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امروزه دانش و سرمایه فکلر سلازماي یلا لامل ا ل
رقابت است و از نگاه دیگر این زنجیرهها تامین هسلندد هله

لمیق به اهمیت مدیریت دانش برا بقا در بازار هامالً رقابن و

با هم رقابت م هددد بدابراین سازمايها م بایسلن بکوشلدد بله

دائماً در حلا تیییلر دارنلد [ .]1بسلیار بلر ایلن النقادنلد هله

ورت یکپارچه هماهدگ با سایر الضلا زنجیلره قاب یلتهلا

شرهتها اگر بداندد چطور دانش سازمان را خ ق ،ذخیره ،توزیع و

رقابن ه زنجیره تامین را بهبود دهدد .در ایلن مسلیر موعلو

بههار گیرند از یا مزیت رقابن برخوردار م شوند .جهاي املروز

مدیریت یکپارچه سرمایه دانش زنجیره تامین نیز چله در بهبلود

در حا حرهت به سو سیسنمهای با اثر بخش بیشنر است هه

ویژگ ها لم کرد زنجیره و چه در ارتقلا انسلجاز زنجیلره

بهره بردار موثر از دانش در آي عرور و حیات است .مدیریت

اهمیت دارد .مقاله حاعر ابندا به بررسل زنجیلره تلامین و سلیر

دانش فر تها جدید را برا خ ق و هسب ارزش بیشلنر از

تکام آي پرداخنه سپس مدیریت دانلش و نقلش آي در زنجیلره

زنجیرهها تامین مبند بر شایسنگ ها ا ل

هسلب و هلار

تامین را مورد بحث قرار م دهد .ملرور نرلر ادبیلات موعلو

فراهم م هدد .در حا حاعر مدیریت دانش بحلث بسلیار دا ل

نشاي م دهد هه نقش مدیریت دانش در زنجیرهها تلامین نله

است ،اما مدیراي موفق هملواره ارزشلش را درک هلردهانلد [.]2

تدها انکارناپذیر بوده ،ب که با گسنرش فنآور اطاللات و توسعه

ظهور ایدنرنت ،فداور اطاللات و ملدیریت دانلش هزیدلههلا
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معامالت را هلاهش و النملاد اسلندادههددلدگاي را افلزایش داده

اطاللات ،پو و زماي بین سازمايها در رابطه ا تجلار اسلت

است .همچدلین ایلن لوامل امکلاي توسلعه تسلهیم دانلش در

هه اهداف تمام سازمايها را پوشش م دهد [.]9

زنجیرهها تامین را فلراهم نملودهانلد .ایلن املر نیازمدلد تیییلر

مدیریت زنجیره تامین ننیجه تکام

مدیریت انباردار است.

روشها سدن لم یلات در زنجیلره تلامین مل باشلد .در یلا

یا زنجیره تامین به جریاي مواد ،اطاللات ،وجلوه و خلدمات از

اقنصاد دعن دانش محور لجسنیا نقش اسنراتژیا بسیار پلر

تامینهدددگاي مواد خاز ،ط هارگاهها و انبارها تا مشنریاي نهای

اهمین را برا سازمايهای هله مل هوشلدد بلا تیییلرات بلازار

اشاره دارد و شام سازمايها و فرایددهای م شلود هله هاصهلا،

همگاز باشدد و زنجیره تامین یکپارچها داشنه باشدد ،دارد [.]3

اطاللات و خدمات را ایجاد و به مصرفهدددگاي تحوی م دهدد

مدیریت دانش رویکردها گوناگون دارنلد ،از

[ .]11در واقع یا زنجیره تامین ترهیب است از همله مراحل و

تحقیقات ا

هار رو فعالیتها تسهیم دانش [ ،]4اقنصادیات مدیریت دانلش

لوام هه به ورت مسنقیم یا یرمسنقیم درگیر برآورده ساخنن

[ ،]5طراح سیسنمها [ ،]6گرفنه تلا هاربردهلا هوشلمدد [.]7

خواسنهها مشنر اسلت [ .]11بدلابراین ،یلا زنجیلره تلامین

چیز هه در حا حاعر همبود آي احساس م شلود بررسل هل

شام موجودیتها مددرد زیاد است ،هله هلر هلداز از آيهلا

نگر این پدیدهها در یا فرآیدد است .هدف ما از این مقاله بررسل

ارزش را به محصو یا خدمت م افزایدلد .ایلن زنجیلره شلام

نقش ه پدیدهها مدیریت دانش در زنجیلرهتلامین شلرهتهلا

وظللایف بسللیار از قبی ل خریللد ،جریللاي وجللوه ،حم ل مللواد،

است .از اینرو ابندا به بحث مدیریت زنجیرهتامین و مراح تکامل

برنامهریز و هدنر تولید ،هدنر موجود و لجسنیک و توزیلع

آي و نقش هه مدیریت دانش در ایجلاد مرح له نلوید از تکامل

و تحوی م گردد .به طلور خال له مل تلواي گدلت ،ملدیریت

زنجیرهتامین دارد پرداخنه ،سپس مدیریت دانش را تعریف هلرده و

زنجیره تامین شام سه بخش لمده یعد تهیه و تدارک ،تولید و

بهطور جامع نقش آي را در زنجیرهتامین شرح م دهیم.

توزیع است [ .]12از اینرو برا مدیریت زنجیره تامین بایلد سله
نو مدیریت را انجاز داد:

 .1مدیریت زنجیرهتامین
ممکن است تصور شود هه زنجیره تلامین ابلدا نشلده و در

 مدیریت اطاللات؛ -مدیریت لجسنیا؛

گذشنه هم وجود داشنه است ،این تدکلر درسلن اسلت زنجیلره

 -مدیریت رواب .

تامین قدمن طوصن دارد لیکن «مدیریت زنجیره تامین» مدهوز

از نرر تئوریا هدف زنجیره تامین تحوی هاص یا خدمات به

جدید است؛ به لبارت دیگر ،هدایت تماز الضلا زنجیلره بله

مصرفهددده نهای است .این فرایدد چدلد سلطح مل توانلد از

ورت یکپارچه و هماهدگ مبحث نوین است .تعاریف منعلدد

طریق تسهیم و پردازش اثربخش مقدار زیلاد از دادههلا بلرا

در رابطه با زنجیره تامین وجود دارد اما تعاریف مخنصر و جلامع

تجارت دروي و بین شرهتها هارآمدتر شود .برا زنجیره تلامین

را هه م تواي از زنجیره تامین و مدیریت ارائه داد لبارتدد از:

شرهتهای هه با لرعههدددگاي بسیار هار م هددلد ،اسلنداده

«زنجیره تامین ,زنجیره ا است هه همه فعالیت ها ملرتب
با جریاي هاص و تبدی مواد ،از مرح ه تهیه مواد اولیله تلا مرح له

موثر از فنآور مدیریت دانش جهلت برناملهریلز اثلربخش و
پیشبید لم یات آت بسیار حیات است [.]13

تحوی هاص نهای به مصرفهددده را در بر م گیرد» [.]8
بهنرین و در لین حا سادهترین تعریف از ملدیریت زنجیلره
تامین نیز لبارت است از:
«رویکرد یکپارچه برا اداره شبکهها لرعله و توزیلع».
در این تعریف مدرور از اداره؛ ملدیریت ملواد فیزیکل  ،خلدمات،

 .2سیر تکامل زنجیره تامین
زنجیره تامین ابزار عرور برا هر شرهت در دسنیاب به
اهداف و آرماي تجار است .با توجه به تیییرات شرای محیطل
و همچدین تیییر محصوصت ،سازمايها موظلف هسلندد زنجیلره

تامین خود را از زمان به زملاي دیگلر مجلدداً طراحل هددلد .در

جهان را مجبور به ارائه محصوصت با قیمت پایین ،هیدیت باص و

طو زماي هم با تیییر پارادیمها هسب و هلار مدهلوز زنجیلره

قاب یت اطمیدلاي و انعطلافپلذیر بلاصتر در طراحل نملود و

تامین نیز تکام پیدا هرده است [.]14

تولیدهدددگاي از تولید به هدگاز و دیگر ابنکارات ملدیرین بلرا
بهبود اثر بخش تولید خود اسنداده نمودند .در محلی تولیلد بله

در دهه  1951و  1961بیشنر تولیدهدددگاي رو تولید انبلوه
برا همیده نمودي هزیده تولید هر واحلد ،بله لدلواي اسلنراتژ
لم یات ا

هدگاز تولیدهدددگاي به اهمیت و مدافع بالقوه شراهت و تعام در
رواب خریدار-فروشدده پ بردند.

تاهید داشندد .توسعه محصلو جدیلد بله هدلد

مدهوز مدیریت زنجیره تامین هدگلام هله تولیلد هددلدگاي،

ورت م گرفت و مدحصراً منک به تکدولوژ ها خود سازماي
و ظرفیت آي بلود .بلرا حدلت تعلاد در جریلاي تولیلد ،بلرا

شراهت اسنراتژیا بلا تلامینهددلدگاي مسلنقیم خلود را تجربله

لم یات هه گ وگاه تولید بودند موجود نگهدار م شد .هه این

نمودند ،بهوجود آمد .لالوه بر منخصصاي تلدارهات ،منخصصلاي

امر مدجر به سلرمایهگلذار زیلاد بلر رو موجلود در جریلاي

لجسنیا و حم و نق نیز ،مدهوز مدیریت مواد را یا گلاز بله

ساخت م گردید.

ج و بردند و لم یات توزیع و حم و نق را نیز در آي جا داده و

در دهه  1971برنامهریز مدلابع تولیلد [ ]15معرفل شلد و

نهایناً مدجر به ایجاد مدهوز لجسنیا یکپارچه شدند هه به لدواي

مدیراي به اثر موجلود هلاص در جریلاي سلاخت رو هزیدله

مدیریت زنجیره تامین نیز شداخنه م شد.

تولید ،هیدیت ،توسعه محصو جدید و زماي تحوی پ بردند .به

تکامل  SCMدر دهله  1991نیلز اداملله یافلت و سلازمايهللا

این ترتیب به مداهیم جدید مدیریت ملواد بلرا بهبلود لم کلرد

روشها مدیریت مدابع انسان را با در نرر گرفنن تامینهددلدگاي

سازماي خود پداه آوردند.

اسنراتژیا و لم یات لجسنیا در زنجیره تامین بس دادند .شک
( )1مراح تکام مدیریت زنجیره تامین را نشاي م دهد.

تشدید رقابت جهلان در دهله  1981سلازمايهلا در تلراز

شکل  -1مراحل تکامل مدیریت زنجیره تامین
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در سا ها اخیر نیز با گسنرش فنآور اطاللات و توسلعه

در این راسنا پینر دراهر مدیریت بهرهور هارهداي دانش محور را

تجارت الکنرونیا و مدیریت دانش اجزا مخن ف زنجیره تامین

یک از بزرگتلرین چلالشهلا ملدیریت در قلري  21تو لیف

دسنخوش تحوصت زیاد شدهاند [ .]16در ادامه این مبحلث بله

م هدد ،هه سازمايها با آي دست به گریباندد.

بررس مدیریت دانش و نقلش آي در تیییلر و تحلوصت زنجیلره

اما آنچه از هزاراي تجربه در سازمايها به دست م آیلد ایلن
است هه مدیریت دانش نیاز به ابزارها بیشنر جهت گردآور

تامین م پردازیم.

اطاللات و دادهها زیادتر ندارد ،ب که نیازمدد یا دیلد جدیلد
 .3مدیریت دانش

برا به هم پیوسنن اطاللات مجزای است هله بیلدش افلراد را

قب از پرداخنن به مدهوز مدیریت دانلش علرورت دارد هله

ارتقا و اقداز آي ها را سرلت م بخشلد [ .]21بله لبلارت دیگلر،

تعرید از واژه «دانلش» ارائله شلود .طبلق تعریلف داونپلورت و

برا آفریدش و مدیریت دانش نه تدها به بهلرهبلردار هلر چله

پورساک (« :)1998دانش به معدا جریاي پیچیده ا از تجربیات

بیشنر از حافره شرهت نیاز است ب که به مهارتها سلازمان و

ساخت یافنه ،ارزشها ،اطالللات زمیدله ا و بیلدش هارشداسل

سرمایه فکر موجود نیز ارتباط دارد .سازمايهلا نله تدهلا بلرا

است هه چارچوب را برا ارزش یاب و ت دیق تجارب و اطاللات

رقابتپذیر ماندي هه حن برا نوآور شدي نیز به مدیریت نمودي

جدید فراهم مل هدلد هله از تدکلر افلراد نشلات مل گیلرد» .در

دانش خود نیاز دارند .برا آي ها تدها چابا بودي هلاف نیسلت،

سازمايها  ،دانش را نه تدها در اسلداد و مدلابع ب کله در هارهلا

ب که نیازمدد آندد هه سازمايهای بلا هلوش باشلدد .هلم اهدلوي

روزمره سازمان  ،فرآیددها ،لم کرد و هدجارها سازماي م تواي

نیاز مبرز برا ایجاد معیارها مدیریت دانلش بلرا ملدیراي

یافت [ .]17داونپورت و پورساک ( )1998ملدیریت دانلش را نیلز

اجرای احساس م شود تا بداي وسی ه دریابدد آیا مدیریت دانلش

رویکرد ساخت یافنه م داندد هه رویههای را بلرا شداسلای ،

برا سازماي آيها اثر بخش است یا خیر؟ آيها باید تعیین هددلد

ارزیاب  ،سازمانده  ،ذخیرهساز و بههارگیر دانش بله مدرلور

چه ارزش در حا افزوده شدي بر فرآیددها و فرآورده ها اسلت ،و

تامین نیازها و اهداف سازمان در خود جا مل دهدلد .ملدیریت

افزایش مشارهت و همکار چله پیاملدهای بله هملراه خواهلد

و خارج و تبدی آيها بله

داشت .سازمايها رفنه رفنه پ م برنلد هله دانلش یلا امنیلاز

دانش فعا از طریق سکو فداور اطاللات اسلت .بسلیار از

است ،شاید تدها امنیاز هه به مرور زماي رشد م هدد و چدانچله

مباحث مدیریت دانش شباهت زیاد با مبان مدیریت اطالللات

درست مهار شود به آيها توانای رقابت و نلوآور پیوسلنه را در

دارد :جمللعآور مللدارک ،ذخیللره آنهللا ،تهیلله دفللاتر واسللداد،

هزاره جدید م بخشد [.]21

دانش شام ترهیب اطاللات داخ

مکانیزز ها گردش و ارتباطات و یلره .بلا ایلن حلا ملدیریت
دانش چددین ویژگ اخنصا

دارد هه آي را از شیوه ها سدن

برخورد با دادهها و اطاللات منمایز م هدد[.]18

 .4زنجیره تامین و مدیریت دانش
امروزه جهاي بله سلمت سیسلنمهلا اثلربخشتلر حرهلت

هدف مدیریت دانش در سازماي ها ارزشمدد نملودي دانلش و

م هدد ،جای هه بهرهبردار موثر از دانش بسلیار حیلات اسلت.

خ ق دانش جدید از طریق هم افزای م باشد ،باید دانش موجلود

مدیریت دانش فر تها جدید را برا ایجلاد و حدلت ارزش

نزد افراد به شنراک گذاشنه شده و تسهیم شود و از دانش هسلب

بیشنر برا زنجیرهها تامین مبند بر شایسلنگ هلا ه یلد

شده در جهت رسیدي به اهداف لالیله سلازماي و هسلب مزیلت

هسب و هار فراهم م هدد [ .]22در واقع سیسلنمهلا ملدیریت

رقابن اسنداده نمود .از طریق مدیریت دانش م تواي پ ساخت

دانش شریاي حیات زنجیرهها تامین هسندد .شرهتها از طریق

تا اطاللات و دانش ،تخصص و مهارت ها به راحن به نیازمدلداي

انطباق اطاللات هه در سیسنمهلا ملدیریت دانلش رسلم و

یا به پایگاه دانش جهت اسنداده در آیدده اننقا یابلد [.]19

یررسم وجود دارند ،چرخه زمان هاص و خدمات و هزیدلههلا را

ا

هاهش داده و ارزش بیشنر را هم بله مشلنریاي داخ ل و هلم

دانش زنجیره تامین ،توانای تشریا مسال بلرا بله اشلنراک

مشنریاي خارج خود تحوی م دهدد و از ایلن طریلق در بلازار

گذاشنن دانش و تشویق تسهیم دانش است ،هه امکاي سلازگار

مزیترقابن به دست م آورند [ .]23خ لق ،سلازمانده و توزیلع

با تیییرات بازار را برا زنجیره تامین فراهم م سلازد [ .]28ایلن

دانش در سرتاسر زنجیره تامین الزاز بسیار مهم است .وقن هه

سازگار بر نیاز زنجیره تامین برا پیشبیدل  ،تکمیل  ،تولیلد و

زنجیره تامین چدد صیها هه در آي هدشهلا منقابل پویلای

اننقا درخواست ها محیط تاثیر به سزای دارد .مسائ زیاد

بین تامینهدددگاي ،تولیدهدددگاي ،توزیعهدددگاي ،خردهفروشاي و

در زمیده یافنن دارای هلا دانشل ه یلد در زنجیلره تلامین و

مشنریاي مجزا اتداق م افند ،مورد بررس قرار م گیرد پیچیدگ

توانای بهرهبردار هارآمد از دانش وجود دارد.
سیسنم ها مدیریت دانش در زنجیلره هلا تلامین نیازمدلد

افزایش م یابد .جریاي دانش بلین ایلن بلرهم هلدش هلا بلرا

حمایت از مواعع ه ید زیر م باشدد:

موفقیت زنجیره تامین حیات است .این مسئ ه وقنل مشلک تلر
م شود هه هر ح قه از زنجیلره تلامین ،سیسلنمهلا ( )CRMو

 -حمایت از یا دامده واژگاي در سرتاسلر زنجیلره تلامین

( )ERPنامنجانس دارند و هسب و هارها دیگر نیلز مبندل بلر

برا اطمیداي از ایدکه دانش بهطلور لحی درک شلده

دانش فعالیت م هددد [ .]24گسسلنگ بلین ایلن سیسلنمهلا

است؛

نامنجانس م تواند مقدار اطاللات را هله بایلد بلین ح قلههلا

 -مد و دانش موجود در هر جزء تشلکی دهدلده زنجیلره

زنجیر جریاي یابد را هاهش داده و زنجیرۀ تلامین ناهملاهدگ را

تامین را باید بهطور واع شداسای هرد؛ و

بهوجود آورد .لم کرد زمان علعیف ،پلیشبیدل هلا نادرسلت،

 -زنجیره تامین ،دانش خلود را بلرا هاربردهلا مخن لف

سدارش معوق و همبودها مکرر ،ساخنارها هزیدلها منلورز،

جهت به اشنراک گذاشلنن مدلابع دانلش موجلود و آتل

اعللافه هللار در هارخانجللات ،لم کللرد عللعیف تللامینهددللده،

تسهیم و اسنداده مجدد هدد[.]29

اسنانداردها و شاخصها ب قالده ،زماي طوصن برناملهریلز ،

در این رویکرد اداره یا زنجیره تلامین درگیلر گلردش هلم

برنامهریز مجدد و بهبود ،و گلردش موجلود علعید دارد ،از

مدابع م موس و هم نام موس (از قبیل ملواد اولیله ،اطالللات و

لالئم یا زنجیره تامین ناهماهدگ است [ .]25اگر این همبودها

سرمایه) در سرتاسر زنجیره م باشد .گردش این مدابع مل توانلد

به مدرور برقرار جریاي دانش بین همه اجلزا زنجیلره تلامین

یا طرفه (شام ملواد اولیله ،هاصهلا) و نیلز دو طرفله (شلام

ا الح نگردد ،تاثیرات سوء آي هه لبارتدد از :هاهش سهم بلازار،

اطاللات) باشد .اما امروزه گردش مدابع نام موس و جریلايهلا

هاهش حاشیه سود ،هاهش نرخ بازگشت سرمایه ،از دسلت دادي

دوطرفه در زنجیلره تلامین ،بواسلطه شلرای محیطل و رقلابن

مشنر و هاهش درآمد؛ دامدگیر هسب و هار سازمايها لضلو

اهمیت بسیار زیاد یافنه اند .این موعو نیلاز بلرا اسلنداده از

زنجیره م گردد.

مدیریت دانش و اد از آي با فرایددها زنجیلره تلامین را جهلت

برا ایدکه زنجیره تلامین تملام لوامل ا ل زنجیلره را

مدیریت هاراتر و اثربخشتر زنجیره تامین را نشاي م دهد [.]31

بهیدهساز هدد باید بنواند جریلاي دانلش را در سرتاسلر زنجیلره

همچدین گسلنرش یلا سیسلنم ملدیریت دانلش قلو در

است هله

زنجیره تامین برا ایجاد مزیت رقابن بدا به دصی زیلر اهمیلت

برقرار سازد .اتصا [ ]26در زنجیره تامین اولین لام

برقرار جریاي دانش را در سرتاسر زنجیلره تلامین امکلايپلذیر

بیشنر یافنه است:

م هدد .دومین لام  ،اننقا [ ]27این دانش است ،بهطوریکه بله

 -بازارها به طور فزایددها رقابن شده و میزاي نلوآور در

همه اسندادههدددگاي در زنجیره تامین امکاي دهلد تصلمیمات را

حا افزایش است ،بلهطوریکله دانلش بایلد بلا سلرلت

اتخاذ هددد هه ارزش مشنر را بیشیده و در لین حا هزیدهها و

بیشنر گسنرش و جذب شود.

چرخهها زمان را همیده هدد .سومین مشخصه سیسنم مدیریت
5
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 -شرهت ها هسب و هارشاي را جهت ارزش آفریدل بلرا

و ترتیب در تقاطعها و چهار راهها

دایع در سرتاسر جهاي است.

مشنر سلازمانده مل هددلد .وظلایف هارهدلاي ماندلد

فشارها جهت ایجاد ارزش افزوده برا مشلنریاي بواسلطه هلاهش

ساخنارها مدیریت در حا هاهش است .در ایلن وعلع

هزیده و هوتلاهتلر هلردي چرخلههلا زملان  ،در مرهلز لم یلات

عرورت جلایگزید ملدیریت دانلش یررسلم فعالیلت

اسنراتژیا تقریباً هر دعن قرار گرفنه اسلت .ملدیریت دانلش و

هارهدللاي بللا یللا روش رسللم در فرایدللدها تجللار

مدیریت زنجیره تامین جهت رسیدي به اهلداف راهبلرد شلرهت

بههارگرفنه شده برا مشنر احساس م شود.

عرو هسندد .در محی رقابن امروز این زنجیلرههلا تلامین

 فشار رقابت انلدازه نیلرو هلار را هلاهش مل دهلد ،درحالیکه آناي دانش در دست دارند.
 به دست آوردي دانش نیازمدد رف زماي برا آزملوي وخطا است ،درحالیکه هارهداي امروزه زماي هم و همنلر

هسندد هه با یکدیگر رقابن م هددد ،از اینرو انسجاز و هملاهدگ
الضا زنجیره برا بهدست آوردي مزیت رقلابن در بلازار بسلیار
حائز اهمیت است .در این راسنا مدیریت دانش نقش انکلار ناپلذیر
در ارتقا یکپارچگ زنجیره و در ننیجه بهبود لم کرد آي دارد.

برا این الما دارند.
 گرایش فزایدده هارهداي به سلمت بازنشسلنگ پلیش ازمولد و جابه جلای بیشلنر ،باللث از بلین رفلنن دانلش
م شود.

نتیجهگیری
با توجه به ظهور مداهیم مدیریت دانش و نقش بسلیار مهلم
آي در ایجاد مزیت رقابن و نیلز بقلا در محلی رقلابن  ،لدایع

 -تیییر در مسیر اسنراتژیا ممکن است بالث از دسلت

بزرگ و هوچا نیازمدد توجه به این امر هسندد و ب تدلاوت بله

دادي دانش در یا زمیده خاص شود .بازگشت دوباره بله

این مسئ ه مسائ و مشکالت زیاد را برا آيها ایجاد م هدلد

آي خ مش مدجر به نیاز مجدد به این دانش م گلردد،

همچدین لزوز هسب دانلش افلراد و ملدیریت آي و نیلز هدنلر

حا آنکه ممکن است دیگر به اندازه گذشنه هارهدان بلا

مجار و ورود ها و خروج ها و توجه به زیرسلاخت دانشل از

آي دانش ویژه وجود نداشنه باشدد.

الزامات پیاده ساز مدیریت دانش در سازماي است .در این مقالله

 گرایش هدون به سمت بروي سپار در بسیار از هسبو هارها از قبی مهددس  ،فنآور اطاللات ،و لم یلات.

تالش نمودیم تا عرورت توجه به مدیریت دانش در زنجیره هلا
تامین را مطرح هدیم.

النماد و تکیه به منخصصاي سازمايها دیگلر بلهطلور

امروزه دیگر زنجیرهها تلامین هسلندد هله بلا هلم رقابلت

بالقوه ممکن است ارزش تحویل داده شلده شلرهت بله

م هددد بدابراین سازمايها بایست بکوشدد به ورت یکپارچله و

مشنریانش را هاهش دهد .سیسنمهلا ملدیریت دانلش

هماهدگ با سایر الضا زنجیره قاب یتها رقابن هل زنجیلره

م تواندد هسب و هارها را برا سبا و سلدگین هلردي

تامین را بهبود دهدلد درایلن مسلیر موعلو ملدیریت یکپارچله

گزیدهها خرید و یا طرحریز یلا تصلمیم و راه حل

سرمایه دانش زنجیلره تلامین نیلز چله در بهبلود ویژگل هلا

یار رساندد.

لم کرد زنجیره و چه در ارتقا انسجاز زنجیره اهمیت دارد .در

پژوهشگراي معنقدند [ ]31سیسنمها مدیریت دانش در یا

واقع سیسنمها مدیریت دانش شریاي حیات زنجیرهها تامین

زنجیللره تللامین یللا مجموللله رسللم  /یررسللم چدللد پللاره

هسندد و شرهتها از طریق تسهیم اطالللات در زنجیلره تلامین

نامنجانس از  ،CRMهاربردها  ،ERPپایگاههلا داده ،لدحه

خود چرخه زمان هلاص و خلدمات و هزیدلههلا را هلاهش داده و

گسنرده ،مسنددات ،فرایددها و برنامهها آموزش اسلت هله بلر

ارزش بیشنر را هم بله مشلنریاي داخ ل و هلم خلارج خلود

اطاللات قدیم و پارادایمها هسب و هار تکیه دارند.

تحوی م دهدد و از این طریق در بازار مزیلت رقلابن بلهدسلت

مدیریت دانش و مدیریت زنجیره تامین ،به ماندد مدیریت نرلم

م آورند .برا جریاي یافنن دانش در زنجیره تامین سله لامل ،

30. Wadhwa and Saxena 2005, p. 16.
31. Fletcher and Polychronakis 2007; Raisinghani
and Meade 2005; Desouza, Chattaraj and Kraft
2003; Desouza 2002.

 اننقا دانش به همله الضلا آي و،اتصا اجزا زنجیره تامین
ایجاد فرهدگ فراگیر در زنجیره تامین برا تشلویق و تشلریا
.مسال جهت تسهیم دانش نیاز است
در پایاي باید یادآور شویم هه در سا ها اخیر بلا گسلنرش
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