abstract 
Knowledge and intellectual capital of the organization is a key factor in a 
competitive  market. So, obtaining and achieving it quickly can lead success for 
the companies in a competitive market. Knowledge management processes are 
systematic processes which play an effective role in improving supply chain 
efficiency. In this regard, the purpose of this study is to provide a model for 
evaluating knowledge management processes on supply chain efficiency using 
the system dynamics approach. This research is applicable and has been done in 
two stages. First, by reviewing the literature and interviewing experts, the key 
components of knowledge management were identified and then the system 
dynamics approach was used to evaluate its impact on the supply chain efficiency 
of a petroleum products production and distribution company. Findings showed 
that knowledge management processes based on the components of creation, 
registration, sharing, use and exploitation by improving the efficiency of supply 
chain elements including raw material input, production rate, transportation and 
customer’s service providing as well as reducing wastes have a positive impact on 
more demand coverage. Also, the results of the implementation of the proposed 
scenarios evaluated the effect of knowledge management components on the 
efficiency of the chain. Finally, this model was successful by providing 
appropriate outputs and using the components of knowledge management to 
increase efficiency in the supply chain. The proposed model helps industry 
managers and decision makers to identify the results obtained from the 
implementation of knowledge management methods and to improve methods in 
supply chain efficiency by taking measures. 
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Extended Abstract 
1. Introduction 
Knowledge and intellectual capital of the 
organization is a key factor in a 
competitive market. Hence, obtaining and 
achieving it quickly can lead to success for 
the companies in a competitive market 
(Pham et al., 2021). Knowledge 
management processes are systematic 
processes which play an effective role in 
improving supply chain efficiency. It is 
believed that in this new environment, 
competition has shifted from the level of 
companies to the competition between 
their supply chains (Xu et al., 2020). To 
succeed in the business environment, the 
supply chain needs continuous 
improvement (Song et al., 2020). One of 
the main factors for the success of 
organizations is to use methods to acquire, 
store, share and use this strategic 
resource (Kassaneh et al., 2021) .The key to 
survival in today's growing world is to 
continuously improve the performance of 
the organization. In this regard, focusing 
on the knowledge management process is 
one of the important tools to improve 
efficiency and achieve organizational goals 
(Taher & Nasir, 2021). Given the need to 
evaluate how knowledge management 
processes are implemented in oil 
companies and the benefits they will bring 
in the long-time, it seems that simulation 
of knowledge management processes in 
the supply chain to assess its impact on 
supply chain efficiency is very important 
for company managers. Moreover, due to 
the obvious problems in mathematical 
modeling, the time taken to extract a 
solution for an analytical model is long and 
the model maker tries to avoid it and may 
not even be able to formulate the system 
behavior. In this regard, the systems 
dynamics approach is an approach to 

understand the nonlinear behavior of the 
systems over time using ideas such as 
feedback loops, rates, modes, and time 
delays affecting the behavior of the whole 
system (Poles, 2013). 

2. Data / Methodology 
The research method of this project is 
modeling. In this research, after 
theoretical study and review of previous 
researches, knowledge management 
processes and its important indicators 
were extracted and approved by experts in 
the field of knowledge management and 
supply chain. In the next step, to design a 
model for evaluating the knowledge 
management processes on supply chain 
efficiency and modeling, system dynamics 
approach has been used by 20 experts and 
specialists who have held managerial and 
operational positions in the company of 
refining and distribution of petroleum 
products. A survey was conducted to 
determine the relationships between the 
variables. By determining the relationships 
between the variables and dynamic 
hypotheses extraction, the cause and 
effect diagrams and flow-state diagrams 
were designed. After defining the 
equations in Vensim Software, the model 
was simulated and then the designed 
model was validated in terms of structure 
and behavior. Finally, scenarios and 
strategies for review and analysis were 
presented.  

3. Results /Finding 
In the model presented in this study, 
variables such as evaluating market 
changes among competitors, partnering 
with customers to assess needs, 
management support in knowledge 
sharing, employees’ access to knowledge 
resources, existence of an appropriate 
information system, information sharing 
between suppliers and logistics members, 
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utilization of knowledge, ability to adapt 
processes, employees’ motivation and 
recruitment of expert staff are key 
variables of knowledge management. They 
can seriously and understandably affect 
the output variables of the problem and 
the rate of production of raw materials 
with the help of the proposed scenarios. 
The final product can be increased 
therefore, which solely covers a larger 
amount of demand. The amount of waste 
in the proposed model shows reduction 
that can have significant effects on 
reducing the cost of the entire system. 

4. Conclusion 
Finally, this model succeeded in increasing 
the efficiency of the supply chain by 
providing appropriate outputs and 
utilizing knowledge management 
components. The proposed model helps 
industry managers and decision makers to 
identify the results obtained from the 
implementation of knowledge 
management methods and to improve 
methods in supply chain efficiency by 
taking measures. It can be stated 
accordingly that scholarly behaviors that 
lead to the creation, use, and exploitation 
of knowledge have a significant impact on 
supply chain efficiency and ultimately 
increase production and reduce product 
waste. Also, increasing the amount of 
knowledge documentation and it’s sharing 
throughout the supply chain lead to more 
demand coverage and ultimately increase 
the delivery of goods and increase 
customer’s satisfaction. Managers and 
employees in the organization should seek 

to create and strengthen knowledge in the 
organization, abandon current traditional 
methods, apply new knowledge, maintain 
knowledge from various sources, and 
develop them between different parts of 
the organization. Existence of common 
attitude and knowledge among the 
members creates a common goal, 
commitment, and motivation between the 
employees and managers. The motivation 
created through knowledge management 
leads to knowledge sharing. Also, this 
component causes a positive attitude 
towards new ideas that help to organize 
them to increase the efficiency of the 
supply chain. In fact, knowledge is a 
fundamental organizational process that 
penetrates in all supply chain relationships 
of the organization and ultimately causes 
the increase of the quality of service or the 
final product. Organizations need 
knowledge management in their supply 
chain to achieve expertise and proper 
efficiency. To take advantage of 
knowledge management in the 
organization, the organizations need to 
develop a more conducive culture to 
encourage their members to learn and 
share their knowledge. Therefore, 
organizations need to know their 
knowledgeable members and the flow of 
knowledge should be managed by a central 
core to have better supply chain 
efficiency. 
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 چکیده
  که   صورت  این  به.  است  رقابتی  بازار  در  اصلی  عامل  یک  عنوان  به  سازمان  فکری  سرمایه  و  دانش

. باشد  رقابتی  بازار  یک  در  هاشرکت  موفقیت  عامل  تواندمی  آن  به  رسیدن  سریع  و   آوردن  بدست
 زنجیره  کارایی  بهبود در موثری نقش که هستند مندی  نظام فرآیندهای دانش، مدیریت فرآیندهای

  مدیریت  فرآیندهای  ارزیابی  مدل  ارائه  حاضر،  پژوهش  هدف  راستا   این  در.  نمایندمی  ایفا  تامین
  کاربردی   پژوهش   این.  باشدمی  سیستم  پویایی  رویکرد  از  استفاده  با  تامین  زنجیره  برکارایی  دانش
 کلیدی   هایمولفه  خبرگان،  با  مصاحبه  و  ادبیات  مرور  با  ابتدا  است؛  شده  انجام  مرحله  دو   در  و  است

 زنجیره  برکارایی  آن  تاثیر  ارزیابی  برای  سیستم  پویایی  رویکرد  از  سپس  و  شناسایی  دانش  مدیریت
  فرآیندهای  که  داد  نشان  هایافته.   شد  استفاده  نفتی  هایفرآورده   پخش  و   تولید  شرکت  یک  تامین

  بهبود   با  برداری،  بهره  و  استفاده  گذاری،اشتراک  ثبت،  خلق،  هایمولفه  براساس  دانش  مدیریت
  رسانی خدمت  و  ونقلحمل   تولید،  نرخ  اولیه،  مواد  ورودی  میزان  شامل  تامین،  زنجیره  عناصر  درکارایی

. است  داشته  تقاضا  بیشتر  دهیپوشش  بر  مثبتی  تاثیر  ضایعات  کاهش  همچنین  و  مشتری  به
  کارایی   بر  دانش  مدیریت  هایمولفه  تاثیر   شده  مطرح  هایسناریو  اجرای  از  حاصل  نتایج  همچنین

 از   گیریبهره  و  مناسب  هایخروجی  ارائه  با  مدل  این  نهایت،  در.  دادند  قرار  ارزیابی  مورد  را  زنجیره
 مدیران به شده ارائه مدل. شد تامین زنجیره در کارایی افزایش به  موفق دانش مدیریت هایمولفه

 دانش  مدیریت  هایشیوه  اجرای  از  آمده  بدست  نتایج  که  کندمی  کمک  گیرندگان  تصمیم  و  صنعت
 .دهند بهبود را تامین زنجیره در کارایی بر موثر هایشیوه تدابیری، اتخاذ با و کنند شناسایی را

 کلیدواژه ها: 
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 مقدمه 1
عصر   از  گذر  در  نظران  از صاحب  بسیاری  باور  به 
اطالعات به دوره کسب مزیت رقابتی پایدار مبتنی  

اند که  ها به خوبی درک کرده سازمانبر خلق دانش،  
ترین منبع سازمانی و محور رقابت و  دانش، راهبردی 

شود )رونقی و  های رقابتی محسوب می بقا در محیط 
ها به رقابت  (. رقابت از سطح شرکت 1398همکاران،  

های تامین آنها کشیده شده است. )سو  میان زنجیره 
 (. 2020و همکاران،

به داشتن ساختاری که  های تولیدی  نیاز شرکت 
نرخ   کاهش  و  محصوالت  کیفیت  افزایش  باعث 

بارز  شود  سازمانضایعات  و  است  گشته  ها  تر 
کار دریافته  و  موثر  استفاده  که  مدیریت  آاند  از  مد 

به  ،  دانش و  مشتری  نیازهای  به  پاسخگویی سریع 
 سازداقتصاد را محقق می صنعت و  طبع آن بقا در  

 .  (1397و همکاران، )هاشمی 

های اقتصاد محور را  های پیشرفته چالش ازمانس
مولفه بیشتر  هر چه  که  تالشند  در  و  های  پذیرفته 

)مردانی و    مدیریت دانش را در خود تقویت نمایند
از  2018همکاران   سطح  یک  دانش  مدیریت   .)

است  ب  و   توانمندی  درصد  به  توجه  با  ه  هرسازمان 
بلوغ به  کارگیری آن در یک سطح متفاوت از رشد و  

توانایی خود در  شرکت   . بردسر می افزایش  برای  ها 
زمینه بهبود کاال و خدمات و در نتیجه، بهره مندی  
دارند.   نیاز  دانش  به  کنندگان،  مصرف  و  مشتریان 

یافته باید به وسیله تغییرات   کاالها و خدمات بهبود
سیستم  شیوهدر  و  ساختارها  مسئله  ها،  حل  های 
عوامل  2021همکاران،و  1)فام    همراه شوند  از  یکی   .)

سازمان تامین  زنجیره  در  کارایی  بهبود  ، هااصلی 
از روش بهره  برای کسب، ذخیره گیری  سازی و  هایی 

)کاسانه  به است  استراتژیک  منبع  این  و 2کارگیری 
 (. اما اجرای فرآیندهای مدیریت  2021همکاران، 

 
1 Pham 
2 Kassaneh 
3 Zhang 

دانش و ارزیابی آن در صنایع مختلف به صورت  
و   دالیل  اعم  به  اخص  شکل  به  نفت  صنعت 

گوناگونی از قبیل: نبود باور مدیران نسبت به ارزش  
های دانش در  و هدف از دانش، عدم بلوغ سیستم

سازمان چگونگی  دانش،  سازمان،  مدیریت  دهی 
دانشی   فرآیندهای  در  کارکنان  نکردن  مشارکت 
کار دشواری است. صنعت نفت به علت   سازمان، 

خود،   گسترده  دستاورد ماهیت  مجموعه  های  تبلور 
این   شدن  تبدیل  و  است  مختلف  صنایع  در  بشر 

ای  صنعت به یک سازمان دانشی دارای اهمیت ویژه 
است. توجه به ایجاد، نگهداری، تسهیم، کاربرد و به  

ها  طور کلی فرآیندهای مدیریت دانش در این شرکت 
)ژانگ  است  همکاران،    3حیاطی  این  2020و  بر   .)

م طراحی  بردن سطح  شوق اساس  باالتر  برای  هایی 
سازمان   به  متخصص  افراد  جذب  و  کارکنان  دانش 
برای دستیابی به مزیت رقابتی اهمیت زیادی دارد،  
زیرا این امر به خلق دانش در سازمان ایجاد انگیزه  
برای استفاده از آن و افزایش تعداد محصوالت جدید  

می  منجر  سازمان  )دوریان در  همکاران،    4شود  و 
2019 .) 

اجرای   چگونگی  ارزیابی  ضرورت  به  توجه  با 
دانش  مدیریت  شرکت   5فرآیندهای  های  در 

آن فرآورده برای  که  مزایایی  و  نفتی  در  های  ها 
رسد بلندمدت به همراه خواهد داشت، به نظر می 

زنجیره  شبیه در  دانش  مدیریت  فرآیندهای  سازی 
بر  آن  تاثیر  ارزیابی  منظور  به  زنجیره  تامین  کارایی 

  ها دارد. تامین اهمیت زیادی برای مدیران این شرکت 
آشکار مشکالت  به  مدل   باتوجه  رياضی،  در  سازی 

شده جهت استخراج يک راه حل برای يک  زمان صرف
کند از آن  پرداز سعی می زياد بوده ومدل   مدل تحليلی

پرداز قادر به  اجتناب کند و حتی ممکن است مدل 
رفتا کردن  راستا فرموله  اين  در  نباشد.  سيستم  ر 

سیستم شناسی  پویایی  برای  6ها رویکرد  رویکردی   ،
سیستم خطی  غیر  رفتار  با  درک  زمان  طول  در  ها 

نرخ و    های باز خور، هایی مانند حلقهاستفاده از ایده 

4 Durian 
5 Knowledge management 
6 System Dynamics 
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حالت و تاخیرهای زمانی موثر بر رفتار کل سیستم  
 (. 1،2013پولس ) است

  تواند های سيستم مي که تکنيک پويايی از آنجايي 
درتحليل رفتار يک سيستم در بازه زمانی مشخص  

تصميم رفتار    به  مشاهده  با  و  کند  کمک  گيرنده 
  . سيستم در گذر زمان تصميمی مناسب اتخاذ نمايد

راه  از  منظور، يکی  اين  برای  استفاده  مورد    های 
از    سازی مدل تصميم در محيطشبيه مجازی پیش 

می  حقيقی  سيستم  در  آن  اين  اجرای  که  باشد، 
می شبيه نظر  به  ضروری  به    با  رسد.سازی  توجه 

های سیستم و مديريت دانش در  اينکه تلفيق پویایی 
بستر زنجیره تامین به تازگی مورد توجه قرار گرفته  

، موضوع بسیار مهم که باید به آن توجه کرد  است
فرآین تاثیر  که  است  بر  این  دانش  مدیریت  دهای 

زنجیره تامین شرکت نفت چیست؟ و چگونه باعث  
آن  توانمند  بیشتر  کارایی  راستای  در  زنجیره  سازی 

 گردد؟می

: در  باشدی م  ر یمقاله به شرح ز  نی ساختار ادامه ا
و    نهیشیو پ  ی نظر  ی بخش دوم مبان  پژوهش مرور 

در بخش سوم روش شناس است.  و    یبحث شده 
  ، یو معلول   یشامل، نمودار عل   قیاستخراج مدل تحق

به صورت کامل    ی نجو اعتبارس  انجری–نمودار حالت  
چهارم  انیب بخش  در  است.  و    ی وسازی سنار  شده 
تشرافتهی پژوهش  بخش    ح ی های  در  است.  شده 

نت و  بحث  تدوجهیپنجم  نها  نیگیری  و  در    تایشده 
محدود  ششم  تحقت ی بخش  و  ارائه    ندهیآ   قاتیها 

 است.   ده یگرد

 مرور ادبیات 2
پژوهشگر   فرد  که  است  الگویی  نظری،  چارچوب 
براساس آن درباره روابط بین عواملی که ایجاد مساله  

کند.  مهم تشخیص داده شده اند، نظریه پردازی می 
تواند ضرورتا سخن پژوهشگر نباشد و  این نظریه می 

نشات   پیرامون مساله  قبلی  نتایج  از  بطور منطقی 
بخ  این  در  باشد.  از  گرفته  چارچوبی  ابتدا  ش 

فرآیندهای مدیریت دانش در بستر زنجیره تامین و  
 

1 Poles 

متغیرهای اساسی پژوهش ارائه گردیده و در ادامه  
ای از تحقیقات پیشین که از پویایی سیستم  چکیده

استفاده   تامین  زنجیره  و  دانش  مدیریت  حوزه  در 
 اند آورده شده است. کرده 

برای فهم  ای از فرآیندها  مدیریت دانش، مجموعه
سازمان   در  دانش  استراتژیک  منبع  کارگیری  به  و 

همکاران،   و  )دوریان  دانش  2019است  مدیریت   .)
رویه که  است  یافته  برای  رویکردی ساخت  را  هایی 

شناسایی، ارزیابی، سازماندهی، ذخیره و به کارگیری  
بر   اهداف سازمان  و  نیازها  تامین  منظور  به  دانش 

مهمترین مزیت رقابتی    سازد. امروزه دانش قرار می 
شود. )طاهر  ها در عصر حاضر محسوب می سازمان
(. این امر باعث شده است در محیط  2،2021و نصیر

هایی جهت  گیری از روش رقابتی و پویای امروز، بهره 
ذخیره  کانون  کسب،  در  دانش  بکارگیری  و  سازی 

سازمان و  مدیران  )ژانگ،توجه  گیرد.  قرار  (.  2020ها 
از دانش موجود  همچنین مدیر  آگاهی  را  یت دانش 

در سازمان، خلق، تسهیم و انتقال دانش، استفاده از  
و   ذخیره  و  جدید  دانش  کسب  موجود،  دانش 

می  تعریف  آن  در  انباشت  اقدامات  این  که  کنند 
و   فرهنگ  به  توجه  با  و  سازمانی  یادگیری  فرآیند 

سازمان میاستراتژی  صورت  ارزیابی  ،  گیردها  که 
نشان دهنده عملکرد سازمان در این    نآ سطح بلوغ  
 (. 2021فام و همکاران،) حوزه است 

مدیریت دانش، آگاهی از دانش    در تعریفی دیگر
دانش،   انتقال  و  تسهیم  خلق،  سازمانی،  موجود 
و   جدید  دانش  کسب  موجود،  دانش  از  استفاده 
ذخیره و انباشت آن است که این اقدامات در فرآیند  

تو با  و  سازمانی  فرهنیادگیری  به  و جه    گ 
سازمان استراتژی می های  صورت  گیرد ها 

 (. 2018برزنیک،)

دانش   به مدیریت  فرآیند محور  رویکردی  وجود 
باعث یکپارچگی هرچه بهتر فرآیندهای کسب و کار  
فرآیندهای   همچنین  خواهد شد.  دانش  مدیریت  و 

فعالیت دانش،  که  مدیریت  هستند  ابتکاراتی  و  ها 

2 Taher & Nasir 
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و   اشتراک  خلق،  اثر  ارتباط،  برای  را  دانش  کاربرد 
کنند. پس  بخشی هر چه بیشتر سازمان تسهیل می 

هایی  درک کامل از گردش کار و تعیین مراحل فرآیند 
کنند، امری ضروری  که مدیریت دانش را تسهیل می 

 (.2004و همکاران، 1است.)هالت 

های به هم  ای از رویه، به معنای مجموعه2فرآیند
که در همه مراحل از    متصل و به هم وابسته است

انرژی،   زمان،  کارمندان،  همچون  منابعی  مجموعه 
داده ماشین تبدیل  برای  پول  و  همچون  آالت  هایی 

خروجی  به  قطعات  و  خام  استفاده  مواد  هایی 
خروجی می این  که  ورودی  کنند  عنوان  به  نیز  ها 

شوند تا در نهایت  موثری برای مرحله بعد لحاظ می 

مرحله، هدف اصلی کسب    با دریافت خروجی آخرین
توان  (. بنابراین، می 2010شود )دانایی فرد و سلسله،  

شامل   که  دانش  مدیریت  که  گرفت  نتیجه 
ای از فرآیندهاست، قادر است با استفاده از  مجموعه 

های به دست آمده از هر فرآیند، به  مجموعه خروجی 
رقابتی   سالح  یک  ایجاد  که  خود  اصلی  هدف 

سازمان دانش  در  همچنین، محور  برسد.  هاست، 
می  دانش  مدیریت  به  محور  فرآیند  تواند  رویکرد 

نشان دهنده این امر باشد که دانش سازمانی منبعی  
و   3ماراویهاس )برای کسب مزیت رقابتی خواهد بود  

های  با مطالعات پژوهش   1(. در جدول  2019همکاران،
مهم  از  برخی  مختلف    هایبندیترین طبقهپیشین، 

 برای فرآیندهای مدیریت دانش بیان شده است. 

 
 انواع فرآیندهای مدیریت دانش   1  جدول 

 فرآیندهای مدیریت دانش پژوهشگر 
Taher and Nasir 

(2021) 
 شناسایی، ارزیابی، سازماندهی، ذخیره و به کارگیری دانش 

Liao et. al. (2011)  خلق، تسهیم، بهره برداری 
Kassane et. al. (2021)  خلق، به کارگیری، محافظت، انتقال، ذخیره 

Pham et. al. (2021)  ایجاد، تسهیم، ارزیابی، به کارگیری دانش، عوامل رهبری 
Chen and Chen 

(2005) 
 خلق، تبدیل، چرخش و توزیع، تکمیل 

Ming (2017) 
سازمان دهی، یادگیری، به اشتراک گذاری دانش و اطالعات، خلق دانش مشترک، فناوری  

 سازی دانش اطالعات و ذخیره
Janet et. al. (2013)  ایجاد دانش، تسهیم دانش و استفاده دوباره از دانش 
Gold et. al. (2001) کسب، تبدیل، حمایت،کابرد 

Lee and Lee (2007) ،تسهیل سازی، ارائه،کاربرد، انتقال  ایجاد کردن، دسترسی 
Liao et. al. (2011)  خلق، تسهیم و بهره برداری 
Cui et. al. (2005) کسب، تبدیل، کاربرد 

Deng and Yu (2006)  شناسایی، تسخیر، انتخاب، انبار، خدمات 
Alvani and Leidner 

(2001) 
 خلق، ذخیره، انتقال، کاربرد

Durian and Smith 
(2019) 

 کسب، تسهیم، بهره برداری 

 

 
1 Hult 
2 Process 

3 Maravihas 
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فرآیند  مطالعه  طی  پژوهش،  این  موجود  در  های 
توان چهار فرآیند کلیدی برای مدیریت  می   1درجدول  

 دانش تعیین نمود:  

فرآیندهای مدیریت دانش در  
 زنجیره تامین 

 خلق دانش 
، اشاره به میزان توسعه و یا ایجاد منابع  خلق دانش

سازمان  دانش مرزبندی توسط  طول  در  های  ها 
ها دارد و نیازمند نیرویی  ی سازمان اعملیاتی و وظیفه

برای تولید کاربردهایی جدید از دانش موجود و بهره  
مهارت  از  بالقوه ی  هابرداری  نشده  جدید  کشف  ی 

 (  2010، 1)سدرا و گابل  است.

همکاران،  )جیانگ مرحله  2019و  که  معتقدند   )
ریزی  خلق و تولید دانش به صورت اساسی با برنامه

ارتباط  و پیاده  سازی مراحل چرخه عمر سازمانی در 
تخصص  به  محتاج  دانش  خلق  و  گرایی  هستند 

 دانند. بیشتری نسبت به کاربرد دانش می 

همکاران)  2فوگیت در  2009و  دانش  خلق  برای   )
شاخص  مشتریان،  هالجستیک،  از  خواهی  نظر  ی 

سایت  بهتر  مشاهده  درک  جهت  مشتریان  های 
نیازهایشان، مشارکت با کارمندان واحد ارائه خدمات  
جهت آشنایی با چگونگی کار آنها، مشاهده تجهیزات  
و تسهیالت رهبران موجود در آن صنعت، مشاهده  

جنبهتامین مورد  در  یادگیری  جهت  های  کنندگان 
ح کاریشان،  کننده  مختلف  ایجاد  مجامع  در  ضور 

دانشکده  )مانند  اقتصاد،  شبکه  و  مدیریت  های 
اتحادیهگروه پژوهشی،  .(،  های  و.  صنعتی  های 

گزارش گروه مطالعه  و  دولتی  را  های  قانونی  های 
کرده  همکاران)معرفی  و  هالت  این  2004اند.  برای   )

شاخص  و  فرآیند  منظم  شناسایی  همچون  هایی 
مشتدوره نیازهای  کیفیت  ای  ساالنه  ارزیابی  ریان، 

 
1 Sedra & Gabel 
2 Fugate 
3 Liao 

ای، ارزیابی تغییرات در  محصوالت و خدمات زنجیره 
 اند..محیط زنجیره تامین را معرفی کرده 

وو  و  آاو  شاخص2009)  3لی  نیز  از  (  دیگر  هایی 
فرآیند  مشتری،  جمله  از  دانش  کسب  برای  هایی 

کنندگان،   تامین  از  دانش  کسب  برای  فرآیندهایی 
های انجام شده، فرآیندهایی  رح دریافت بازخور از ط

وکار،   کسب  همکاران  با  دانش  معامله  تبادل  برای 
صنعت،   در  جدید  محصوالت  از  اطالعات  دریافت 
ارزیابی   صنعت،  در  موجود  رقبای  دانش  کسب 

برداری  الگو  گروه عملکرد  تعیین  برای  ها،  هایی 
 اند.شناسایی بهترین اقدامات موجود، معرفی نموده 

و تستا به  2009)  4ماسا  راجع  ( در پژوهش خود 
رقابتی   مزیت  با  دانش  مدیریت  رویکرد  رابطه 
دانش،   خلق  و  کسب  فرآیند  برای  سازمانی 

انجام  شاخص اند:  کرده  معرفی  را  زیر  های 
های  های بازار و بازار سنجی، انجام فعالیتپژوهش 

پژوهش و توسعه، مطالعه رضایت مشتری، استفاده  
کن تامین  و  مشتری  دانش  محوری  از  بازار  ندگان، 

براساس اطالعات کسب شده از صنعت و مشتری، 
حساسیت به اطالعات مربوط به تغییرات بازار، ارائه  
افراد   نگهداری  و  استخدام  کارمندان،  توسط  ایده 
متخصص، احترام به نگرش و اعتقادات افراد با هدف  

بروز  برای  آنها  مهارتترغیب  ایجاد  رسانی  هایشان، 
در محیط کار، وجود شرایط مناسب   یک فرهنگ باز

و   دانش  مدیریت  معرفی  برای  در سازمان  فرهنگی 
 صرف زمان برای مطالعه مقاالت علمی و تجاری. 

الیویرا  و  شاخص2010)  5گلدونی  همچون  (  هایی 
های بحث و گفتگو را راجع به نوآوری در  تعداد گروه 

کنند. دانایی  محصول و فرآیند خلق دانش لحاظ می 
و   )فرد  دانش،  2010سلسله  خلق  فرآیند  برای  نیز   )

بهبود  شاخص و  ترفیع  برای  اشتیاق  جمله  از  هایی 
دانش افراد، موجود مزایایی نقدی برای کسب دانش  
بیشتر، تمایل افراد به یادگیری مستمر و استفاده از  

سامانه فرصت  وجود  یادگیری،  آموزش  های  های 

4 Masa & Testa   
5 Goldoni & Oliveira 
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شرکت  آگاهی  از  کارمندان،  در  ها  خود  متخصصان 
انسانی،  حوزه منابع  وجود حساسیت  مختلف،  های 

یادگیری،  برای  کارمندان  شخصی  گذاری  سرمایه 
میزان تشویق مدیران ارشد از کارمندان برای کسب  

 اند.دانش معرفی کرده 

 حفظ و ثبت دانش 
شده ثبت  معتبر  دانش  دانش،  شامل  حفظ   ،

استجا دانشی  مخزن  یک  در  دانش    به   ،سازی 
که نشان دهنده نوعی ماندگاری در گذر زمان   طوری 
تواند یک فرد و یا یک  این مخزن دانشی می   است.

حفظ شده، از طریق    دانش  سیستم اطالعاتی باشد.
د.  شومشاهدات، تجارب و اقدامات افراد حاصل می 

این مرحله به دنبال شناسایی  (.  2021)طاهر و نصیر،  
  ه سازمان و دانِش مهم و حیاتی برای گذشته و آیند

دسترس قابل  و  معقول  به شکلی  آن  برای  ،  ذخیره 
برای  (.    2010)سدرا و گابل،  کارمندان سازمان است.  

سیستِم ذخیره دانش، بایستی عواملی همچون وجود  
ارائه برای  اط  ساختارهایی  صحیح  و  ت،  العاسریع 

اط  بندی  یادگیری،    العات طبقه  نیازهای  بر  مبتنی 
صورتی دقیق و شفاف و با    به   العات توانایی ارائه اط 

محتوایی به موقع، دقیق و در دسترس، فرآیندهایی  
بررسی و تحلیل    قدیمی،های  برای جایگزینی دانش 

برای    خطاها و شکستها در سازمان مورد نیاز است.
وجود   همچون  عواملی  دانش،  ثبت  سامانه 
ارائه اطالعات به صورتی دقیق و   ساختارهایی برای 

به موقع و در دسترس )فام و    شفاف و با محتوایی
جایگزینی  2021همکاران،   برای  فرآیندهایی   ،)

و  دانش  خطاها  تحلیل  و  بررسی  قدیمی،  های 
و  شکست  عارف  است.  نیاز  مورد  سازمان  در  ها 

همکاران به ارائه یک مدل چهار فرآیندی برای حفظ  
اند. همچنین، آنها برای  و نگهداری دانش معرفی کرده 

طح بلوغ در نظر گرفتند که سطح  مدل خود، چهار س
در   دانش  اشتراک  و  تسهیم  میزان  به  اشاره  اول 
سازمان دارد و سطح دوم، سوم و چهارم به ترتیب  
به میزان دانش اشتراک گذاشته شده مستند شده، 

بخشی انبار دانش مستند شده و میزان راحتی و  اثر
 

1 Danaee Fard & Selseleh 

آن،   بازیابی  و  دانش  به  دسترسی  در  سادگی 
)گلمی الیویرا،  پردازد.  و  همچنین،  2010دونی   .)
های داده و دسترسی همه افراد  توان وجود پایگاه می

ها رانیز اضافه کرد ) ماسا و  به دانش و نتایج طرح 
برای فرآیند  2009تستا،   نیز  (. دانایی فرد و سلسله 

شاخص سازمان دانش،  بازنگری  دهی  ازجمله  هایی 
فردی  تجارب  ثبت  میزان  افراد،  تجارب    مستمر 

شکاف  شناسایی  موجود،  کارمندان،  اطالعاتی  های 
سازماندهی و طبقه بندی دانش شخصی کارمندان، 
اضافه   را  دانش  منابع  به  افراد  دسترسی  توانایی 

 (.2010، 1اند )دانایی فرد و سلسلهکرده 

 انتقال، اشتراک و توزیع 
ایده  اطالعات،  تسهیم  شامل  دانش،  ها،  اشتراک 

تخصص  و  میپیشنهادات  و  ها  )فام  است  افراد  ان 
موجب  2021همکاران،   تنها  نه  اطالعات،  اشتراک   .)

وظیفه میان  تعامالت  میتسهیل  بلکه  ای  شود، 
میان   در  دانشی  مخازن  تسهیم  موجب 

های سازمانی خواهد شد  کنندگان در فرآیندمشارکت 
از یک   امر، موجب مشارکت و درک عمیق  و همین 

  2010و گابل،    شود )سدرافرآیند به صورت جامع می 
(. توزیع دانش و انتقال دانش، بیشتر اوقات نقشی  
جایگزین برای هم دارند و توصیف کننده فرآیندهای  
کسب و کاری هستند که دانش را در میان اعضای  

گروه  یا  و  سازمان  توزیع  یک  و  منتقل  همکار،  های 
دانش  می که  بود  مراقب  باید  مرحله  این  در  کنند. 

شده،   قابل توزیع  مفید،  مناسب،  صورتی  به  باید 
و   )کاسانه  شود  ارائه  درک  قابل  و  تفسیر 

 (. 2021همکاران،

توانند رسمی و یا غیر  های توزیع دانش می کانال 
گابل،   و  )سدرا  باشند  طوری   2010رسمی  به  که  (. 

می کانال  رسمی،  غیر  اجتماعی  های  فرآیند  توانند 
کانال  این  و  کرده  تسریع  را  دانش  برای    هاکردن 

های کوچک بسیار مناسب است. در حالیکه  سازمان
کانال  طریق  از  دانش  مانند  توزیع  رسمی  های 

تضمین  آموزش را  دانش  از  تری  گسترده  توزیع  ها، 
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های مفهوم محور و تخصصی  کنند و برای دانش می
تر هستند )سدرا  های بزرگ، مناسبمحور در سازمان

 (.  2010و گابل، 

 اری از دانش  استفاده و بهره برد
برداری   هاستفاد بهره  دانش  و  میزان  از  به  اشاره   ،

دان به در    ش کارگیری  شده  گذاشته  اشتراک  به 
دارد.سازمان و همکاران،  ها  فرآیند،  (.  2021)فام  این 

اشاره به کاربرد دانش برای شرایط جدیدی دارد که  
 توانند در آن شرایط، امری را  کاربران می 

 

از طرفی،    را ایجاد نمایند.آموخته و دانشی جدید  
از   ور  استفاده بهره  کلیدی درمدیریت دانش،  نکته 
دانش معرفی شده در سازمان است و شامل حمایت  

در جهت پاسخگویی    حل مسئله  ها و از تصمیم گیری 
بود. خواهد  محیطی  تغییرات  به  بنابراین    موثر 

از  می موثر  استفاده  عنوان  به  را  مرحله  این  توان 
همچنین  (.  2011)عالمه و داودی،    .کرددانش معرفی  

بسیاری معتقدند که مزیت رقابتی در دانش موجود  
دانش   آن  درکاربرد  بلکه  نیست،  سازمان  داخل  در 

ایجاد  است که می  برای سازمان  را  این مزیت  تواند 
از    نماید. مرحله  این  که  معتقدند  گابل  و  سدرا 

عمر   چرخه  بر  را  تاثیر  بیشترین  دانش،  مدیریت 
های سازمانی و موفقیت آنها در یک کسب و  انهسام

(. در این مرحله، مهم این    2010کار دارد)سدرا و گابل،  
است که دانش انتقالی به سازمان و بین افراد، باید  

کاال  یکپارچه  با  سازمانی  فرآیندهای  و  خدمات  و  ها 
شده و برای دریافت کننده و منتقل کننده دانش،  

نم ایجاد  مفهوم مشترک  دانش،  یک  که  زمانی  اید. 
شود، افراد از این دانش در  خلق، منتقل و ثبت می 

با سازمان در تعاملزمانی کنند.  اند، استفاده می که 
می  فرآیند  این  شاخصبرای  همچون  توان  هایی 

تجارب و خطاها،  به از  یادگیری  فرآیندهای  کارگیری 
برای  توسعه محصول جدید، دسترس  دانش  پذیری 

د به این دانش، وجود منابع مرتبط و به  افراد نیازمن
هم پیوند خورده دانش در حل مسائل را نیز معرفی  

 
1 Hugos 

کرد.. ماسا و تستا راجع به کسب مزیت رقابتی در  
صنعت با استفاده از رویکرد مدیریت دانش، کاربرد  
و   کاالها  تولید  در  دانش  مشارکت  فرآیند  را  دانش 

ارز  ایجاد  برای  سازمانی  اقدامات  و  ش  خدمات 
های پاسخگویی  دانند و برای این فرآیند شاخصمی

معرفی  را  فناوری  مشتری،  به  مربوط  دانش  به 
 اند.نموده 

 زنجیره تامین و مدیریت زنجیره تامین 
دهه   اواخر  تامین  زنجیره  مدیریت  میالدی    80واژه 

وارد ادبیات مدیریت کسب و کار گردیده و در دهه  
دانشگاهیان رایج شد.  میالدی در میان مدیران و    90

واژه  از  زمان  این  از  قبل  و  تا  تدارکات  مانند  هایی 
می  استفاده  آن  بجای  عملیات  شد مدیریت 

 (. 1،2003)هوگز

تامین    زنجیره  از  تعاریفی  بیان  به  اینجا  در 
 پردازیم: می

از صف بندی تمامی   تامین عبارت است  زنجیره 
به  شرکت  را  خدمات  یا  محصوالت  که  بازار  هایی 

 (.2020آورند )سو و همکاران،  می

یک زنجیره شامل همه تسهیالت، وظایف و کارها  
شود که در تولید و تحویل یک کاال  هایی می و فعالیت 

تامین  از  خدمت،  درگیر  یا  مشتریان  تا  کنندگان 
تقاضا،   و  تامین  و مدیریت  برنامه  و شامل  هستند 

محصول  بندی  زمان  برنامه  و  تولید  مواد،  یا    تهیه 
خدمت، انبار کردن، کنترل موجودی و توزیع، تحویل  

 (. 2014شود )وینسر،و خدمت به مشتری می 

زنجیره تامین از کلیه مراحلی تشکیل شده است  
انجام   به  در  مستقیم،  غیر  یا  مستقیم  بصورت  که 
زنجیره   هستند.  درگیر  مشتری  تقاضای  رسانیدن 

تولید شامل  تنها  نه  تامین تامین  و  ه کنندکننده 
انبارها،  می انتقاالت،  و  برگیرنده نقل  شود، بلکه در 

شود )چاپرا و  خرده فروشان و خود مشتریان نیز می 
 (.  2،2001میندل

2 Chopra & Meind 
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اکنون که دریافتیم زنجیره تامین چیست، به بیان  
می  تامین  زنجیره  مدیریت  از  تا  تعاریفی  پردازیم 

نتایج   و  گذاشته  تاثیر  آن  رفتار  بر چگونگی  بتوانیم 
 ب دریافت کنیم. مطلو

رویکرد  مجموعه  تامین  زنجیره  هایی  مدیریت 
 کنندگان،سازی کارایی تامین است که برای یکپارچه 

و  سازندگان، قرار  فروشگاه  انبارها  استفاده  مورد  ها 
مناسب در مکان    گیرد. به طوری که کاال به مقدارمی

تا در    تولید و توزیع شود،   مناسب و در زمان مناسب،
در همان  ه نتیجه هزین و  کمینه  را  های کل سیستم 

رحمانی  )  حال الزامات سطح خدمت را برآورده سازد
 (. 2014 فر،

فعالیت  تمام  برگیرنده  در  تامین  های  زنجیره 
مرتبط با جریان مواد و حمل و نقل از مواد خام تا  

ت  مشتری بوده که با جریان اطالعات نیز همراه اس
 (. 1،2014پاتیل و کانت )

زنج فرایند  مدیریت  از  است  عبارت  تامین  یره 
فعالیت یکپارچه  نیز سازی  و  تامین  زنجیره  های 

بهبود و  جریان  از طریق  با آن  های اطالعاتی مرتبط 
و  سازی فعالیتهماهنگ  تولید  تامین  زنجیره  ها در 

 (. 1393همکاران  )شفیعی و عرضه محصول 

حال که تا حدودی با زنجیره تامین آشنا شدیم،  
باید تعریفی از مدیریت آن ارائه دهیم تا بیان کنیم 
چگونه قصد داریم بر روی رفتار زنجیره تامین تاثیر 
به   کنیم.  را کسب  نظر خود  مورد  نتایج  و  بگذاریم 
کارکردهای   سیستماتیک  و  استراتژیک  هماهنگی 

تاکتیک و  تجارت  یک  مربوسنتی  به  های  ط 
و   خاص  شرکت  یک  درون  تجارت  این  کاراکردهای 

های درون زنجیره تامین این شرکت به  سایر تجارت 
ها  منظور بهبود کارایی بلند مدت هر یک از شرکت 

زنجیره   کل  کارایی  بهبود  همچنین  و  جداگانه  بطور 
زنجیره   مدیریت  کل،  سیستم  یک  بعنوان  تامین 

 (. 2،2001شود )منتز و همکاران تامین گفته می

 
1 Patil & Kant 
2 Mentzer 

ایجاد   از؛  است  عبارت  تامین  زنجیره  مدیریت 
های تولید، موجودی، موقعیت  هماهنگی بین بخش 

کنندگان  مکانی و چگونگی حمل و نقل بین مشارکت 
در زنجیره تامین، جهت دستیابی به ترکیب مناسبی  
از پاسخگویی و کارایی برای بازاری که به آن خدمت  

به    2021و همکاران،  3شود )سونگ ارائه می (. توجه 
مدیریت   مفهوم  میان  که  است  ضروری  نکته  این 
زنجیره تامین و مفهوم سنتی تدارکات تفاوت زیادی  

هایی اشاره دارد  وجود دارد. تدارکات نوعا به فعالیت
دهند در حالی  که درون مرزهای یک سازمان رخ می 

زنجیره  شبکه که  تامین  و  های  کارخانجات  از  هایی 
کشزکت  هستند  می ها  کار  یکدیگر  با  و  ه  کنند 

کنند تا خدمت  ای هماهنگ میاعمالشان را به گونه 
فرآیند   البته  دهند.  تحویل  بازار  به  را  محصولی  یا 

هایی مانند خرید، توزیع،  تدارکات نیز بر روی فعالیت 
موجودی  ومدیریت  است.  نگهداری  متمرکز  ها 

فعالیت  تمامی  تامین  زنجیره  تدارکات  مدیریت  های 
بازیابی،    سنتی چون  مواردی  شامل  ولی  تایید،  را 

به   تامین مالی و خدمت  توسعه محصوالت جدید، 
 شود. مشتری نیز می 

تر به تفکر زنجیره تامین، باید  در نگاهی گسترده 
این فعالیت  از  گفت که  اکنون قسمتی  اضافی  های 

شرکت  خواستهوظیفه  کردن  برآورده  در  های  ها 
ریت زنجیره تامین  مشتریان هستند. در حقیقت مدی

های درون آن به عنوان یک نهاد  به زنجیره و سازمان
کند. مدیریت زنجیره تامین برای درک  واحد نگاه می 

های مورد نیاز برای هماهنگی  و مدیریت بهتر فعالیت
استفاده   دیدگاه سیستمی  از  و خدمات  جریان کاال 

نیازمندیمی به  بهترین شکل  به  بتواند  تا  های  کند 
کار پاسخ دهد، در غیر این صورت بین اجزای  کسب و 

بنابراین   کرد.  خواهد  بروز  تعارض  تامین  زنجیره 
اجرای  نمی  برای  فراگیر  چارچوب  یک  گفت  توان 

زنجیره   هر  زیرا  دارد.  وجود  تامین  زنجیره  مدیریت 
های عملیاتی ویژه خود  تامینی نیازهای بازار و چالش 

د وجود  نیز  موضوعاتی  اما  است،  دارا  به  را  که  ارند 

3 Song 
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زنجیره  تمام  در  اساسی  مشابه  صورت  تامین  های 
شرکت  در  هستند،  باید  باشند،  که  نوعی  هر  از  ها 

بصورت   تصمیماتی  خود  تامین  زنجیره  با  رابطه 
 مشترک و جداگانه در پنج ناحیه اتخاذ نمایند:

توانایی  1.تولید1 و  قابلیت  به  دارد  اشاره  تولید   :
ذ و  ایجاد  برای  تامین  محصوالت  زنجیره  خیره 

 (. 2003)هوگز،

موجودی 2 تامین  2.  زنجیره  طول  در  موجودی   :
پخش شده است و شامل همه چیز از مواد اولیه تا  
مواد نیم ساخته تا محصول نهایی که توسط تولید  
زنجیره   در طی  و خرده فروش  کننده  توزیع  کننده، 

 (. 2003باشد )هوگز،شود می تامین نگهداری می 

قرار  :  3.مکان 3 چگونگی  به  دارد  اشاره  مکان 
گرفتن تسهیالت زنجیره تامین به لحاظ جغرافیایی،  

شود که مرتبط است  همچنین شامل تصمیماتی می 
هایی باید در چه جایی صورت  با اینکه چه فعالیت 

پذیرد؟ تسهیالت تولید و نگهداری موجودی در چه  
ای جایی باید قرار بگیرند؟ چه مکانی به لحاظ هزینه 

کارایی بیشتری جهت تولید و ایجاد موجودی دارد؟  
به   نیاز  یا  شود  استفاده  باید  کنونی  تسهیالت  از 

می  جدید  تسهیالت  که  ساخت  هنگامی  باشد؟ 
کننده   تعیین  آن  نتایج  شد  گرفته  باال  تصمیات 
حرکت   جهت  دسترس  در  و  ممکن  مسیرهای 

 محصول و رسیدن به مشتری نهایی است. 

نقل 4 و  و4.حمل  حمل  به    :  دارد  اشاره  نقل 
تا   مواداولیه  از  چیزی  هر  حرکت  و  جابجایی 
محصوالت نهایی بین تسهیالت گوناگون در زنجیره  

 (.2003تامین )هوگز،

اطالعات5 جمع  .  باید  اطالعات  از  میزانی  چه   :
شود؟  گذاشته  اشتراک  باید  میزانی  چه  و  آوری 

شود که  صحیح و به موقع بودن اطالعات باعث می 
و  به  تصمیم   هماهنگی  بگیرد.  صورت  بهتر  گیری 

های کارا  توانند تصمیموسیله اطالعات خوب افراد می 

 
1 Production 
2 Inventory 
3 Location 

در مورد اینکه چه محصوالتی را به چه میزان تولید  
ها را نگهداری کنند و چه روشی  کنند؟ کجا موجودی 

نمایند   اتخاذ  کنند،  انتخاب  نقل  و  حمل  برای 
 (. 2003)هوگز،

جیره  اجزای اصلی تشکیل دهنده یک زن
 تامین 

ترین شکل خود از سه قسمت  زنجیره تامین در ساده 
شده   تشکیل  مشتریان  و  شرکت  کنندگان،  تامین 

های اصلی یک زنجیره  ای بخش است. این گروه پایه 
می  تشکیل  را  ساده  تامین  تامین  زنجیره  دهند. 

نیز   اجزا  از  اضافی  گونه  سه  دارای  یافته  گسترش 
 باشد. می

کننده، تامین کننده یا تامین کننده  نخست تامین  
نهایی که در ابتدای زنجیره تامین گسترش یافته قرار  
دارد. سپس مشتری، مشتری یا مشتری نهایی که در  
در   و  دارد  قرار  یافته  تامین گسترش  زنجیره  انتهای 

ها که تهیه کننده خدمت  ای از شرکت پایان مجموعه 
گسترش    های درون زنجیره تامینبرای سایر شرکت 

این  هستند.  شرکت یافته  که  ها  هستند  هایی 
های پشتیبانی، مالی، بازاریابی  کننده سرویس تامین

باشند. در هر زنجیره تامینی  و تکنولوژی اطالعاتی می 
شرکت مجموعه  از  دارای  ای  که  دارند  وجود  ها 

شرکت کارکرد  آنها  هستند.  گوناگونی  هایی  های 
ننده، عمده فروش،  هستند که تولید کننده، توزیع ک

ها یا افرادی که مشتری نهایی  خرده فروش و شرکت 
این شرکت  از  پشتیبانی  نهایی هستند.  ها محصول 

(.  5،2016های دیگری است )راسخود نیازمند شرکت 
 در اینجا به معرفی هر یک از آنها خواهیم پرداخت: 

 تولید کنندگان 
سازمانتولید  محصول  کنندگان  که  هستند  هایی 

شوند که  هایی می کنند. آنها شامل شرکت ید می تول
تولید کننده مواد اولیه و تولید کننده محصول نهایی  

 ( 2016هستند.. )راس،

4 shipment 
5 Ross 
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 توزیع کنندگان 
هایی هستند که موجودی را در  کنندگان شرکت توزیع 
کنند و  کنندگان دریافت می های بزرگ از تولید اندازه

گر را به  یک دسته از خطوط محصول مرتبط به یکدی
کنندگان را به عنوان  دهند، توزیع مشتریان تحویل می 
 ( 2016شناسند.. )راس،عمده فروش نیز می 

 1خرده فروشان 
های  خرده فروشان موجودی را ذخیره کرده و به اندازه

می کوچک  بفروش  عمومی  بصورت  این  تر  رسانند. 
ها همچنین به دقت ترجیحات و تقاضاهای  سازمان

فروشند، زیر نظر  مشتریانی که به آنها محصول را می 
 (. 2016دارند )راس،

 مشتریان 
مصرف   یا  سازمانی  مشتریان  یا  فرد  هر  کنندگان 

خرند و از آنها استفاده  هستند که محصوالت را می 
یک  می است  ممکن  مشتری  یا  سازمان  یک  کنند، 

محصول را بخرد و با تبدیل آن به محصولی دیگر آن  
م به  مشتری  را  یک  اینکه  یا  بفروشد.  دیگر  شتری 

تواند استفاده کننده نهایی محصول باشد که آن  می
 (.2016رساند )راس،خرد و به مصرف می را می

 کنندگان خدمت ارائه 
سازمان این  تولید ها  که  هستند  و  هایی  کنندگان 

را  توزیع  مشتریان  و  فروشان  خرده  کنندگان، 
می  خدماتی  تهیه پشتیبانی  خدمت  کنند.  کنندگان 

ویژگی مهارت و  گسترش  ها  خود  در  را  خاصی  های 
بر روی فعالیتداده  نیاز  های ویژه اند و  ای که مورد 

زنجیره تامین است، تمرکز کرده اند؛ به همین دلیل  
با   و  بخش  اثر  بصورت  را  خدمات  تا  هستند  قادر 
توزیع   کنندگان،  تولید  به  نسبت  بهتری  قیمت 

کنندگان ارائه دهند  مصرف  کنندگان، خرده فروشان و
 (.2016)راس،

با توجه به مرور صورت گرفته و مشارکت خبرگان  
صنعت نفت متغیرهای مورد استفاده در این تحقیق  

جدول   در  و  شده  پاالیش  و  تبیین    2شناسایی 
شبیهگردیده  بخش  در  که  بررسی  اند  به  سازی 

بر   تاثیرشان  و  متغیرها  این  بین  ارتباط  چگونگی 
معلولی پرداخته شده    –قالب نمودار علی    یکدیگر در

 است.
 

 
1 Retailers 
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 متغیرهای استفاده شده در این پژوهش   2جدول  

 غیر دل انگلیسی متمعا متغیر  پژوهشگران 

Massa and testa (2009 ); Daroch and 
Mcnaughton (2002) 

تغییرات بازار در   بیارزیا
 میان رقبا 

evaluate market changes among 
competitors 

Massa and testa( 2009); DanaeeFard 
and Selseleh (2010) 

جذب و حفظ نیروهای  
 متخصص 

attract and retain specialized 
staff 

Pham et al,2021 ;Liao et. al. (2011) 
;Jiang et. al.( 2019) 

 knowledege cretion rate ایجاددانش نرخ 

Pham et. al. (2021)  نرخ دانش منقضی شده knowledge expiration rate 

Goldoni and Oliviera( 2010 ); Danaee 
Fard and Selseleh (2010) 

 recorded valided knowledge دانش معتبرثبت شده 

Leibowitz and Chen( 2001); Danaee 
Fard and Selseleh (2010) 

پشتیبانی مدیریت درتسهیم  
 دانش واطالعات 

Management support in sharing 
knowledge and information 

Massa and testa( 2009) ;Goldoni and 
Oliviera( 2010) 

دسترسی همه کارکنان به  
های  منابع دانش و پروژه

 تکمیل شده 

access of all staff to knowledge 
resources and completed 

projects 

Pham et. al.(2021) ;Liao et al (2011)  سطح اشتراک دانش knowledge sharing level 

Goldoni and Oliviera (2010) 
وجودسیستم اطالعاتی  

 وارتباطی مناسب 
existence of proper information 

and communication system 

Fawcett et. al.( 2007) ;Hugos(2003); 
Durian, M. and Smith, H. (2019) 

اطالعات   اشتراک
کنندگان واعضای  باتأمین

 تدارکات 

information sharing with 
suppliers and logestics members 

Fugate et al.2009; Hult et al. (2004); 
Liao and wu ( 2009) ; Masssa and 

Testa (2009) 

مشارکت دانش در تولید و  
 توسعه یک محصول جدید 

knowledge participation in the 
production and development of a 

new product 

Liao et. al. (2011) ;Taher et. al.(2021) 
برداری  استفاده وبهره
 ازدانش

knowledge utilization and 
exploitation 

Massa and testa( 2009)  توانایی تطبیق فرآیندها ability to adapt processes 

Shafii Nikabadi(.2013) ; Durian et. al. 
(2019) 

انگیزه کارکنان در بکارگیری  
 مبنای دانش بر هایی فعالیت

emplyees interest in using 
knowledge based activities 

Chopra and Mindell (2007)  ورودی موادخام raw material input 

Cooper( 2007);Hugos (2003)  موجودی مواد اولیه Raw material inventory 

Chang (2012)   ضایعات مواد اولیه نسبت raw material loss ratio 

Ross 2016 ;Hugos (2003)  نرخ تولید Production rate 

Ross (2016)  ظرفیت تولید Production capacity 
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Winser( 2014)  تقاضا Demand 

Winser( 2014);Hugos(2003)  نرخ حمل ونقل Shipment rate 

Ross( 2016) 
ظرفیت تولید در دسترس  

 عملیاتی 
Operational (available) 
Production Capacity 

Cooper( 2007)  نرخ ضایعات مواداولیه Raw material loss rate 

Ross (2016)  تولیدمطلوب Desired production 
Winser( 2014)  نرخ مطلوب ارسال Desired shipment rate 

Ross( 2016)  نرخ ضایعات محصول نهایی product loss ratio 

Cooper( 2007);Hugo(2003)  موجودی عمده فروشی wholeseller inventory 
Ross( 2016);Hugos(2003) نرخ تحویل Delivery rate 

Fugate et. al.(2009); Hult et al.( 
2004); Liao and wu (2009); Masssa 

and Testa (2009) 

مشارکت با مشتریان برای  
 ارزیابی نیازها

partnership with customers to 
assess needs 

Fawcett et al.( 2007)  توسعه یک محصول جدید development of a new product 

 

 2سازی و مدل  1مدل
از نمایش ساده شده مدل  از  سازی عبارت است  ای 

امکان   آوردن  فراهم  هدف  با  پیچیده  سیستم  یک 
بینی  از عملکرد آن  پیش  های مورد عالقه مدل ساز 

سیستم، این ارائه و نمایش ساده شده را مدل گویند.  
های رفتاری مشخصی  شود تا جنبهمدل طراحی می 
هایی که  شده را نمایش دهد )جنبهاز سیستم مدل  

بتواند   تا  است(  تحلیلگر  یا  ساز  مدل  عالقه  مورد 
برای   را  رفتار سیستم  از  بیشتری  دانش و شناخت 

 (. 1967مدل ساز آشکار کنند )موریس،

با چکیده مدل  سازی سازی و ساده سازی همواره 
سازی  همراه است. در حقیقت اگر بخواهیم در مدل 

یستم را به طور کلی بازسازی  تمامی جزئیات یک س
سازی شده از ای سیستم مدل کنیم به لحاظ هزینه

جذابیت برخوردار نخواهد بود و در همان نخستین  
مخالفت  می قدم،  ایجاد  خود  برابر  در  را  کند.  هایی 

می مدل  راحتی  به  از  ساز  مدل  ساخت  برای  تواند 
سیستم واقعی استفاده کند و یا یک نمونه آزمایشی  

حال وجود نداشته از سیستم بسازد که هر دو   که تا 
 بسیار هزینه بر و مالل آورند. 

 
1 Model 
2 Modeling 

 3شبیه سازی 
جایگزین  از  میدانی  یکی  و  آزمایشگاهی  تجربه  های 

پژوهش  در  مرسوم  طور  به  مورد  که  مدیریت  های 
سازی  سازی است. شبیهگیرد، شبیهاستفاده قرار می 

مدل  روش  تغییرات،  آثار  تعیین  را  برای  بکار  سازی 
ای رفته رفته جایگاه  های رایانهگیرد و شبیه سازیمی

پژوهش شایسته در  دست  ای  به  مدیریت  های 
سازی نوعی آزمایش یا تجربه است که  آورد. شبیه می

)که   واقعی  محیط  با  همسان  بسیار  محیطی  در 
گیرد. بدین  آیند( صورت می ها درآن پدید می رویداد 

 بین  سازی جایگاهی دارد معنا، شبیه

 

که   چرا  میدانی  تجربه  و  آزمایشگاهی  تجربه 
آوریم ولی  محیط تجربه را به طور ساختگی پدید می 

 (. 4،2001از واقعیت چندان دور نیست )سکارا 

 های سیستم سازی پویایی مدل
پویایی مدل  برای  سازی  است  تکنیکی  سیستم  های 

ساخت و اداره کردن یک مدل از یک سیستم برای  
و   سیستممطالعه  آن  رفتار  که    بررسی  آن  بدون 

3 Simulation 
4 Sekaran 
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غالم،   )حاجی  کند  تغییر  واقعی  سیستم  محیط 
بار توسط  پویایی (.  1398 اولین  براي  هاي سیستمی 

مطرح شد و به سرعت طی پنجاه سال اخیر    سترفا
رشد نمود. این علم، رویکردي است براي کـشف رفتـار  

و مطالعه این که    دینـامیکی غیـر خطـی یـک سیـستم
چگونه پارامترهاي سیستم منجر به الگوهاي رفتاري  

شـوند. هـدف اساسـی دیگر آن، طراحی سیاست  می
باشد که عملکرد را در سیستم  هاي موثر و محکم می 
برد. پویایی هاي سیستمی یکی  هاي مدیریتی باال می 

 .باشـداز ابزارهاي کارساز در شرایط پویا و واقعی می 

های کاربرد پویایی  پژوهش   پیشینه
زنجیره   مدیریت دانش و سیستم در 

 تامین  
داراي    نزنجیره هاي تامیهای مدیریت دانش و  حوزه

می ویژگی  باعث  که  هستند  پویایی  هایی  شود 
ه  سیستم ابـزار مناسـبی براي تجزیه و تحلیل آنها ب

های صورت گرفته با رویکرد  . از پژوهش حساب آیند
بپویایی سیستم می ها  تامین  زنجیره  موضوع  توان  ا 

 موارد زیر را بر شمرد: 

ای تحت  ( در مقاله 1400ایزدیار و طلوعی اشلقی ) 
عملکرد   ارزیابی  در  سیستم  پویایی  کاربرد  عنوان 

سازی با  پایداری زنجیره تامین الرج در صنعت خودرو 
های  ارائه مدلی پویا به ارزیابی عملکرد پایداری شیوه 

الر  تامین  پرداختهمدیریت  یافتهج  این  اند.  های 
ناب،   استراتژی  که  است  آن  از  حاکی  پژوهش 
در   پایداری  به  دستیابی  در  مهمی  بسیار  استراتژی 

می  تامین  بهبود  زنجیره  همچنین سناریوهای  باشد. 
در حمل و نقل انعطاف پذیر و بهبود در اجرای تولید  

پایدار  موجب  موقع،  تامین  به  زنجیره  شدن  تر 
کهمی سناریوها    گردد  این  اجرای  از  حاصل  نتایج 

   دهد.نشان از بهبود پایداری در زنجیره تامین می 

مدل مربوط به    1388افشار و همکارانش در سال  
روش   با  را  ایران  فوالد  صنعت  تامین  زنجیره 

ارزیابی  پویایی  و  براي شناخت  زنجیره  هاي سیستم 
 و عوامل اثر گذار بر آن، تهیه و توسعهتامین فوالد  

دادند. آنها در پژوهش خود ساختار ظرفیت سازي،  

تولید فوالد خام و محصوالت نهایی، سود حاصل از  
با روش    ه وکردل  فروش، صادرات تقاضای فوالد را مد

 . اجرا نمودند ونسیم در نرم افزار پویایی سیستم 

ای  در مقاله  2014شاتینا سد و همکاران در سال  
کنند  ین پویا، بیان می های زنجیره تامبا عنوان قابلیت 

شبیه توانایی  سیستم  پویایی  زنجیره  که  سازی 
سازی  های مختلف را دارد، به کمک این شبیهتامین

شود  ها آشکار می پیامدهای نامشخص تصمیم گیری
شبیه  تسریع  را  روش  این  عمده  هدف  و  و  سازی 

ها در شرایط فعلی و  تسهیل یادگیری رفتار سیستم
می  در  آینده  به  دانند.  مربوط  مدل  پژوهش  این 

به   پاالیشگاهی  شرکت  یک  بنزین  تامین  زنجیره 
وسیله پویایی سیستم برای شناخت و ارزیابی روند  
داده شده   توسعه  و  تهیه  آن،  بر  گذار  اثر  عوامل  و 

 است.  

با عنوان مدل  در مقاله  2013پولس در سال   ای 
استراتژی بهبود  برای  های لجستیک  پویایی سیستم 

یک  لجستیک    معکوس،  محیط  در  موجودی  مدل 
استراتژی بررسی  برای  گرفته  معکوس  نظر  در  ها 

با در نظرگرفتن  و  تولید محصوالت جدید در    است 
کنار تولید مجدد محصوالت بازگشتی زنجیره تامین  
مرور   موجودی  مدل  یک  و  است  داده  توسعه  را 

هزینه  کردن  کمینه  هدف  با  زنجیره  پیوسته  های 
تامین برآن در نظر گرفته است. با توجه به تطابق  

ویژگی  با  بررسی  مورد  مدل  مدل  پویا،  های سیستم 
پویا  برنامه استفاده  ریزی  مسئله  این  تحلیل  برای 

مورد   نتایج  با  آمده  دست  به  نتایج  سپس  و  شده 
 .انتظار مقایسه و تجزیه تحلیل شده است 

نیز    دانش  مدیریت  حوزه  رادفر    بصیریدر  و 
مقاله1398) در  به  (،  مدل  ارایه  عنوان  تحت  ای 

کارگیری مدیریت دانش در فرایند مدیریت خطر با  
پویایی  سیسترویکرد  کلیدی  های  متغیرهای  می 

ریسک   مدیریت  مدل  برمبنای  دانش  مدیریت 
اساس    استرالیا/ این  بر  و  مشخص  را  نیوزلند 

درادامه نمودارهای  ده و  هایی پویا تدوین نمو فرضیه
و  ترسیم  جریان  حالت  و  معلولی  و  معادالت    علت 

مربوط به روابط متغیرهای مدل را استخراج نمودند.  
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از  پس  پایان  شب  در  و  با  یهآزمون  پویا  مدل  سازی 
از ونسیم،  استفاده  افزار  مختلفی    نرم  سناریوهای 

که نتایج  ،  برای کاربردی نمودن مدل پیشنهاد دادند
مربوط   متغیرهای  در  بهبود  منتخبشان،  سناریوهای 

به  با  خطر  مدیریت  فرایند  مدیریت  به  کارگیری 
 دهد. دانش را نشان می 

نصیر) عنو  2021طاهرو  با  مقاله  در  نیز  ان  ( 
رویکرد   با  ساز  و  در ساخت  دانش ضمنی  اشتراک 

حلقه  رسم  با  را  مدلی  سیستم  علی  پویایی  های 
دو   و  کننده  تقویت  حلقه  چهار  شامل  که  معلولی 

مدت   طی  بود  تعادلی  شبیه  5حلقه  سازی  سال 
دانش   اشتراک  که  رسیدند  نتیجه  این  به  و  نموده 
و   کارایی  افزایش  باعث  صنعتی  ساز  و  درساخت 

 .          شود.های این حوزه می ملکرد پروژه بهبود ع

 ( همکاران  و  مدیریت  2012دهقانی  از  تحلیلی   )
ستم داینامیک انجام  یدانش با استفاده از رویکرد س

سازی  دادند. این پژوهش با هدف شناسایی و شبیه
های فرایندهای ایجاد کننده مدیریت دانش و  پویایی 

مدیریتتوصیف  ئهارا برای  سیاستی  دانش    های 
ساختارهای    سازمانی، و  عوامل  تعامالت  بررسی  به 

موثر در چرخه مدیریت دانش سازمانی یعنی کسب  
و تولید دانش، تسهیم و بکارگیری دانش با بکارگیری 

پویایی  می روش  سیستم  تحقیق    پردازد. های  مدل 
سازمانی، دانش  ارتباطات    شامل  و  فردی  دانش 

د مدیریت  موفقیت  کلیدی  عوامل  و  متقابل  انش 
اقدامات مدیریت دانش با استفاده از نمودار علی و  
معلولی و نقشه سطح و جریان، ارایه گردیده و در  

تحت    سازی و آزمون،اخرمدل دینامیکی بعد از شبیه
در   گذاری  سرمایه  رویکرد  چهارگانه  سناریوهای 

  توانمندسازی کارکنان،   حمایت از تکنولوژی اطالعات،
های  جدید و انتقال دانش طراحی و تولید محصوالت  

خارجی مورد ارزیابی قرار گرفته است که نتایج نشان  
در   گذاری  سرمایه  رویکرد  سناریوی  برتری  دهنده 

 باشد.  حمایت از انتقال دانشهای خارجی می 

سازی فرایند  (، در پژوهشی برای مدل 2013زعیم )
سیستم   رویکرد  از  استفاده  با  دانش  مدیریت 

است معتقد  مانند  دارایی   داینامیک،  مشهود  های 

ماشین آالت و تجهیزات برای سازمان ضروری    زمین،
های فکری و دانش نیز به عنوان منابع  بوده، وسرمایه 

می  شمار  به  جهت  ابتدایی  در  که  هرعملی  روند. 
برای    دستیابی،   ایجاد، دانش  از  استفاده  و  تسهیم 

به عنوان    سازمان به کار رود،   افزایش سطح عملکرد
می  شناخته  دانش  مدیریت    شود.مدیریت  فرایند 

ایجاد و    شامل  که  باشدچهار مرحله می   دارایدانش  
انتقال و تسهیم و به    سازی و یا بازیابی،ذخیره   تولید،

 باشد.کارگیری می 

پژوهش    این  اصلی  که چگونه  این است  هدف 
های مدیریت دانشی و متغیرهای فرایندهای  فعالیت

دانش، ی  مدیریت  و  با  هستند  تعامل  در  کدیگر 
کار با    این  گذارند.چگونه برعملکرد سازمان تاثیر می

سازی سیستم داینامیک در شرکت  استفاده از مدل 
است. گرفته  صورت  ترکیه  پژوهش    هواپیمایی  این 

های فرایندهای مدیریت  کند که فعالیت مشخص می 
دارای روابط مثبت با یکدیگر بوده و همینطور    دانش،
فعالیت  یرابطه این  نیز  بین  عملکرد سازمانی  و  ها 

 .باشدمثبت می 

بررسی   به  توجه  با  مجموع  در  در  انجام شده  های 
می مدل  پیشین  تحقیقات  در  شده  ارائه  توان  های 

در که  در   گفت  پویایی سیستم  کاربرد  حوزه    زمینه 
مجزا  مدیریت   صورت  به  تامین  زنجیره  و  دانش 

تحقیقی که  ا  مطالعات زیادی صورت گرفته است ام
سازی تلفیق این دو حوزه با استفاده  در آن به مدل 

مشاهده   باشد  شده  پرداخته  سیستم  پویایی  از 
های مشهود ارائه شده  این جزو نو آوری  بربنا  نگردید.

 باشددر این تحقیق می 

روش شناسی و استخراج  3
 مدل تحقیق

این پژوهش، مدل  باشد. در  می سازی  روش تحقیق 
سیستم    تحقیق،این   یک  عنوان  به  تامین  زنجیره 

تاثیر که  است  شده  مولفه   تعبیر  و  های  فرآیندها 
از  .  گیردمدیریت دانش در آن مورد بررسی قرار می 

کاربردی  های  لحاظ هدف، این پژوهش جزء پژوهش 
کاربرد   از  استفاده  با  پژوهشگر  آن  در  که  است 
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مدل  و  حوزه نظریات  ادبیات  در  موجود  های  های 
ای واقعی را مورد بررسی  صصی دانش، یک پدیده تخ

می  نفت    دهد.قرار  شرکت  مطالعه  مورد  جامعه 
باشد،که در زمینه تولید و پخش محصوالت  پارس می 

نفتی فعالیت دارد، همچنین ابزار گردآوری اطالعات  
در این تحقیق مصاحبه و استفاده از مستندات این  

 شرکت است. 

تحقیق    این  مطالعه  در  از  مرور  پس  و  نظری 
و   دانش  مدیریت  فرآیندهای  پیشین،  تحقیقات 

 های مهم آن استخراج و  شاخص

تایید خبرگان حوزه مدیریت   به  و  پاالیش شده 
دانش و زنجیره تامین رسید. در مرحله بعدی، برای  
بر   دانش  فرآیندهای مدیریت  ارزیابی  طراحی مدل 

مدل  و  تامین  زنجیره  از  کارایی  استفاده  با  سازی 
نظرروی از  سیستم،  پویایی  و    20کرد  خبره  نفر 

های مدیریتی و عملیاتی در  متخصص که دارای پست 
است.   شده  استفاده  هستند،  پارس  نفت  شرکت 

ها، نظر سنجی به عمل  برای تعیین روابط بین متغیر
آمد. با تعیین روابط بین متغیرها و استخراج فرضیه  

علی  نمودارهای  جریان   پویا،  و  معلولی  لت  حا  -و 
افزار   نرم  در  معادالت  تعریف  از  پس  شد.  ترسیم 

از آن  ونسیم به شبیه اقدام شد و بعد  سازی مدل 
اعتبار   رفتار  و  ساختار  لحاظ  به  شده  طراحی  مدل 

هایی برای  ها و راهبرد سنجی شد. در نهایت، سناریو
خبرگان   مشخصات  شد.  ارائه  تحلیل  و  بررسی 

مشاهده    3مشارکت کننده در این پژوهش در جدول  
 شود. می

 
 مشخصات خبرگان مشارکت کننده در پژوهش   3جدول  

 سابقه  تخصص کاری  -تحصیالت سمت سازمانی )شرکت نفت(  ردیف
 سال  16 دکتری مدیریت منابع انسانی  سرپرست معاون اداری و توسعه منابع انسانی  1
 سال 8 مدیریت منابع انسانی دکتری  مدیر منابع انسانی  2
 سال 12 دکتری مدیریت فناوری اطالعات  مدیر تعالی سازمانی و آموزش 3
 سال 10 فوق لیسانس مدیریت منابع انسانی مدیر خدمات عمومی  4
 سال  19 فوق لیسانس مهندسی شیمی  معاون عملیات  5
 سال  11 فوق لیسانس مدیریت کسب و کار ریزی راهبردیمدیر برنامه 6
 سال 10 دکتری مدیریت بازرگانی  سرپرست معاونت بازرگانی  7
 سال 7 فوق لیسانس مهندسی شیمی  مدیر فرآیند  8
 سال  16 فوق لیسانس مهندسی شیمی  مدیر کنترل کیفیت  9
 سال 17 لیسانس مهندسی مکانیک  مدیر بهداشت، ایمنی، محیط  10
 سال 12 نرم افزار- فوق لیسانس مهندسی کامپیوتر  تولید ریزی و کنترل سرپرست مدیریت برنامه 11
 سال 10 فوق لیسانس مهندسی سیستمهای اقتصادی و اجتماعی نماینده مدیریت در تضمین کیفیت 12
 سال 26 مدیریت دانش- دکتری مدیریت فناوری اطالعات  مدیر فناوری اطالعات  13
 سال  11 صنایعدکتری مهندسی  های توسعه ای مدیر پروژه 14
 سال7 فوق لیسانس مهندسی صنایع مدیر نت و نوسازی  15
 سال  16 فوق لیسانس مدیریت صنعتی  مدیر انبارها  16
 سال  11 دکتری مدیریت صنعتی  ریزی و کنترل تولید و مواد مدیر برنامه 17
 سال 12 دکتری مدیریت بازرگانی  مدیر بازار یابی و تحقیقات بازار  18
 سال 10 دکتری مدیریت صنعتی  توسعه و طراحی سیستم ها مدیر  19
 سال  15 فوق لیسانس مهندسی صنایع ها مدیر مهندسی و طرح 20
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 فرضیه پویا 
همان طور که اشاره شد، این پژوهش در جست و  
جوی کاهش شکاف دانش در صنعت نفت مبتنی بر  

دانش  پیاده  مدیریت  فرآیندهای  موفق  سازی 
که  می است  این  تحقیق  این  در  ما  فرضیه  باشد. 

تواند با اثر گذاری مثبت بر زنجیره تامین و  دانش می 
در   تقاضا  تحقق  درصد  افزایش  موجب  آن  اجزای 

 زنجیره و در نهایت افزایش کارایی آن گردد. 

 های سیستمی سازی پویایی ابزارهای مدل
سازی دارای دو ابزار  سازی و شبیهاین سبک از مدل 

توان اجزا  تمند و مفید است که به وسیله آنها می قدر 
و چگونگی ارتباط اجزای یک سیستم را به خوبی و با  
وضوح نمایش داد. در اینجا به معرفی و تشریح این  

 پردازیم:ابزار می 

علی 1 حلقه   1.نمودارهای  بازخوردی  یا  بسته  های 
2CLD نمودارهایی:حلقه علی،  به    های  که  هستند 

کنند تا بصورت تصویری  پژوهشگر سیستم کمک می 
 نشان دهد که  

درونی   ارتباط  یکدیگر  با  که  سیستم  متغیرهای 
 گذارند.دارند، چگونه بر هم اثر می 

انباشت 2 جریان   3.نمودارهای  نرخ   4و  و    5یا 
نمودار 6سطح این  راه:  بیان  ها  برای  هستند  هایی 

ه نسبت به نمودارهای  چگونگی ساختار سیستم، البت 
علی از جزئیات اطالعاتی بیشتری برخوردار هستند، 

سیستم انباشت  رفتار  تولید  اساس  )سطح(  ها 
 هستند.

 نمودار علی و معلولی 
به منظور طراحی علی و معلولی، متغیرهای مطرح  
شده در فرضیه دینامیکی و عوامل موثر بر رفتارآنها  

متغیرها   ارتباط  نوع  و  شده  حلقه ارزیابی  های  و 
شود تا مدل بازخورد برآمده از ارتباط آنها، طراحی می 

علت و معلولی نهایی مشخص شود. در روش پویایی  
سیستم، فرآیند تهیه نمودار علت و معلولی و جریان،  
معموال از طریق مصاحبه با خبرگان طی فرآیند رفت  

 گیرد.و برگشتی انجام می 

 

 
 نمودار علت و معلولی   1شکل  
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شکل   در  که  شد  1همانگونه  فرآیند   ،مالحظه 
مدیریت دانش در زنجیره تامین شرکت نفت پارس  

مشارکت  نسبی  توافق  حلقه با  نمودار  های  کنندگان 
گردید.   ترسیم  معلولی  و  ثبت  علی  دانش  افزایش 

شده باعث افزایش سطح اشتراک دانش در سازمان  
و سپس افزایش کاربرد دانش شده، و این خود منجر  

پاسخ  افزایش  و  تولید  افزایش  تقاضا  به  به  دهی 
شود که این امر نیز به نوبه خود باعث افزایش  می

شود در نتیجه بار دیگر میزان دانش  خلق دانش می 
ابد و این حلقه مثبت ادامه  یثبت شده افزایش می 

می  حلقه   همان   .کندپیدا  در  و  طورکه  علت  های 
است مشخص  فوق  مؤلفه ،  معلولی  های  تأثیر 

مدیریت دانش یعنی نرخ تولید دانش، دانش معتبر 
گذاری دانش و استفاده و  ثبت شده، سطح اشتراک

ها  های آن برداری از دانش به همراه زیر مجموعه بهره 
و تولید  نرخ  تولید،   بر  سیستم  در  موجودی    میزان 

مشخص و ثبت گردیده است. همچنین نوع و جهت  
به   یکدیگر  بر  متغیرها  این  وسیله تأثیرگذاری 

حلقهپیکان  در  مربوطه  معلولی  های  و  علی  های 
 ست. ترسیم شده ا

 سازی مدل جریان در نرم افزار شبیه 
بعد از ترسیم و تشریح نمودار علت و معلولی به رسم  

ترین  پردازیم. مدل جریان محوری ر جریان می نمودا
شبیه  یک  برآورد بخش  طریق  از  که  است    سازی 

سازی  افزار شبیه  پارامترها و معادالت ریاضی و نرم
 .دگیر شود و مبنای تحلیل قرار می اجرا می 

یک   متغیرهای  بین  تعامل  نحوه  نمودار  این 
برای درک بهتر دهد.  سیستم را با یکدیگر نشان می 

از رفتار سیستم، باید روابط بین متغیرهای سیستم 
تدوین شود و با استفاده از رایانه، مقدار متغیرها در  

  سازی شود. برای این منظور از نرم طول زمان شبیه 
بدست    Vensimافزار   برای  است.  شده  استفاده 

فرمول  صاحب آوردن  و  خبرگان  نظرات  از  نظران  ها 
زنجیره  و  دانش  مدیریت  با  پویایی    آشنا  و  تأمین 

مقادیر   و  ضرایب  است.  شده  گرفته  بهره  سیستم 
قبلی شرکت   آمارهای  کمک  با  پارس  ثابت  و  نفت 
 ست. صاحب نظران شرکت محاسبه شده ا
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 حالت - نمودار جریان   2  شکل 

 

برخی از متغیرها، واحد سنجش و توابع    4در جدول 
 کار رفته در مدل آمده است.ریاضی به  

 
 واحد سنجش و توابع ریاضی برخی از متغیرها   4جدول  

 توضیح  متغیر 
واحد  

 سنجش 
 توابع ریاضی 

Recorded Valid 
Knowledge 

دانش معتبر  
 KN/Year ثبت شده 

INTEG (Knowledge Creation Rate-
Knowledge Expiration Rate) 

Wholeseller 
Inventory 

موجودی عمده  
 Liter/Year INTEG (Shipment Rate-Delivery rate) فروشی 

Shipment Rate  نرخ حمل و نقل Liter/Year min(Desired Shipment Rate,Product 
Inventory-Product Loss Rate) 

Raw Material Loss 
Rate 

نرخ ورودی  
ضایعات مواد  

 اولیه 
Liter/Year 

Raw Material Loss Ratio*Raw Material 
Inventory 

Raw
Material

Inventory

Product
Inventory

Production
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Raw Material
Input
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Raw Material
Loss Rate

Product Loss
Rate
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Valid

Knowledge Knowledge
Expiration Rate

Knowledge
Creation Rate

Knowledge
Sharing Level

On-time O&M

Product Loss
RatioRaw Material

Loss Ratio

KE Time

Partnership with
customers to assess

needs

Evaluate market
changes among

competitors

Attract and retain
specialized staff

Access of all staff to
knowledge resources and

completed projects

Management support in
sharing knowledge and

information

Existence of proper
information and

communication system

Information sharing with
suppliers and logestics

members

knowledge
utilization and

exploitation

Knowledge participation in the
production and development

of a new product

Ability to adapt
processes

Emplyee's interest in
using knowledge-based

activities
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"%Demand" 
درصد تحقق  

 Dmnl Delivery rate/Demand(Time) تقاضا 

Desired Production  تولید مطلوب Liter/Year max(0,"PI*"-Product Inventory) 

Desired Shipment 
Rate 

نرخ حمل و نقل  
 مطلوب 

Unit/Year 
 max(0,"WI*"-Wholeseller Inventory) 

Operational 
(available) Production 

Capacity 

ظرفیت تولید  
در دسترس  

 عملیاتی 
Unit/Year RANDOM UNIFORM( 0.8, 1, 0)*Production 

Capacity 

Product Loss Ratio 
ضایعات  نسبت  

 Liter/Year 0.02*(1-"On-time O&M") مواد اولیه 

Production Rate  نرخ تولید Liter/Year 

min("Operational (available) Production 
Capacity",min(Desired Production Raw 

Material, 
Inventory-Raw Material Loss Rate) 

Raw Material Input 
ورودی مواد  

 Liter/Year اولیه 
DELAY1I(max(0,"RMI*"-Raw Material 

Inventory), 1, 0) 

Knowledge 
Expiration Rate 

نرخ دانش  
 منقضی شده 

KN/Year 
 

Recorded Valid Knowledge/KE Time 

Delivery rate 
نرخ تحویل به  

 Unit/Year min(Wholeseller Inventory,Demand(Time) مشتری 

 

 اعتبار سنجی مدل
سازی، اعتبار سنجی  یکی از مراحل بسیار مهم مدل 

می مدل مدل  سنجی  اعتبار  پویایی باشد.  های  های 
سیستم، اساسا فرآیندی برای ایجاد اطمینان نسبت  
ابزار   یک  عنوان  به  مدل  مندی  سود  و  درستی  به 

رویکرد  سیاست محققان  معموال  است.  گذاری 
ها ترکیبی از چند روش اعتبار  پویایی شناسی سیستم 

پردازند. برای  ت مدل میسنجی را انتخاب و به تس 
های زیر انجام  اطمینان از اعتبار عملکرد مدل، آزمون

 باشد:ها به شرح زیر می گردید که نتایج آن 

 تست ساختاری 
در این نوع اعتبار سنجی، مدل در تمام مراحل ایجاد  
از نظر ساختاری یعنی متغیرهای به کار گرفته شده  
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های علی( مورد  مدل و روابط بین آنها )روابط و حلقه 
 شوند.بررسی واقع می 

منظور   به  آزمون  این  ابعادی:  سازگاری  تست 
آن  هماهنگی  و  متغیرها  واحد  واقعیت  تعیین  با  ها 

 و تایید شده است. انجام شده

با   این پژوهش،  ارزیابی ساختار مدل: در  تست 
از نظرات کارشناسان و خبرگان در حوزه  بهره  گیری 

مدیریت دانش و زنجیره تامین شرکت نفت، ساختار  
مدل بررسی گردید و اعتبار سنجی مدل مورد تایید  

 قرار گرفت. 

 اعتبار سنجی رفتار مدل
ا تعیین اعتبار رفتار  توان بکفایت ساختار مدل را می 

ایجاد شده توسط مدل ارزیابی کرد. مساله اصلی و  

دانش   که  است  این  پژوهش  این  در  اصلی  فرضیه 
بتواند بر روی سیستم زنجیره تامین اثر بگذارد یعنی  
بتواند همزمان با رشد تقاضا هدف گذاری ذخایر خود  
با   که  باشد  داشته  را  قابلیت  این  و  داده  رشد  را 

را    گیریبهره  تقاضا  از  بیشتری  مقدار  دانش  از 
باال   بر  دانش  اعمال  دیگر  عبارتی  )به  دهد  پوشش 
بردن تولید اثرگذار باشد(. بنابراین وقتی دانش اعمال  

باشد. همان طور  شود درصد تحقق تقاضا باالتر می
نمایید با اعمال دانش در  مالحظه می  3که در شکل  

اف تقاضا  تحقق  درصد  آن  نبود  با  زایش  مقایسه 
 یابد. می

 

 
 نمودار رفتار مدل در شرایط اعمال دانش در مقایسه با نبود استفاده از دانش در مدل   3شکل  

 

 تست حدی 
در   متغیرها  اولیه  مقادیر  تعیین  با  آزمون  این  در 

حدی میزان پایداری رفتار سیستم بررسی    هایحالت 
 شده است. 

می  پاسخ  سوال  این  به  آزمون  آیا  این  که  دهد 
تمامی معادالت مدل در صورتی که در معرض مقادیر  

حدی، اما ممکن متغیرها قرار گیرند، معنادار هستند  
خیر؟ گفت    یا  باید  مطالعه  مورد  مدل  با  رابطه  در 

در  .؛  دار هستندتمامی معادالت در حاالت حدی معنا
از   بعضی  حدی  مقادیر  از  استفاده  با  تست  این 
متغیرها به تعیین اینکه آیا معادالت و مدل به صورت  

می  رفتار  فیزیکی  قوانین  با  مطابق  و  کنند منطقی 



 

103 

 .114تا  79  صفحات. 1400 پاییز و زمستان  .28 شماره .14 دوره

اجرایی  مدیریت پژوهشنامه  

Journal of Executive Management 

 کاربرد پویایی سیستم در ارزیابی فرآیندهای مدیریت دانش برکارایی زنجیره تامین . الهام علمی، عادل آذر، فرهاد غفاری

اگر   4برای مثال با توجه به شکل  شود.  پرداخته می 
های  خلق دانش برابر صفر شود حلقه   رورودی متغی

و  عتبر مدانش    مثلبعدی   استفاده  و  شده  ثبت 

کرده و به صفر  برداری از دانش نیز کاهش پیدا بهره 
 شود. نزدیک می 

 

 

 
 آزمون حدی مربوط به متغیر دانش معتبر ثبت شده و استفاده و بهره برداری از دانش   4شکل  

 

و در مثالی دیگر اگر تقاضا را برابر صفر قرار دهیم،  
های بعدی شامل )نرخ تحویل به مشتری، نرخ  حلقه

صفر   تاخیر  کمی  با  مواداولیه(  خرید  تولیدو 
 قابل مالحظه است.  5شوند.که در شکل  می
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 رخ تولید و نرخ حمل و نقل آزمون حدی مربوط به متغیر نرخ مواد اولیه، ن   5شکل  
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 ها یافته 4
 سازی سناریو  4.1

 زنجیرة از دینامیکی سازي شبیه مدل  یک تاکنون 
فرآورده  و پاالیش شرکت   تامین  نفتی هاي پخش 

بررسی   سازي شبیه این از هدف.  شد داده توسعه
مولفه توسعۀهای  تاثیر  جهت  دانش   مدیریت 

 تسریع منظور به پاالیشگاههاي موجودي   سیاست
زنجیره در  وقتی  است تقاضا تغییرات به واکنش 

 یافت، اطمینان مدل  رفتار  و ساختار از سازمدل 

ها  ارزیابی سیاست  و طراحی براي مدل  از تواندمی
 چیزي سیاست طراحی د.کن استفاده بهبود جهت در

پارامترهاست تغییر  از بیش ایجاد  .  مقادیر  از  پس 
مدل، اعتبار  ارزیابی  از  پس  و  دینامیکی  به    مدل 

میزان تغییرات    های مختلف،منظور ارزیابی سیاست 
 .  توان تحت سناریوهایی اعمال نمودمی  در متغیرها را

متغیرهای مدیریت دانش و    ها در تدوین سناریو 
با توجه به نظر خبرگان به دو حالت    را  زنجیره تامین

  5انه تغییردادیم که در جدول خوش بینانه و بد بین
 باشد:شرح زیر می  به

 
 متغیرهای مدیریت دانش و زنجیره تامین در دو حالت خوش بینانه و بدبینانه   ی ریو سنا   5  جدول 

 حالت خوش بینانه  حالت بد بینانه  متغیرها 
 درصد افزایش 27 درصد کاهش  27 جذب و حفظ نیروی متخصص 

 افزایش درصد  47 درصد کاهش 18 ها مشارکت با مشتریان برای ارزیابی نیاز
 افزایش درصد 60 کاهش درصد 40 حمایت مدیریت در تسهیم دانش
 افزایش درصد 60 کاهش درصد 40 دسترسی کارکنان به منابع دانش
 افزایش  درصد 47 اهش درصد ک 24 وجود سیستم اطالعاتی مناسب 

 افزایش درصد 30 درصدکاهش 12 کنندگان و اعضای تدارکات اشتراک اطالعات بین تامین
 افزایش  درصد 47 درصد کاهش 27 استفاده و بهره برداری از دانش 

 افزایش درصد 60 کاهش درصد 40 توانایی تطبیق فرایندها-
 افزایش درصد 60 کاهش درصد  40 انگیزه کارکنان

 افزایش  درصد  34 کاهش درصد  17 ارزیابی تغییرات بازار در میان رقبا
 

این سناریو و   بر  با اجرای  اعمال تغییرات ذکر شده 
روی مقادیر متغیرها، شاهد تغییر رفتار سیستم به 
صورت خوش بینانه و بدبینانه در مقایسه با حالت  

هستیم. بر این اساس با افزایش مقادیر متغیرها    پایه 
شاهد    به بعد  13در سناریوی خوش بینانه از سال  

، نرخ تحویل به  رخ تولیدافزایش ورود مواد اولیه، ن
مشتری و کاهش نرخ ضایعات مواد اولیه مصرفی و  

ام ادامه    20محصول نهایی بوده که این روند تا سال  
ام به بعد شاهد افزایش    15دارد و در نهایت از سال  

تقاضا تحقق  پایه    در صد  به مدل  هستیم،  نسبت 
سناریو   در  متغیرها  مقادیر  کاهش  با  همچنین 

مواد اولیه،  به بعد شاهد کاهش    13ال  بدبینانه از س
افزایش ضایعات   و  به مشتری  تحویل  نرخ  و  تولید 

 . خواهیم بود مواد اولیه و تولید
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 خوشبینانه و بدبینانه   در سناریوهای پایه،   مواد اولیه و نرخ تولید ها بر  تاثیر اجرای سیاست   نمودار   6  شکل 
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 ه خوشبینانه و بدبینان   در سناریوهای پایه،   نرخ ضایعات مواد اولیه و نرخ تولید ها بر  تاثیر اجرای سیاست   نمودار   7شکل  

 

ارائه شده به نمایندگی از رفتار سیستم، تحت    مدل 
عملکرد سیستم با توجه  و    شرایط عادی ساخته شد

به تعدادی از معیارهای کلیدی مورد تجزیه و تحلیل  
از این رو میتوان گفت مدل ارائه شده    گرفت.قرار  

در این پژوهش که شامل متغیرهایی نظیر: ارزیابی  
تغییرات بازار در میان رقبا،مشارکت با مشتریان برای  
ارزیابی نیاز ها، حمایت مدیریت در تسهیم دانش،  

سیستم   وجود  دانش،  منابع  به  کارکنان  دسترسی 
بین   اطالعات  اشتراک  مناسب،  اطالعاتی 

بهره  تامین و  استفاده  تدارکات،  اعضای  و  کنندگان 
انگیزه   فرایندها،  تطبیق  توانایی  دانش،  از  برداری 
از   که  متخصص  نیروی  حفظ  و  جذب  و  کارکنان 
طور   به  هستند  دانش  مدیریت  کلیدی  متغیرهای 

ل درک بر روی متغیرهای خروجی مسئله  جدی و قاب
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های مطرح شده  تاثیر گذار است. و با کمک سناریو 
محصول نهایی    توان میزان نرخ تولید مواد اولیه ومی

افزایش   پوشش  دادرا  موجب  تنهایی  امربه  این  که 
تقاضا می  از  بیشتری  و همچنین  دادن مقدار  باشد 

نهایی   میزان ضایعات و محصول  اولیه  در    نیز  مواد 
نشان   کاهش  پیشنهادی  میزان    دادهمدل  این  که 

کاهش ضایعات میتواند اثرات چشمگیری در کاهش  
باشدهزینه داشته  سیستم  کل  این،  های  بنابر   .

اعمال   با  اینکه  بر  مبنی  ما  دینامیکی  فرضیه 
های دانش بر زنجیره تامین و اجزای آن درصد  مولفه

کارایی    تحقق تقاضا افزایش یافته و موجب بهبود در
 گردد، تایید شد. آن می 

 

 

 
خوشبینانه و    در سناریوهای پایه، و درصد تحقق تقاضا  نرخ تحویل به مشتری    ها بر ت تاثیر اجرای سیاس   نمودار   8شکل  
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 بحث و نتیجه گیری 5
فرآیند  تاثیر  مقاله  این  بر  در  دانش  مدیریت  های 

سیستمی   تفکر  چارچوب  در  تامین  زنجیره  کارایی 
در بخش مطالعه مورد ارزیابی قرار گرفت. نخست،  

گیری از  با توجه به تثبیت شدن فواید بهره   ،ادبیات
زنجیره   مدیریت  روز  ادبیات  در  دانش  مدیریت 

پژوهشی    تامین، کاربردهای  پیرامون  عمیقی  مرور 
سیاست، این  پوی  وتجربی  آن،  کاربری  ایی  زوایای 

انجام  سیستم تامین  زنجیره  رفتاری  تحلیل  و  ها 
به    پذیرفت. منجر  گرفته  صورت  ادبیات  مرور 

موجود،  ادبیات  ثغور  حدودو  آشکارسازی    شناخت 
و  های  خال پژوهش  موضوع  تعریف  برای  موجود 

روش کارایی  توسعه  بهبود  برای  پیشنهادی  های 
پویایی  سازی  مدل .  گردیدشرکت نفت  زنجیره تامین  

یک مدل عمومی و شناخته شده زنجیره  ها،  سیستم
دانش مدیریت  بکارگیری  استراتژی  تحت    را   تامین 

مختلف   سناریوهای  ارائه  با  بتوان  تا  کرد  ایجاد 
هدف   با  را  تامین  زنجیره  معلولی  و  علی  رفتارهای 

رویکرد    افزایش کارایی به نحو مناسبی مطالعه کرد. 
یچیده مانند مدیریت  های پویا، ساختارهای پسیستم

را   سیستم  کلیدی  پارامترهای  روابط  و  دانش 
می مدل  این    کارآمد سازی  مدل .  نمایدسازی 

و    هاوابستگی  است  امری ضروری  متقابل  روابط  و 
درک کامل از پویایی سیستم و رفتار آن گامی مهم در  

بهینه است جهت  آن  عملکرد  غالم،    سازی  )حاجی 
مدیریت   بوطمر  مباحث اخیر دهۀ در(.  1398 به 

و  عرصه در ممتاز جایگاهی تأمین زنجیره دانش 
 مختلف هايشرکت  در همچنین کاربرد و تحقیقات

کلید بقا در  ( 2020به گفته سو و همکاران)  اند.یافته
است.  بهبود عملکرد مستمر    جهان رو به رشد امروز، 

عنوان  بنابراین دانش به  فرآیند مدیریت  بر  تمرکز   ،
ابزارهای   از  در  مهم  یکی  عملکرد  بهبود  برای 

)رونقی،  سازمان اهداف    (.1400هاست  به  دستیابی 
و همگی    از ضرورت باالیی برخوردار است   سازمانی،

قرار گرفت.   تایید  در تحقیق حاضر مورد  این موارد 
 ( همکاران  و  فر  همکاران  2014رحمانی  و  ایزدیار   ،)

( با توجه به پیچیده بودن زنجیره تامین پویایی  1400)

مدل  برای  مناسب  ابزاری  را  زنجیره  سیستم  سازی 
(،  1398بصیری و همکاران،)  دانند. همچنین تامین می 

که مدیریت   دارند(، نیز بیان می 2021طاهر و نصیر،)
این   در  بنابراین،  دارد.  پویا  ماهیت  اساسا  دانش 
ارزیابی   برای  سیستم  پویایی  رویکرد  از  تحقیق 
فرآیندهای مدیریت دانش در زنجیره تامین استفاده  

 گردید.  

بر   دانش  که مدیریت  داد  نشان  پژوهش  نتایج 
کارایی زنجیره تامین تاثیر مثبت و مستقیم دارد که  

یافته اسمابا  همک های  و  زاده  ) عیل    (،1393اران 
همکاران) و  آبادی  نیک  مینگ    (1392شفیعی  و 

باشد همچنین مشخص گردید  می   هم راستا  (2017)
و  اشتراک گذاری    ،دانشسازی  مستند  خلق،  ،میزان

کلید عوامل  از  آن  کارگیری  دانش    یبه  مدیریت 
بمی که  همکاران) باشد  و  فام  تحقیقات  (،  2021ا 

 ( همکاران  و  همکاران  (2021کاسانه  و  یادگاری   ،
(2017 ( ژانگ  جهت  (2020(،  جیانگ  باشدمی   هم   .
(، خلق دانش را عاملی  2014( و پاتیل و کانت)2019)

کند مهم در ارتقای سطح عملکرد سازمان عنوان می 
اتیل  پ  که در این تحقیق نیز مورد پذیرش قرار گرفت.

را  و کارکنان  گروهی  مشارکت  و  دانش  تبادل  کانت 
قیت سازگاری موفقیت مدیریت دانش در  عامل موف

حاصل از این  های  زنجیره تامین دانستندکه با یافته
راستا  هم  ایجاد    باشد.می   پژوهش  انگیزش  وجود 

شده از طریق مدیریت دانش موجب تسهیم دانش  
کهمی )  گردد  گابل  و  سدرا  و  2010نتایج  فام  و   )

روتو  فا  کند.می   همکاران و لی آا وو این موضوع را تایید
می 2021) بیان  دانش    کنند(  مدیریت  نقش  که 

پروژه عدر  سازمانهاملکرد  ناپذیر   ی  در    است. انکار 
یافته این  رفتارهای  می   تبیین  که  داشت  بیان  توان 

بکارگیری و بهره    دانش دوستانه که منجر به ایجاد،
کارایی   بر  توجهی  قابل  تاثیر  دانش شود  از  برداری 

افز  نهایت  در  و  تامین  کاهش  زنجیره  و  تولید  ایش 
ضایعات محصول داشته است و در نهایت منجر به  
مشتری   بیشتر  رضایت  و  کاال  تحویل  افزایش 

باید به دنبال  ن  گردد. مدیران و کارکنان در سازمامی
های  شیوه   و تقویت دانش در سازمان باشند،  ایجاد 
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سنتی کنونی را کنار گذاشته و دانش نوین را به کار  
از منابع گوناگون را حفظ نموده  دانش حاصل    برند،

مختلف سازمان توسعه دهند وجود  های  و بین بخش 
اعضا، بین  مشترک  دانش  و  ایجاد    نگرش  موجب 

  تعهد و انگیزه مشترک بین کارکنان و مدیران   هدف،
این مولفه باعث نگرش مثبت به    همچنین،  .شودمی

به سازمانمی   جدیدهای  ایده  که  به  دهی  شود  آنها 
نماید. عباس و  جیره تامین کمک می افزایش کارایی زن

( فرایندی    ،(2019همکاران  را  است  دانش  اساسی 
که در تمام روابط زنجیره تامین سازمان نفوذ  دانند می
  کند و در نهایت باعث افزایش کیفیت خدمت یا می

می  نهایی  و  شودمحصول  الموت  نتایج  مبنای  بر   .
برای سازمان(،  2013همکاران) به    ها  یابی  دست 

در   دانش  مدیریت  به  مناسب  کارایی  و  تخصص 
از مزایای    اده فبرای است  و   زنجیره تامین خود نیاز دارند 

مساعد  سازی  ها باید فرهنگ، سازمانمدیریت دانش
تری را توسعه دهند تا اعضای آن ترغیب به یادگیری  

نش خود را به اشتراک بگذارند. همچنین  شوند و دا
تحقیقا مبنای  )بر  همکاران  و  برزینک    ( 2018ت 

گاه خود را بشناسند و جریان  آها باید اعضای  سازمان
دانش به وسیله یک هسته مرکزی مدیریت شود تا  
  به دنبال آن شاهد کارایی بهتر زنجیره تامین باشند
قرار   تایید  مورد  تحقیق  این  در  موارد  این  همه  که 

 گرفت.

 

های ای مبتنی بر یافتهپیشنهاده 
 پژوهش

بکارگیری دانش در زنجیره    - ایجاد و  به  توجه ویژه 
 تامین شرکت نفت. 

بخش - با  مستمر  اندیشی  زنجیره  هم  مختلف  های 
تامین به صورت مستقیم یا از طریق فضای مجازی  
و استفاده از نظرات سازنده آنها در جهت افزایش  

 رسانی و رضایت بیشتر مشتری.خدمت

هایی جهت باال بردن دانش کارکنان و  ایجاد مشوق -
در   دانش  صاحب  افراد  و  متخصص  نیروی  جذب 

 فیت. سازمان در راستای تولید محصوالت با کی

رفع  - و  نوآوری  به  افراد  ذهنی  دانش  دادن  پیوند 
 مشکالت زنجیره تامین سازمان.

تشویق و ارزیابی کارایی بر اساس میزان تسهیم و  -
پوشش  منظور  به  سازمان  در  دانش  دهی  انتقال 

 های مختلف زنجیره تامین.بیشتر تقاضا در بخش 

و  - متخصص  نیروهای  ظرفیت  از  بالقوه  استفاده 
ان کارایی  افزایش  افزایش  جهت  در  کارکنان  گیزه 

 زنجیره تامین. 

باال  - و مدیران  کارکنان  بین  در  ایجاد حس مشترک 
اعتماد  جو  توسعه  و  مدیران  دست  توسط  سازی 

 درسازمان.

سرمایه گذاری و ایجاد بودجه برای استفاده از فواید  -
سازی آن در زنجیره  دانش و مدیریت دانش و پیاده 

 سازمان.تامین 

ریزی سازمان برای جذب افراد متخصص به  برنامه--
 عنوان کارکنان دانش. 

رعایت تناسب شغل با شاغل و انتصاب افراد نه بر  -
رشته   و  شایستگی  اساس  بر  بلکه  روابط  اساس 

 تحصیلی مرتبط با شغلشان. 

دسترسی اعضا به اینترنت پرسرعت و اینترانت در  -
مهارت  آموزش  و  جستج سازمان  جهت  های  و 

 بکارگیری مزایای مدیریت دانش. 

های نو  پذیری مدیران در مقابل ارائه ایده انعطاف --
 توسط کارمندان و مصرف کنندگان.

اند که  اقدامات مدیریت دانش زمانی اثر بخش - 6
نیازهای   ارشد  مدیران  شود،  توجه  افراد  به 

   کنندگان را درک کنند.واقعی کارکنان و مصرف 

 ت آیندهمحدودیتها و تحقیقا
مؤثر فرعی  پارامترهای  از  مدل  این  سیستم    در  بر 

افزایش   دلیل  به  تأمین،  زنجیره  و  دانش  مدیریت 
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نظرشده و فقط عوامل اصلی مد نظر  پیچیدگی صرف 
لحاظ کردن سایر عوامل،  قرار گرفته با  بنابراین  اند. 

دقیقمی نتایج  پژوهش توان  برای  را  بعدی  تری  های 
کرد. پیش  م  بینی  آتی می همچنین  در  طالعات  تواند 
چالش زمینه بررسی  راه  های،  سر  در  موجود  های 

سازی مدیریت دانش،  های توزیع برای پیاده سازمان
گیری دانش ضمنی  ارائه متدولوژی برای روش اندازه

افراد، ارائه متدولوژی جهت ارزیابی دانش سازمان،  
روش  دانش  بررسی  بر  مبتنی  ارتقا  و  ارزیابی  های 

سازمان   کارکنان  اشتراک  در  به  متدولوژی  ارائه  ها، 
گذاشتن دانش در زنجیره تامین با توجه به تفاوت  

سازمان  متدولوژی  ماهیتی  ارائه  زنجیره،  عضو  های 
خلق   دانش  مبنای  بر  محققین  آموزشی  ارتقا  نظام 

های نگهداری و جبران خدمات  شده و بررسی شیوه 
 کارکنان دانش گرا باشد. 

گذاری  های سرمایه در تصمیممدیران شرکت باید  
تأخیره و  ا خود  سیاست  یک  اعمال  میان  زمانی  ی 

ها یا  نتایج آن را مد نظر قرار دهند، یعنی موفقیت 
تصمیم شکست  از  ناشی  را  هنگام  زود  یا  های  ها 
های اتخاذ شده ندانند، زیرا ارزیابی درستی  سیاست

یا نادرستی هر سیاست در سیستمی مانند سیستم  
مطالع امکانمورد  بلندمدت  در  تحقیق  این    پذیر   ه 

عواملی   از  ناشی  است  ممکن  فوری  نتایج  و  است 
 . باشد که از نظر مدیران پنهان مانده است
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