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  چکیده

تـر  ي پررنـگ فناور، شکل دنیاي ما را تغییر داده است. هرچه نقش فناوريگیر پیشرفت هاي اخیر شدت و سرعت چشمدر دهه

رو ي براي رسیدن به نتایج بهتر و قدرت رقـابتی اسـتفاده کننـد. از ایـن    فناورگیرند تا از مدیران بیشتر تحت فشار قرار میشود، می

-يفناورهاي شرکت . به منظور توسعهاستمحور يفناورهاي توان گفت، یکی از عوامل پیشرفت در هر کشوري شکوفایی شرکتمی

به منظور تثبیت برتـري در  ها شرکتاین  ،بود که منجر به بهبود عملکرد آنها شود. در این راستامحور همواره باید به دنبال عواملی 

فناوري است کـه از نـرخ    ها مبتنی برشرکتاین زیرا محور اصلی  ؛هاي پویا هستندبه شدت نیازمند قابلیت ،و بهبود عملکرد رقابت

برتر، به توانایی شرکت در ادغام و یکپارچگی با شرکاي خود در زنجیره  کسب عملکرد ،. از سوي دیگراستباالي تغییرات برخوردار 

-کننده بـه مقاله تالش شد تا به کمک مبانی نظري، نقش قابلیت یکپارچگی با تأمیندر این  ،بر این اساس وابسته است. نیز تأمین

کننـده اسـت، بـر عملکـرد     یکپارچگی با تـأمین  عنوان یک قابلیت پویا که متشکل از سه قابلیت فرعی و مکمل درک، اجرا و ارتقاي

توانند با تمرکز و محور میيفناورهاي هاي انجام شده نشان داد که شرکتمحور مورد بررسی قرار گیرد. بررسیفناوريهاي شرکت

  .یابندکننده، به عملکرد برتر دست گذاري بر سه قابلیت درک، اجرا و ارتقا یا استمرار یکپارچگی با تأمینسرمایه
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  مقدمه - 1

هـاي  سـازمان  ترین اجـزاي از حیاتیفناوري  ،در دنیاي امروز

پـردازان  اي که نظریـه به گونهشود، تجاري و صنعتی محسوب می

قـش  کـه ن انـد و معتقدنـد   را موتور اقتصاد نامیده فناورياقتصاد، 

امـروزه   ،کند. بـه بیـان دیگـر   مهمی در توسعه یک کشور ایفا می

و  فناورانـه ها جهت بقا در عرصه رقابت ناگزیر بـه تحـول   شرکت

ایـن  اي پیشرفته هستند و صنایع بایـد همگـام بـا    هفناوريایجاد 

وکار کنـونی، افـزایش   تحوالت حرکت کنند، زیرا در محیط کسب

بـرداري  ها، پذیرش و بهرهنرخ پویایی و شدت رقابت میان شرکت

امروزه  ،هاي نوین را ضروري ساخته است. در این راستااز فناوري

محـور  فنـاوري هـاي  ها تحت عنوان شرکتنوع جدیدي از شرکت

هـاي  است و بر فعالیـت  خلق شده، که مبناي وجودیشان فناوري

-]. این شرکت22محور تأکید دارند[يفناورهاي و نوآوري فناورانه

هاي تحقیقاتی به از بخش فناوريها به دلیل نقشی که در انتقال 

کننـد و  ي ایفا مـی فناورهاي تولیدي و صنعتی و نیز اشاعه بخش

زایـی و بهبـود رشـد    در اشـتغال  آنهـا  همچنین به دلیـل اهمیـت  

گـذاران و پژوهشـگران قـرار    ي، در کانون توجـه سیاسـت  اقتصاد

ترین مسـائلی کـه همـواره در خصـوص     اند. اما یکی از مهمگرفته

توان این است که چگونه می محور مطرح بوده،يفناورهاي شرکت

 زیرا در عصر کنونی د.قدرت رقابتی و در نتیجه عملکرد را ارتقا دا

که تغییرات سریع و رقابت کنند ها در محیطی فعالیت میسازمان

تر از پیش ملزم به توجه بـه عملکـرد و   شدید در آن، آنها را بیش

ها باید براي سازگاري با تغییـرات و  سازمان نماید.مدیریت آن می

تالش کنند تا عملکرد بهتري نسـبت بـه    ،ماندن در صحنه رقابت

تحلیل و مقایسـه  و که تجزیه ضمن این .رقباي خود داشته باشند

 ،عملکرد مشاهده شده با روند گذشته، رقبا و یا متوسـط صـنعت  

هـاي آتـی   فعالیت در خصوصگیري بازخور مناسبی براي تصمیم

امـا   است؛عوامل گوناگونی بر عملکرد اثرگذار  سازد.نیز فراهم می

تـوان گفـت یکـی از    هـا مـی  با توجه به شدت رقابت میان شرکت

-فناوريهاي ملکرد شرکتترین عواملی که منجر به بهبود عمهم

شود، دستیابی به مزیت رقابتی است. در خصوص مزیت محور می

توان گفت با توجـه  میراهبردي رقابتی مطابق با ادبیات مدیریت 

به تحوالت سریع محیطی و فناوري، دستیابی بـه مزیـت رقـابتی    

هــاي از مالکیــت منــابع و دارایــیفراتــر پایــدار نیازمنــد چیــزي 

ب، غیر قابل تقلیـد و جـایگزین اسـت و مسـتلزم     ارزشمند، کمیا

]. بدین خاطر که 40[استمالکیت نوعی توانمندي یا قابلیت پویا 

هاي پویا، شرکت را قـادر بـه خلـق و بـازآرایی     مالکیت توانمندي

هاي سازمانی خاص مانند توانمندي فناوري، توانمنـدي  توانمندي

-در حقیقـت قابلیـت  کنند. بازاریابی و تواتمندي تولیدي و ... می

هـایی دارنـد کـه بـه سـختی قابـل       هاي پویا اشاره به توانمنـدي 

هاي فناورانه و نیازهاي در حـال  پذیري با فرصتتقلیدند و تطبیق

-می ،کنند. به بیان دیگرتغییر مشتریان را براي شرکت میسر می

فناوري و  خلق توانمندي یهاي پویا عامل اساسگفت قابلیت توان

بـا   ،طور کلـی ]. به7[استمحور فناوريهاي در شرکت ارتقاي آن

ي و این موضوع که گاهی اوقـات  فناورآور توجه به سرعت سرسام

ي دیگـر  فنـاور ي، موجب از رده خارج شدن کامل فناورورود یک 

 پذیريمحور انعطافيفناورهاي ضروري است که شرکت شود،می

سـریع بـا تغییـرات    را افزایش دهند و بتوانند توانایی تطبیق  خود

  محیطی براي حفظ بقا را که قابلیت پویا نام دارد، به دست آورند.

هـاي اخیـر پـی بـرده شـد کـه مسـیر        در دهه ،از سوي دیگر

] و مطابق 15گذرد[دستیابی به مزیت رقابتی از زنجیره تأمین می

تـرین اقـدامات   یکـی از مهـم   ،با ادبیات مـدیریت زنجیـره تـأمین   

دستیابی به مزیت رقابتی و در نتیجه کسـب   در راستاي راهبردي

هـاي زنجیـره تـأمین اسـت.     عملکرد برتر، یکپارچگی میان حلقه

محور اغلب فاقد منـابع کـافی بـراي    فناوريهاي همچنین شرکت

از قبیل هاي مشارکتی همین دلیل نیازمند شیوهبه  .هستند رشد

و دیگـر راهبردهـا بـراي تـأمین منـابع خـود        راهبردياتحادهاي 

-فنـاوري ي هاشرکت درونی منابعدر حقیقت از آنجا که هستند. 

 آوردن بدسـت  بـراي ، آنهـا  نیستند کافی اغلب و محدودندمحور 

 ،. براي مثالهستند محیط بهمستلزم توجه  خود نیاز مورد منابع

، خام مواد تامین جهت باالدستی کنندگانتامین به هاشرکت این

  .]9[هستندوابسته 

با توجه بـه مطالـب مـذکور در خصـوص اهمیـت دو متغیـر       

توان گفت که توجه به متغیري کـه  قابلیت پویا و یکپارچگی، می

هر دو مفهوم پویـایی و یکپـارچگی را دربرداشـته باشـد، یکـی از      

-محـور محسـوب مـی   فناوريهاي عوامل کلیدي موفقیت شرکت

کنـد  می) استدالل 2007( 3تیس ،هاي پویاشود. در زمینه قابلیت

صورت ظرفیتی براي درک و ایجـاد  توانند بهها، میکه این قابلیت

هـا و حفـظ   کـارگیري فرصـت  ها و تهدیدها، استفاده و بـه فرصت

بنـدي مجـدد   پذیري از طریق بهبود، ترکیب، حفظ و پیکرهرقابت

در . ]41هاي ملموس و نا ملموس شـرکت تفکیـک شـوند[   دارایی

هاي پویـا شـامل   ي از قابلیتاسه مرحله تیس یک چارچوبواقع 

بنـدي  هـا و پیکـره  ارگیري فرصتکها، بهصتدرک و شناسایی فر

براسـاس  کـرده اسـت.   هـا وسـاختارها را پیشـنهاد    مجدد دارایـی 

در  )2014( 4چـــارچوب پیشـــنهادي وي، ونپـــوک و همکـــاران

3 Teece 
4 Vanpoucke and et al. 
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 5یکپارچگی با تأمین کنندهکه قابلیت  نمودند استداللای مطالعه

 ، اجــرای6کــه از ســه قابلیــت فرعــی و مکمــل درک یکپــارچگی 

شـده، یـک   تشـکیل   8و ارتقا یا اسـتمرار یکپـارچگی   7یکپارچگی

-قابلیت یکپارچگی با تأمینبه عبارت دیگر، . ]7[قابلیت پویاست

تـا از طریـق   سـازد  تولید کننـده را قـادر مـی    هایشرکت ،کننده

اطالعات با تأمین کنندگان، درک کنند کـه در  های تسهیم روش

زنجیــره تــأمین چــه چیــزی در حــال رخ دادن اســت؛ از طریــق 

ــدها و روش ــاختارها، فراین ــرای  س ــداماتی در راســتای اج ــا، اق ه

یکپارچگی انجام دهند و مسائل آینده را درک و مدیریت کنند تـا  

 و بـا تغییـرات و اصـالحات    ،نهایـت درها استفاده کنند؛ از فرصت

ها و ساختارهای یکپارچگی، با تغییرات روش ،9بندی مجددپیکره

  ].43[محیطی سازگار شوند و رقابتی بودن خود را حفظ کنند

با توجه به مطالب مذکور و همچنین از آنجا که  ،بر این اساس

کننده با وجود ضرورت توجه به ماهیت پویای یکپارچگی با تأمین

تغییـر امـروزی تـاکنون کمتـر      به آن در محـیط دائمـاً در حـال    

کننـده  ماهیت عملیاتی یکپارچگی با تأمین اپرداخته شده و عموم

در مطالعات پیشین مورد بررسی قرار گرفتـه اسـت، در پـژوهش    

کننـده  حاضر قصد داریم ضمن معرفی قابلیت یکپارچگی با تأمین

هـای  بر بهبود عملکرد شـرکت نقش آن  عنوان یک قابلیت پویابه

در بخـش دوم مقالـه    ،نمـاییم. در ادامـه  را بررسـی  محور فناوری

با توجه به مرور  گیرد. همچنینررسی قرار میبمبانی نظری مورد 

شود و در نهایت ادبیات موضوعی الگوی مفهومی پژوهش ارائه می

 شود.بندی و نتیجه گیری پرداخته میبه جمع

   مبانی نظري پژوهش -2

  عملکرد شرکت - 1- 2

وجود آمدن بازارهای رقابتی و نیاز بشر بـه رشـد و   امروزه به 

اجتماعی موجب توجه خاص جوامـع   توسعه در زمینه اقتصادی و

هـا بـه طـرق    شرکت ها به عملکرد شده است وخصوص شرکتبه

باشند. بـه  می خود مختلف در جستجوی بهبود روزافزون عملکرد

-غدغـه ترین دوکار کنونی یکی از مهمدر فضای کسب ،بیان دیگر

ارائه بهترین عملکرد سـازمانی اسـت و آنهـا تـالش      ،های مدیران

گیـری کـرده و آن را بـا    کنند تا دائمـاً عملکردشـان را انـدازه   می

رقبایشان مقایسه کنند تا بتوانند اقـدامات الزم را جهـت حصـول    

5 Supplier Integration Capability 
6 Integration Sensing 
7 Integration Seizing 
8 Integration Transforming 
9 Reconfiguration 

 ].2سطح عملکردی که آنها را در بازار حفظ نماید، انجـام دهنـد[  

هـای  حوزه در متداولبه یک موضوع لکرد عمامروزه ، براین اساس

مختلف مدیریت تبدیل شده و مورد عالقـه بسـیاری از محققـین    

کنون تعـاریف  اتـ  دانشگاهی و مدیران عملیاتی قرار گرفته اسـت. 

صـورت  ارائه شده است. برخی عملکـرد را بـه   متعددی از عملکرد

یک مفهوم چند بعـدی از اثربخشـی و کـارایی عملیـات سـازمان      

کنند. اثربخشی بیانگر میزان دستیابی به اهداف بوده و تعریف می

کارایی به این موضوع اشاره دارد که منابع از نظر اقتصادی چگونه 

 عملکـرد  ،در تعریـف دیگـر   .]35[اندکار رفتهبرای کسب هدف به

 تولیـد  و منابع از مؤثر استفاده در سازمان توانایی سازمانی بیانگر

 ذینفعـان،  بـه  مربـوط  اهـداف  درنظرگـرفتن  با پایدار هایستانده

 و واقعـی  صورت خروجیتوان بهعملکرد را می . همچنین]3[است

درنظرگرفته شده،  خروجی برابر در سازمان یک از حاصل نتایج یا

از آنجا کـه عملکـرد سـازمانی بیـانگر      ،از طرفی .]35[تعبیر کرد

سـازمانی اسـت کـه     گیری، تصمیمات و اقداماتنتایج قابل اندازه

دهنده میزان موفقیت و دسـتاوردهای کسـب شـده توسـط     نشان

هـا  زمانتوان گفت عملکرد بر موقعیت سـا ، می]39[سازمان است

-ها از آن طریق مـی زیرا سازمان]. 6نسبت به رقبا متمرکز است[

  ].33[توانند به جایگاه خود در مقایسه با رقبا پی ببرند

های عملکـرد  متغیرها و شاخصدرخصوص اینکه  ی،کل طوربه

نظـران  هنوز توافق نظر کاملی در بـین صـاحب   ،اندسازمانی کدام

های مختلفـی بـرای   وجود ندارد و در مطالعات مختلف از شاخص

گیری عملکرد سازمانی استفاده شـده و ایـن تنـوع موجـب     اندازه

در  ،لامثـ  . بـرای گیـری عملکـرد شـده اسـت    پیچیدگی در اندازه

و عملکـرد   10برخی از مطالعات گذشته به دو بعد عملکـرد مـالی  

گفت عملکرد سازمانی توان به نوعی می اشاره شده است و 11بازار

بیانگر چگونگی دستیابی سازمان به اهداف بـازار و اهـداف مـالی    

بـه   نائل شـدن سـازمان   منظور از عملکرد مالی درجه]. 30[است

که از  استداران در راستای افزایش ثروت آنان سهام اهداف مالی

. ]35[شـود گیری مـی های مالی و حسابداری اندازهطریق شاخص

عملکرد بازار نیز بیانگر سطحی از عملکـرد اسـت کـه بـا میـزان      

موفقیت سازمان در ارتباط با بازار و عواملی همچون نـرخ جـذب   

ی مشتریان جدیـد و حفـظ مشـتریان موجـود، رضـایت و وفـادار      

  ].29[استمشتریان مرتبط 

  قابلیت پویا - 2- 2

 متفـاوت  بـرای  بنیـادی  توضـیح  محـور، منبع رویکرد ظهوربا 

10 Financial Performance 
11 Market performance 
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 ،رویکـرد  ایـن  آمد. براسـاس  وجود به هابنگاه رقابتی قدرت بودن

 هاییداشتن منابعی با ویژگی ها،بنگاه متفاوت رقابتی قدرت دلیل

 و بـودن  تقلیـد غیرقابـل   کمیـاب بـودن،   بـودن،  ارزشـمند  مانند

امـا شـدت گـرفتن تغییـرات      .]11است[بودن  غیرقابل جایگزین

 باعـث شـد تـا   هـای اخیـر   محیطهای صنعتی و تجـاری در دهـه  

گـوی مـدیران در خلـق    محـور پاسـخ  بسیاری از رویکردهای منبع

بسیاری از پژوهشـگران   ،روهای رقابتی پایدار نباشند. از اینمزیت

زیرا این رویکـرد نسـبت بـه    ؛ اندوردهبه رویکرد قابلیت پویا روی آ

محور توانایی بیشتری در برخورد با محیطهای پویا و رویکرد منبع

-برخالف دیدگاه منبـع  و ]42و  19[به شدت در حال تغییر دارد

های خاص منابع در کسب مزیت رقـابتی  محور که تنها بر ویژگی

-منابع، بهرههای پویا فرایندهایی برای ساختن قابلیت ،تأکید دارد

برداری از منـابع، یکپـارچگی و پیکربنـدی مجـدد منـابع جهـت       

 ،بـه بیـان دیگـر   ]. 19باشـند[ هماهنگی با تغییرات محیطـی مـی  

ها را قادر به خلـق، توسـعه، تفسـیر و یـا     شرکت های پویاقابلیت

بیـانگر   و ]23کنـد[ های الزم برای زنـدگی و بقـا مـی   بهبود روش

بندی سازی، صورتسازمان در یکپارچهگیری رفتاری پایدار جهت

-های خود و از همه مهممجدد، تجدید و بازسازی منابع و قابلیت

های مرکزی در پاسخ به محیط متغیـر  تر بهبود و نوسازی قابلیت

در حقیقت  ].44باشند[برای نائل شدن به برتری رقابتی پایدار می

ملیـاتی کـه   های عقابلیت پویا برخالف هایتوان گفت قابلیتمی

-ها را قادر به زندگی کوتاه مدت و حفظ وضع موجود مـی شرکت

تغییر و تجدید  طور مداوم بابه کند تاها کمک میشرکت به کند،

قادر بـه سـازگاری بـا تغییـرات محیطـی و       ،های عملیاتیقابلیت

) 1997تیس و همکـاران(  ].46ند[بهبود طوالنی مدت عملکرد شو

تــالش مـدیران سـازمان بـرای تغییــر،    هـای پویـا را   قابلیـت نیـز  

هـای  هـا، منـابع و شایسـتگی   سازی و بـازآفرینی مهـارت  یکپارچه

ای در هکه برای تعامل با محیط داننددرونی و بیرونی سازمان می

هـای  همچنین درخصوص قابلیت]. 42حال تغییر موردنیاز است[

تواننـد  هـا مـی  کند که این قابلیت) استدالل می2007(تیس ،پویا

هـا و تهدیـدها،   صـورت ظرفیتـی بـرای درک و ایجـاد فرصـت     بـه 

پـذیری از طریـق   ها و حفـظ رقابـت  کارگیری فرصتاستفاده و به

هـای ملمـوس و   بندی مجدد داراییبهبود، ترکیب، حفظ و پیکره

به اعتقاد تیس  ،در حقیقت ].41ناملموس شرکت، تفکیک شوند[

منظور از بعد شناسـایی  . استهای پویا متشکل از سه بعد قابلیت

هـایی اسـت کـه    سازوکارها، فرایندها و قابلیـت  ،هاو درک فرصت

صورت آگاهانه و مستمر بتواند تهدیدها شود، سازمان بهسبب می

فراینـدهای   ،را شناسایی کند. بـرای مثـال   های محیطیو فرصت

هـای  هدایت تحقیق و توسعه در داخل سازمان و انتخاب فنـاوری 

های بازار هدف و تغییـرات در  ندهای تشخیص بخشجدید یا فرای

کارهای مربـوط بـه شناسـایی و    وای از سازنیازهای مشتری نمونه

ها نیـز  کارگیری فرصتباشند. منظور از بعد بهها میدرک فرصت

گیـری،  های تصمیمسازوکارها و فرایندهایی چون انتخاب پروتکل

ــا و محــدوده  ــه انتخــاب مرزه ــای ســازمان ب ــدیریت منظــور ه م

کـه ســازمان را در   اســتهـا و کنتــرل بهینـه و غیـره    پیچیـدگی 

های محیطی در جهـت ایجـاد و حفـظ    استفاده آگاهانه از فرصت

منظور از بعد سوم نیـز   ،سازد. در نهایتمزیت رقابتی توانمند می

صورت شود، سازمان بهکارهایی است که سبب میوفرایندها و ساز

هـایش را از طریـق   روی مزیـت شآگاهانه و مستمر تهدیدهای پی

های مشـهود و نامشـهود سـازمان،    ترکیب و آرایش مجدد دارایی

  ]. 41تحت کنترل قرار دهد[

  کنندهقابلیت یکپارچگی با تأمین - 3- 2

هـای نـوین و ایجـاد تحـوالت عظـیم در      امروزه ظهور فناوری

بازارهای جهانی، مدیریت زنجیره تأمین را بیش از پیش ضـروری  

های مختلف جهت ایجاد و حفظ که سازماننحویبه ؛استساخته 

موقعیت و جایگاه رقابتی خـود، نـاگزیر بـه اسـتفاده از مـدیریت      

بسـیاری از محققـین    ،در ایـن راسـتا   باشـند. زنجیره تـأمین مـی  

-سازی برای برنامهیک رویکرد یکپارچه را مدیریت زنجیره تأمین

کنندگان که از تأمین نداتعبیر کرده ریزی، کنترل مواد و اطالعات

اصلی مدیریت زنجیـره   وظیفهتا مشتریان جریان دارد و معتقدند 

مختلـف در درون   هـای سازی جریـان ، مدیریت و هماهنگتأمین

ــأمین اســت[ ــرن بیســت و یکــم،  . ]31زنجیــره ت از طرفــی در ق

ــانی  ــزایش جه ــای ســازی بازارهــا، شــرکتتغییراتــی چــون اف ه

کـه  راهبردی مشترک و اتحادهای  هایگذاریچندملیتی، سرمایه

های تولید چابک، تولید کارگیری سیستماز طریق به هعمدطور به

همچنـین تغییـرات   . انـد ) حاصـل شـده  JITهنگام(ناب و تولید به

گیر هزینه ارتباطات و اطالعات کـه بخـش   و سقوط چشم فناوانه

شـد، توسـعه شـبکه    های معامالت محسوب میای از هزینهعمده

زنجیره تأمین و افزایش یکپارچگی میـان اجـزای آن را  ضـروری    

تـوان گفـت، یکپـارچگی کلیـد     ]. در واقـع مـی  10ساخته اسـت[ 

یـک زنجیـره تـأمین     زیرا ؛]14[مدیریت مؤثر زنجیره تأمین است

منظـور همـاهنگی   یکپارچه به شکلی هوشمندانه از اطالعـات بـه  

ختاری ایسـتا  کنـد و سـا  های درون زنجیره اسـتفاده مـی  فعالیت

های مشـتریان،  ندارند و همیشه با توجه به شرایط بازار و خواسته

دهـد کـه   بررسـی مطالعـات گذشـته نشـان مـی      کنند.تغییر می

یکپـارچگی بـا    از سه بعـد  هعمد طوربه یکپارچگی زنجیره تأمین
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زنجیـره   12کننده، یکپارچگی با مشتری و یکپارچگی داخلیتأمین

کپـارچگی بـا   کپارچگی با مشـتری و ی تأمین تشکیل شده است. ی

زنجیـره   13صـورت یکپـارچگی خـارجی   به کننده که عموماتأمین

کـه شـرکت   اسـت  ای شود، بیـانگر درجـه  تأمین از آنها تعبیر می

ــا شــرکای خــارجی خــود در جهــت ســازماندهی   ــده ب تولیدکنن

منظـور مشـارکت و   ها و عملیات بین سازمانی، بهها، روشراهبرد

]. 20کننـد[ سازی فرایندها همکاری میو همگامهماهنگی بیشتر 

کننده تمرکز شده تنها بر بعد یکپارچگی با تأمین ،در این پژوهش

 روی بـر  زیـادی  بسـیار  تـأثیر  توانندیم کنندگانتأمین زیرا است.

 تحویـل  و فناوری کیفیت، قیمت، هایمقوله در هاشرکت عملکرد

 در کـه  مهمـی  و جدیـد  رویکـرد  اخیر،های هده در .باشند داشته

 گسـترش  و تقویـت  اسـت،  شـده  مطـرح  تـأمین  زنجیره مدیریت

 یطـور کلـ  بـه  ].8اسـت[  سـازمان  کننـدگان تـأمین  بـا  ارتباطات

ای است که یک شرکت به بیانگر درجه ،کنندهتأمین کپارچگی بای

-مبادله اطالعات و توسعه روابط مشـارکت و همکـاری بـا تـأمین    

مدیریت مشارکتی جریان مواد و اطالعات منظور کنندگان خود به

-سازی فرایندهای تولیـد و خریـد مـی   و در نتیجه اصالح و بهینه

بـه نقـل از ونپـوک و    (14گـراث که مک طور همان اما. ]38[پردازد

در جهانی که مزیت رقـابتی  «کند:  یماستدالل ) 2014همکاران، 

هـا اسـتطاعت    شود، شـرکت  یماغلب در کمتر از یک سال تبخیر 

را ندارند. برای  بلندمدت راهبردزمان برای ایجاد یک  ها ماهصرف 

جدیـد،   ی راهبردیها طرحنیاز به شروع مداوم  آنهاپیشرو ماندن، 

 لـذا  .]43["های رقابتی گذرا دارنـد  یتمزی از بردار بهرهساخت و 

یک قابلیـت   صورت به نیز کننده ینتأمیکپارچگی با بهتر است که 

ها را قادر به جایگزینی منابع موجود  شرکت تا ،شودنگریسته پویا 

در زنجیره تأمین خود و ایجاد یک تطبیق بهتـر بـین پیکربنـدی    

  . ]36[سازد منابع شرکت و تغییر شرایط مجدد 

در تحقیقات گذشته غالباً بر ماهیت عملیـاتی یکپـارچگی بـا    

) 2014ونپـوک و همکـارانش(  امـا  ؛ اسـت  کننده تأکید شدهتأمین

کننـده را بـرای اولـین بـار     یک ماهیت پویا از یکپارچگی با تأمین

تـر  طـور کـه در قسـمت مقدمـه پـیش     سازی کردند. همانمفهوم

ای که توسـط  توضیح داده شد، آنها براساس چارچوب سه مرحله

های پویا پیشـنهاد شـد، قابلیـت    ) درخصوص قابلیت2007تیس(

 ت فرعـی و مکمـل  صورت سه قابلیکننده را بهیکپارچگی با تأمین

کننده کننده، اجرای یکپارچگی با تأمیندرک یکپارچگی با تأمین

12 Internal Supply Chain Integration 
13 External Supply Chain  Integration 
14 Mcgrath 

 ].43کننده تشـریح کردنـد[  و ارتقا و استمرار یکپارچگی با تأمین

-کننده عبارت اسـت از فعالیـت  یکپارچگی با تأمین درک قابلیت

-ن کننـدگان بـه  های تسهیم اطالعات یا مبادله اطالعات با تـأمی 

 منظـور درک آنچــه در زنجیـره تــأمین در حـال رخ دادن اســت.   

کـارگیری سـاختارها و   بـه  ،چگیرقابلیـت اجـرای یکپـا    منظور از

ــه وســیله فروشــنده هــایی روش ، 15ماننــد مــدیریت موجــودی ب

-بـه کننده و یا یکپارچگی فیزیکی با تأمین 16هنگامبازپرسازی به

بینـی مسـائل آینـده،    کـه پـیش  اسـت  منظور اجرای یکپـارچگی  

ریزی هماهنگ یا مشـارکتی  ها و تهدیدها و برنامهمدیریت فرصت

کند. قابلیت ارتقا یا استمرار یکپـارچگی نیـز عبـارت    را میسر می

زنجیـره تـأمین و    راهبردبازسازی است از انجام اقداماتی از قبیل 

 در کننـدگان بنـدی تـأمین  کنندگان، توسعه و رتبهمدیریت تأمین

هـای  بندی مجدد ساختارها و روشای تغییر، اصالح و پیکرهراست

های محیطی و منظور سازگاری با تغییرات و پویایییکپارچگی به

بنـابراین قابلیـت یکپـارچگی بـا تـأمین       .]43پذیری[حفظ رقابت

که شـامل   عنوان قابلیت پویایی توصیف نمودتوان بهکننده را می

مـد محصـول و اطالعـات    آکارهای فرایندهایی برای کسب جریان

موجـب   باشـد و کننـده مـی  های تولیدکننده و تـأمین بین شرکت

طـور  بـه  .]37[شـود می سازگاری این فرایندهابا تغییرات محیطی

بیـانگر   کننـده قابلیـت یکپـارچگی بـا تـأمین    توان گفـت  می یکل

کننـدگان و سـازگار   مسیرهایی ضروری برای یـادگیری از تـأمین  

] و از سه قابلیت فرعـی  23[استکردن زنجیره تأمین با تغییرات 

به این معنا که وجود هر سه قابلیـت و   ،مکمل تشکیل شده است

آن را منجـر   یتواند ماهیت پویـا انطباق و هماهنگی بین آنها می

  شود.

  محوريفناورهاي شرکت -2-4

محور فناوریهای بسیاری از محققان بر این باورند که شرکت

ــوع متفــاوتی از شــرکت هــا هســتند کــه از بســیاری جهــات و  ن

ها متفاوتند. بـا وجـود ایـن، محققـان     خصوصیات، با دیگر شرکت

های مرتبط با ها بر فعالیتهمه اذعان دارند که تأکید این شرکت

 محـور فنـاوری هـای  شـرکت  ،فناوری و نوآوری است. در حقیقت

-هستند که منبـع اصـلی نـوآوری مـی    های نوآور نوعی از شرکت

ایـی، رشـد اقتصـادی، بازسـازی     زباشند و نقش مهمی در اشتغال

هـا  انواع نوآوری در این شـرکت  .ای دارندصنعتی و توسعه منطقه

  تواند در محورهای زیر انجام شود:می

  ؛محصوالت و خدمات جدید )1

15 Vendor managed inventory 
16 Just-in-time replenishment 
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  ؛های تولید، تأمین و توزیع جدیدروش )2

  ؛ت کار و مدیریت سازمانتغییر در مدیری )3

  ].4ایجاد الگوهای جدید مصرف یا کاربرد[ )4

هـایی  محـور شـرکت  یفنـاور هـای  ، شـرکت 17کـوهن  به زعم

هـای فکـری از   درصد ارزش آنهـا را، انـواع دارایـی    75 هستند که

های پژوهشی، اختراعات ثبـت شـده، عالئـم تجـاری،     جمله یافته

ز نظـر او اداره چنـین   دهند. اهای و تجارب خاص تشکیل میایده

های رهبری و مدیریتی متفاوتی است مستلزم مهارت هاییشرکت

]. 1کند[آفرینان و ابعاد انسانی بنگاه تأکید میکه بیشتر بر دانش

کند، شرکتی که قدرت و مزیـت  بیان می ) نیز1999(18کالفستن

افـراد شـرکت و تبـدیل ایـن      سیاش از دانش فنی و مهندرقابتی

ه محصوالت یا خدمات برای بازار ناشی شود، شرکت دانش فنی ب

  ]. 28نام دارد[ محوریفناور

هـای منحصـر بـه فـردی     محور از ویژگـی یفناورهای شرکت

افزایی از طریق ارزش :برخوردارند که چند نمونه از آنها عبارتند از

هـای پیشـرفته در عملیـات    کاربرد فنـاوری، اسـتفاده از فنـاوری   

کرده و مـاهر، جـایگزینی کاردسـتی بـا     تحصیلشرکت، کارکنان 

های ویژه، هزینه فـراوان در بخـش پـژوهش و    ی، زیرساختفناور

توسعه محصوالت جدید، ریسک باال، تغییرات مداوم، فراینـدهای  

گیری، چرخه عمر کوتاه محصوالت، واکنش سریع پیچیده تصمیم

یـدات  نسبت به بازار، پتانسیل رشد سریع، موانع ورود کمتـر، تهد 

فراوان و احتمال شکست باال و غیـره. دلیـل اصـلی اهمیـت ایـن      

خـاطر کوچـک و   ها این است که عالوه بر مزیتـی کـه بـه   شرکت

متوسـط بودنشـان دارنـد، در حـوزه فنـاوری نـوین نیـز فعالیـت         

هـای بـازار بـه نحـو     هـا از فرصـت  ]. همچنین این شرکت4دارند[

انـد و  اقتصـاد بـوده  کنند و عامل پیشـرفت در  مؤثری استفاده می

انـد. در  نقش بزرگی در رشد اقتصادی بسیاری از کشورها داشـته 

 محـور هسـته اصـلی   یفنـاور هـای  توان گفت شرکتمی ،مجموع

 وری،اقتصاد نوین(مدرن) هستند و موجب رشـد اقتصـادی، بهـره   

-ایجــاد صــنایع جدیــد و محصــوالت و فراینــدهای نوآورانــه مــی

  ].22شوند[

  

  پیشینه پژوهش -3

 1 رهشما جدول در پژوهش عموضو با مرتبط مطالعات برخی

  .است شده ارائه

  

17 Cohen 
18 Klofsten 

  بررسی مطالعات پیشین :1 جدول

  نتیجه  عنوان  نویسنده(سال)

پور، حاجی

  ]5[)1393سلطانیه(

- بررسی تأثیر قابلیت

- های پویا بر قابلیت

های توآوری با 

استفاده از تکنیک 

معادالت ساختاری در 

  صنایع غذایی

بندی کسب و پیکرهدو بعد 

های پویا از مجدد از قابلیت

های نوآوری طریق قابلیت

بر عملکرد شرکت تأثیر 

  .مثبت و معناداری دارند

 19کر و پیرسون

)1999(]13[  

و  راهبردیروابط 

مدیریت شده بین 

-های تأمینشرکت

کننده و تولیدکننده 

  های عملکردوخروجی

و بلندمدت  راهبردیروابط 

کنندگان خصوصا با تأمین

کنندگان کلیدی و با تأمین

مدیریت مناسب این روابط 

تأثیری مثبتی بر عملکرد 

  .مالی شرکت دارد

 20فرولیچ و وستبروک

)2001(]21[  

های یکپارچگی: قوس

المللی یک مطالعه بین

های راهبرددر مورد 

  زنجیره تأمین

یکپارچگی زنجیره تأمین 

خصوصا یکپارچگی با 

عملکرد کننده بر تأمین

شرکت تأثیر مثبت و 

  معنادار دارد.

 21درنویچ و کریاسیونس

)2011(]17[  

تفسیر شرایط یا 

بهبود  هایمحدودیت

عملکرد از طریق 

های پویا و قابلیت

  های عادیقابلیت

های پویا بر عملکرد قابلیت

شرکت تأثیر مثبت و 

خصوص معناداری دارند. به

هایی با پویایی در محیط

تری بین قویزیاد رابطه 

های پویا و عملکرد قابلیت

  .وجود دارد

 22دراگ و همکاران

)2012(]18[  

آیا یکپارچگی با 

کننده باعث تأمین

بهبود روابط بین 

محصول/فرایند  راهبرد

و عملکرد خدمات 

شود؟یک مطالعه می

  تجربی

ازجمله نتایج تحقیق این 

بود که بعد یکپارچگی با 

کننده از  یکپارچگی تأمین

جیره تأمین، بر عملکرد زن

خدمات تأثیر مثبت و 

  معنادار دارد.

  ]16[)2013(23دانیز

-یکپارچگی با تأمین

کننده و عملکرد 

  شرکت

ز جمله نتایج پژوهش این ا

بود که یکپارچگی با 

کننده اثر معنادار و تأمین

مثبتی بر عملکرد شرکت 

  دارد.

و همکاران  24هو

)2013(]24[  

اثر فشارهای سازمانی 

یکپارچگی با  بر

کننده و عملکرد تأمین

  مالی

از جمله نتایج پژوهش  

این بود که یکپارچگی 

سیستم و یکپارچگی 

عنوان دو نوع فرایند به

- با تأمین شیوه یکپارچگی

19 Carr and Pearson 
20 Frohlich and Westbrook 
21 Drnevich and Kriauciunas 
22 Droge and et al 
23 Danese 
24 Huo 
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  نتیجه  عنوان  نویسنده(سال)

 کننده اثر مثبت و

معناداری بر عملکرد مالی 

  شرکت دارد.

 25وایلدن و همکاران

)2013(]45[  

های پویا و قابلیت

، راهبردعملکرد: 

  ساختار و محیط

های پویا تأثیر قابلیت

مثبت و معناداری بر 

ها دارند و عملکرد شرکت

ساختار سازمانی ارگانیک و 

شدت رقابتی این رابطه را 

  کند.تسهیل می

 26و همکارانجیائو

)2013(]25[  

  

چه زمانی تغییر 

سازمانی باید ایجاد 

گری شود؟ اثر تعدیل

های محیطی در پویایی

های بین قابلیت رابطه

  پویا و عملکرد

های پویا خصوصا قابلیت

در شرایط با پویایی 

محیطی زیاد تأثیر مثبت و 

معناداری بر عملکرد 

  .ها دارندشرکت

ونپوک و 

  ]43[)2014همکاران(

قابلیت در حال توسعه 

-یکپارچگی با تأمین

کننده برای مزیت 

رقابتی پایدار: رویکرد 

  های پویاقابلیت

-یکپارچگی با تأمینقابلیت

کننده تأثیر مثبت و 

معناداری بر عملکرد 

ها دارد و منجر به شرکت

شود و بهبود عملکرد می

های بازار این رابطه پویایی

  کند.را تقویت می

  ]32[)2014( 27لین و وو

- بررسی نقش قابلیت

های پویا در عملکرد 

شرکت با توجه به 

  محوررویکرد منبع

توانند های پویا میقابلیت

رابطه بین منابع کمیاب، 

غیرقابل جایگزین و غیر 

قابل تقلید و عملکرد 

گری شرکت را میانجی

ها تأثیر کنند و این قابلیت

مثبت و معناداری بر 

  ها دارند.عملکردشرکت

  

  پژوهش الگوي مفهومی -4

دهد که عوامل متعددی بر بررسی مطالعات گذشته نشان می

هستند و تاکنون رابطه طیف وسیعی از ها اثرگذار عملکرد شرکت

در  ئـی، جز صـورت متغیرها بر عملکرد سـنجیده شـده اسـت. بـه    

نتایج مطالعات گذشـته حـاکی از    ،ارتباط با حوزه پژوهش حاضر

کننـده  این است که در بیشتر موارد دو متغیر یکپارچگی با تأمین

هــا دارنــد. و قابلیــت پویــا تــأثیر معنــاداری بــر عملکــرد شــرکت

بیان شده  نیز های پویا بر عملکرد شرکتصوص تأثیر قابلیتدرخ

-سازگار مـی  منابع را با تغییرات محیطی ،هااست که این قابلیت

] و از این طریق 19کنند[]، تغییرات در بازار را ایجاد می41کنند[

25 Wilden and et al 
26 Jiaou and et al 
27 Lin and Wu 

گـویی سـازمان   منجر به افزایش اثربخشی، سرعت و کارایی پاسخ

که این امر خود در نهایت منجـر   شوندهای محیطی میبه پویایی

هـای  ]. همچنـین قابلیـت  45شود[ها میبه بهبود عملکرد شرکت

هـای افـزایش درآمـد و    برداری شـرکت از فرصـت  پویا امکان بهره

تعدیل و سازگاری عملیات شرکت برای کاهش هزینـه را کـه در   

]. از 17کنـد[ فـراهم مـی   ،شـود نهایت منجر به بهبود عملکرد می

های پویا بر مزیت رقابتی تـأثیر مثبـت و   آنجا که قابلیتطرفی از 

] و درنهایت حفظ و توسعه مزیت رقـابتی خـود   27معنادار دارند[

توان گفت می، ]12شود[منجر به دستیابی به عملکرد مطلوب می

های پویا بر عملکرد تأثیر مثبت و معنادار دارنـد. در مـورد   قابلیت

ده بـر عملکـرد نیـز بیـان شـده      کنناثرگذاری یکپارچگی با تأمین

اقدامات مربوط بـه یکپـارچگی زنجیـره     در بیشتر موارد، است که

کننده از طریق افزایش سرعت تأمین خصوصا یکپارچگی با تأمین

منجر به کـاهش هزینـه و در    ،گیری و تسهیم اطالعاتدر تصمیم

همچنـین یکپـارچگی بـا     .شـود نهایت بهبود عملکـرد مـالی مـی   

از طریق افـزایش تغییرپـذیری و توانـایی پاسـخ بـه       کنندهتأمین

شـود  پذیری فرایند مـی تقاضاهای متغیر منجر به افزایش انعطاف

که خود، ارائه خدمات بهتـر بـه مشـتری و افـزایش رضـایتمندی      

مشتری و در نهایت افزایش سهم بازار و فـروش (بهبـود عملکـرد    

از آنجـا  ب فوق، لذا با توجه به مطال ].34شود[بازار) را موجب می

قابلیـت پویـا و   از تأثیر مثبت و معنادار  حاکی که نتایج مطالعات

تـوان  ، مـی اسـت هـا  کننده بر عملکرد شرکتیکپارچگی با تأمین

کننـده کـه یـک    بینی کرد که قابلیت یکپـارچگی بـا تـأمین   پیش

 ،کننـده اسـت  مفهوم ترکیبی از قابلیت پویا و یکپارچگی با تأمین

) در پــژوهش خــود 2014نپــوک و همکــاران (طــور کــه وهمــان

آنها در پـژوهش   بر عملکرد شرکت اثرگذار باشد. ،استنتاج کردند

کننده خود بیان کردند که اگر در برخی موارد یکپارچگی با تأمین

-درجهتواند دلیل آن در تأثیر مثبتی بر عملکرد نداشته باشد، می

ـ   قـادر اسـت   کننـده شـرکت تولید یک ای که  ا وقـایع و  خـود را ب

، نهفتـه باشـد و درنهایـت بـا     تغییرات محیط تأمین سازگار کنـد 

ماهیت پویای  توجه به های خود به این نتیجه رسیدند کهبررسی

کننـده تحـت عنـوان قابلیـت یکپـارچگی بـا       یکپارچگی با تأمین

را در یـافتن راهـی بـرای اجـرای      هـا شرکتتواند کننده میتأمین

کننده و دستیابی به نتایج بهبـود  تأمینآمیز یکپارچگی با موفقیت

 با توجه به مطالعات انجام شده ،رواز این]. 43عملکرد یاری کند[

 پژوهش حاضر از مـدل مفهـومی کـه در شـکل     ،و مطالب مذکور

   .کندپیروی می ،نشان داده شده است 1شماره 
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  : مدل مفهومی پژوهش1 شکل

  

  گیرينتیجه -5

نقش حیـاتی   و با توجه به تحوالت اقتصادی دو دهه گذشته 

پذیری کشورها و ایجاد رفاه علم و فناوری در افزایش قدرت رقابت

طـی  در  که چرا پی بردتوان به راحتی می ،و سعادت برای جوامع

عوامـل  عنـوان  بـه  انـه هـای فناور فناوری و نوآوری های اخیرسال

قـرار گرفتـه   گـذاران  افزایش نرخ رشد اقتصادی، مدنظر سیاسـت 

 هـای سـازمان د نیازمن، تحول ایجاد برای حاضر عصر دراست. لذا 

 توسـعه  و تحقیـق  بـه  یـادی ز گـرایش  که هستیم محوریفناوری

منظور توسعه این به. نداکردهتأکید کارآفرینی و نوآوری بر و دارند

ها نیز ضروری است تا با ارزیابی عملکرد و بررسی مسـائل  شرکت

های الزم آن، تالشمربوط به عملکرد در راستای بهبود روزافزون 

هـای  دراین راستا بـا توجـه بـه نـرخ بـاالی پویـایی      به عمل آید. 

، تطابق سـریع بـا تغییـرات    فناورانههای محیطی از جمله پویایی

محـور کـه مبنـای وجودیشـان     یفناورهای محیطی برای شرکت

منظور ادامـه بقـا و کسـب عملکـرد برتـر بسـیار       است، به فناوری

ایـن   کنـونی  متغیـر  و رقابتی محیط به جهتو باضروری است. لذا 

تحت عنوان  را هاتوانایی و هاقابلیت از جدیدی نوع باید هاشرکت

تا از طریق سازگاری  کنند تقویتو  ایجاد درخود، پویا هایتقابلی

 عملکـرد  آن طبـع  بـه  و رقابتی قدرتسریع با تغییرات محیطی، 

  دهند. افزایشا رخود 

گذشته، توافـق عمـومی در رابطـه بـا     در طول دهه  ،طرفی از

اهمیت برقراری یکپارچگی در طول زنجیره تأمین افـزایش یافتـه   

اسـت. در مباحـث مربــوط بـه مــدیریت زنجیـره تــأمین نیـز بــر      

هـای  هـای زنجیـره تـأمین و نیـز جریـان     سازی فعالیـت یکپارچه

اطالعاتی مرتبط بـا آنهـا، از طریـق بهبـود روابـط زنجیـره بـرای        

مزیت رقابتی قابل اتکا و مستدام و در نتیجه عملکرد  دستیابی به

برتر تأکید شده است. لذا در این پژوهش با تمرکز بر یکپـارچگی  

عنـوان  کننـده بـه  کننده، تأثیر قابلیت یکپارچگی با تأمینبا تأمین

محـور مـورد   یفنـاور های یک نوع قابلیت پویا، بر عملکرد شرکت

محور بـا توجـه بـه ماهیـت     فناوریهای شرکت بحث قرار گرفت.

کننده تحت عنوان قابلیت یکپارچگی با پویای یکپارچگی با تأمین

کننده که در برگیرنده سه قابلیت فرعی درک یکپارچگی با تأمین

کننده و ارتقا یـا اسـتمرار   کننده، اجرای یکپارچگی با تأمینتأمین

ضـعیف   توانند دالیل تأثیرباشد، میکننده مییکپارچگی با تأمین

را  کننده بر عملکـرد شـرکت  و منفی یکپارچگی عملیاتی با تأمین

، یـا بـه بیـان دیگـر دالیـل عـدم       دهـد که در برخی موارد رخ می

کننده را دریابنـد و مـانع از وقـوع    موفقیت در یکپارچگی با تأمین

ه اوال ممکن است اطالعات ضروری بـه  ک آن شوند. به این صورت

اگر اطالعات ضروری هم مبادله شود  اانیث ؛قدر کافی مبادله نشود

چه در زنجیره تـأمین  ممکن است تحلیل اطالعات جهت فهم آن

کننـده  های یکپارچگی با تأمیناز طریق اجرای روش ،دهدرخ می

نشود و اینکه درنهایت ممکن است مبادله و تحلیل اطالعـات بـه   

مرار درستی انجام شود، اما مطابق بـا بعـد قابلیـت ارتقـا یـا اسـت      

ــأمین  ــا ت ــارچگی ب ــرهیکپ ــده، پیک ــدی مجــدد روشکنن ــای بن ه

هـای محیطـی   کننده برای رویارویی با چالشیکپارچگی با تأمین

بیـان   )2014انجام نشود. لذا همـانطور کـه ونپـوک و همکـاران(    

کننـده  کردند، از آنجا که سه بعـد قابلیـت یکپـارچگی بـا تـأمین     

بایسـت بـرای   مـی محـور  یفنـاور های مکمل هم هستند، شرکت

دستیابی به عملکرد برتر به هر سه بعد این قابلیت خصوصـاً بعـد   

کننـده توجـه کننـد. زیـرا بـا      ارتقا یا استمرار یکپارچگی با تأمین

ترین عامل بقا و کسـب  مهم ،توجه به شرایط پویا و متغیر امروزی

ها انجام اقـداماتی در راسـتای اصـالح و    عملکرد برتر برای شرکت

های یکپارچگی اسـت و بایـد   ندی مجدد ساختارها و روشبپیکره

عنوان قابلیـت پویـایی کـه    کننده بهبه قابلیت یکپارچگی با تأمین

بندی مجـدد منـابع در   ها را قادر به سازگاری بهتر و پیکرهشرکت

  کند، نگریسته شود.  شرایط در حال تغییر می

کـه  هـایی  تـرین روش توان گفت یکـی از مهـم  در مجموع می

توانند از آن طریق به مزیـت رقـابتی   محور مییفناورهای شرکت

پایدار و عملکرد برتر دسـت یابنـد، توجـه بـه سـه قابلیـت درک       
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یکپارچگی، اجرای یکپارچگی و ارتقـا یـا اسـتمرار یکپـارچگی بـا      

-کننده و بهبود آنها، از طریق اقـداماتی چـون بـه اشـتراک    تأمین

-ن، یکپارچگی فیزیکی با تـأمین کنندگاگذاری اطالعات با تأمین

و  JITهـایی چـون   کـارگیری سیسـتم  سازی و بهکنندگان و پیاده

VMIبنــدی آنهــا، بازســازی کننــدگان و رتبــه، مــدیریت تــأمین

-فناوریهای شرکت ،روباشد. از اینتأمین می های زنجیرهراهبرد

محور باید اقدامات مذکور را مورد توجه قرار دهند و در آن راسـتا  

  نمایند. گذاریاقدام به سرمایه

های شود مدل تحقیق و فرضیهدر تحقیقات آتی پیشنهاد می

  صورت تجربی مورد بررسی قرار گیرد.مربوط به آن به
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