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 چکیده

های همه فرآیندها و فعالیت"هان پیشنهاد شد و شامل مدیریت وسیله هولیبه 5891مفهوم زنجیره تأمین، ابتدا در سال 

تر و دستی قویکار باالدستی و پائینو به ایجاد پیوندهای کسب و  "کنندگوناگونی که برای مشتری نهایی ارزش ایجاد می

های ها یا محدودیتیک هدف مهم مدیریت زنجیره تأمین، هماهنگ کردن همه فعالیت شود.کنند، میبهبودیافته کمک می

 ها پائین است در زمان موردنیازکه موجودی نگهداری شده کم و هزینهصورتی که بتوان کاالها را هنگامیمختلف زنجیره است، به 

 یباشد که بصورت مستقیم یا غیرمستقیم در تأمین خواستههایی میدر اختیار مشتریان قرار داد. زنجیره تأمین شامل تمامی بخش

بارها، کنندگان، انکننده، حمل و نقلتوانند شامل تولیدکننده، تأمینها میمشتریان با یکدیگر در ارتباط هستند. این بخش

بازاریابی، عملیات اجرایی، توزیع، خدمات  ،هایی چون توسعه محصول جدیدها فعالیتاشند. این بخشها و مشتریان بفروشیخرده

ی پویا از جریان اطالعات، محصول و سرمایه در شود. زنجیره تأمین یک مجموعهمالی، خدمات مشتری و موارد دیگر را شامل می

دف توان گفت اولین هباشد. پس میرونی در زنجیره تأمین میبین سطوح مختلف خود است که مشتری تنها یک جزء درگیر و د

 باشد.ای تأمین میزنجیره تأمین، ایجاد رضایت برای نیازهای مشتریان در فرایند تأمین و همچنین تولید سود برای خود زنجیره

کننده ر ارضای احتیاجات مصرفمنظوزنجیره تأمین یعنی شکل دادن به فرایندهای جریانات فیزیکی، اطالعاتی، مالی و دانش به

کنندگان مدیریت زنجیره تأمین نیز عبارت است از: طراحی، نگهداری و نهایی از طریق محصوالت و خدمات مرتبط با تأمین

 کننده نهایی.عملیات فرآیندهای زنجیره تأمین برای برآورده شدن احتیاجات مصرف

 .یکپارچگی زنجیره تأمین، مدیریت زنجیره تأمین، زنجیره تأمین کلید واژه:
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  مقدمه -5

باشد و با توجه به مطالعات های تولیدی، رسیدن به سهم بازار بیشتر میهای اصلی شرکتاز آنجا که همواره یکی از دغدغه 

مله جهای رقابتی از موجود، این امر با داشتن هماهنگی و تشریک مساعی در کل زنجیره تأمین و در نتیجه رسیدن به توانمندی

رثمر ها حساس، پامروزه محیط شرکتباشد. دستیابی میموقع، کیفیت محصول و هزینه کمتر و... قابلداشتن نوآوری، تحویل به

پذیر است، افزایش عملکرد مالی تا حدود زیادی به نوع روابط موجود بین دو رکن شرکت یعنی مدیریت و در عین حال رقابت

ا برآورده تواند هدف خود رتری برخوردار باشد بهتر میدارد و شرکتی که از یکپارچگی شایستهزنجیره تأمین و مشتریان بستگی 

ی عمل و رفتار هر مدیر در یک محیط کاری وری الزم را ایجاد نماید؛ و عملکرد مالی خود را بهبود بخشد لذا شیوهسازد و بهره

یدی های اقتصادی و تولدر بازار رقابتی موجود، بنگاه است. های متقابل میان شخصیت مدیر و شرایط محیطی شرکتتابع کنش

ند. اعالوه بر توجه به شرکت و منابع داخلی، خود را ملزم به مدیریت و نظارت بر منابع و عناصر مرتبط در خارج از شرکت نموده

ن موجودی، توزیع، تحویل و خدمت به مشتریاهایی نظیر تهیه مواد، تولید، نگهداری و انبارداری کاال، کنترل اساس، فعالیتبر این 

گی است. در این میان، یکپارچپذیرفت، در حال حاضر به سطح زنجیره تأمین منتقل شدهکه پیش از این در سطح شرکت انجام می

د هبوعنوان عاملی مهم در ایجاد هماهنگی و همکاری میان عناصر مختلف زنجیره تأمین، نقشی حیاتی در بزنجیره تأمین، به

 های موجود در زنجیره تأمین یافته است.شرکت

 مبانی نظری مدیریت زنجیره تأمین -2

پذیری و کسب و حفظ مزیت ها منوط به افزایش رقابتها و سازمانشدن بازارها، تنها راه ادامه بقای شرکتبا گسترش جهانی

مروزه ها قرار گیرد. اخدمت به مشتریان سرلوحه فعالیت پذیری زنجیره تأمین، بایدرقابتی پایدار است. برای رسیدن به رقابت

ا به کنندگان رهایی تأمین، تأمینهای تأمین داده است. زنجیرههای منفرد، جای خود را به رقابت بین زنجیرهرقابت بین شرکت

ست تا نسبت به خدمات دهد. برای اداره صحیح زنجیره تأمین الزم ایک شرکت تولیدی و شرکت را به مشتریانش ارتباط می

ی احل توانمند رسیدن به مزیت هزینههای پایین و زمان چرخه کوتاه اطمینان حاصل کنیم. امروزه راهعالی به مشتریان، هزینه

توان حال می(. بااین2152لزوماً حجم محصوالت و مقیاس اقتصادی نیست، بلکه مدیریت زنجیره تأمین است )آزودو و همکاران، 

ازی سمدیریت زنجیره تأمین یکپارچه»شده است استناد کرد: جامعی که از سوی انجمن زنجیره تأمین جهانی ارائه به تعریف

کننده اصلی است که تأمین محصوالت، خدمات و اطالعاتی را که فرآیندهای کلیدی کسب و کار از کاربر نهایی گرفته تا تأمین

ها مدل های اخیر بسیاری از سازماندر سال«. شوند، بر عهده داردعان سازمان میافزوده برای مشتریان و ذینفباعث ایجاد ارزش

را به عنوان یک ابزار نیرومند و جامع برای تشریح، تحلیل و بهبود زنجیره تأمین  (SCOR)مرجع عملیات زنجیره تأمین 

 پذیرند:می

 (.2151و همکاران،  و توزیع است )دنهام یابی، ساختمبنای این مدل فرایندهای اصلی زنجیره تأمین مانند منبع

ها در ابعاد کالن از ها در ابعاد خرد و ملّتشرط ورود به عرصه رقابت است. اگر سازمانرقابت، اصل اول بقا و دانش، پیش

دانایی  اقتصادنام ها در حال رقابت در اقتصاد نوینی بهپیشرفت غافل شوند اقتصاد و تولید ثروت را به رقبا خواهند باخت. ملّت

ی ترین فرآیند آن تلقترین منبع و یادگیری، اصلیعنوان مهممحور هستند. اقتصاد دانایی محور، اقتصادی است که دانش به 

ها برای اینکه بتوانند در دنیای تجارت و رقابت، حضور مستمر و پایدار داشته باشند باید حول محور علم و شود و سازمانمی

ا کند ت. دانش، زیربنای مهارت، تجربه و تخصّص هر فرد است. دانش، نظامی است که به سازمان کمک میدانش فعالیت کنند

 .(2118و همکاران،  )گرینمزیت رقابتی خود را با وجود تغییرات سریع اقتصادی حفظ کند 

فضای اقتصاد نوین جهانی،  های مربوط به آن بر این واقعیت تأکیددارند که درمحور و حیطهاساس، اقتصاد دانشبر این 

ها در توسعه و استفاده صحیح از منابع مبتنی بر دانش سازمان دستیابی به مزیت رقابتی پایدار در گرو ظرفیت و توانایی سازمان

عنوان عامل توسعه مطرح بوده است برخورداری از سیستم توانمند های اخیر بهاست. یکی از مسائل بسیار مهمی که در دهه

أمین در ی تها و عملکرد زنجیرهکه قابلیتطوریکند. بهی تأمین مفهوم پیدا می، تولید و توزیع است که در قالب زنجیرهتأمین
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د، باید ها باال باشپذیری آناند جهت بقاء خود در محیطی که تنوع، تعداد و مسئولیتها دریافتهاین راستا یک التزام است. سازمان

طور مداوم در حال تکامل بوده و چرخه عمر محصول های مشتری بهبا تغییرات آینده تطابق دهند. نیازمندیقادر باشند تا خود را 

زمان  های موفق در طیبایستی بتواند به بازار پاسخ دهد؛ بنابراین سازمانی تأمین میگردد؛ بنابراین، زنجیرهتر مینیز کوتاه

-موعهعنوان مجی تأمین بهگردد. مدیریت زنجیرهت رقابتی بلندمدت محسوب میمدت و مزیسوی جریان نقدی اقتصادی کوتاهبه

ارزش  یکنندگان حمایت نموده و زنجیرهکنندگان و توزیعرود که از تولیدکنندگان، عرضههایی بشمار میای از رویکردها و تالش

و مکان مناسب تولید و توزیع گردیده تا در نتیجه  نمایند که محصوالت در مقادیر مناسب، زمان مناسبای هماهنگ میگونهرا به

 .(2152)گرین و همکاران، رضایت مشتری حاصل گردد 

ار بینند که خواستها خود را با مشتریانی روبرو میدر دنیای رقابتی امروز و با توجه به انتظارات پیچیده مشتریان سازمان

ود ها برای موفقیت ختر به آن محصول هستند. سازمانسترسی سریعافزایش در تنوع محصول، هزینه پایین، کیفیت بهتر و د

ی ارزش وجود دارد. هایی متمرکز است که در یک زنجیرهآورند زیرا این رویکرد در فعالیتای تأمین میروی به مدیریت زنجیره

ایستی بین بها وجود داشته باشد میجای اینکه بین شرکتدیدگاه زنجیره تأمین بر این واقعیت بنا نهاده شده است که رقابت به

دهی و به اجرا درآوردن این های تأمین وجود داشته باشد و مدیریت زنجیره تأمین رویکردی است برای طراحی، سازمانزنجیره

العات طکنندگان و مشتریان را با استفاده از فناوری اکنندگان، تولیدکنندگان، توزیعی تأمین عرضهها. مدیریت زنجیرهفعالیت

 توانند به سرعتها مینماید. در نتیجه شرکتجهت برآورده نمودن هرچه مؤثرتر و کاراتر انتظارات مشتریان با همدیگر ادغام می

 (.2111)کوهین،  و با کیفیت باال به تقاضاهای گوناگون مشتریان پاسخ دهند

 تاریخچه زنجیره تأمین -2-5

کردند تا با استانداردسازی و بهبود فرآیندهای برای افزایش توان رقابتی خود تالش میها میالدی، سازمان 01و  01در دو دهه 

داخلی خود محصولی با کیفیت بهتر و هزینه کمتر تولید کنند. در آن زمان تفکر غالب این بود که مهندسی و طراحی قوی و نیز 

ار و درنتیجه کسب سهم بازار بیشتری است. به همین های بازنیاز دستیابی به خواستهعملیات تولید منسجم و هماهنگ، پیش

 (.5181کردند )عجمیان، ها تمام تالش خود را بر افزایش کارایی معطوف میدلیل سازمان

ری پذیای به افزایش انعطافها به طور فرایندهمیالدی با افزایش تنوع در الگوهای مورد انتظار مشتریان، سازمان 91در دهه 

میالدی، به همراه بهبود  81مند شدند. در دهه و توسعه محصوالت جدید برای ارضای نیازهای مشتریان عالقهدر خطوط تولید 

کارگیری الگوهای مهندسی مجدد، مدیران بسیاری از صنایع دریافتند که برای ادامه حضور در بازار تنها در فرایندهای تولید و به

دی کنندگان قطعات و مواد نیز باید مواهای شرکت کافی نیست، بلکه تأمینواناییپذیری در تبهبود فرایندهای داخلی و انعطاف

ای توسعه بازار هکنندگان محصوالت نیز باید ارتباط نزدیکی با سیاستبا بهترین کیفیت و کمترین هزینه تولیدکننده و توزیع

ه یت آن پا به عرصه وجود نهاد. از طرف دیگر با توسعبا چنین نگرشی، رویکردهای زنجیره تأمین و مدیر .تولیدکننده داشته باشند

ره های اساسی مدیریت زنجیهای اخیر و کاربرد وسیع آن مدیریت زنجیره تأمین، بسیاری از فعالیتلسریع فناوری اطالعات در سا

 (.5181های جدید در حال انجام است )راشکی، با روش

های همه فرآیندها و فعالیت"هان پیشنهاد شد و شامل مدیریت یله هولیوسبه 5891مفهوم زنجیره تأمین، ابتدا در سال 

تر و دستی قویو به ایجاد پیوندهای کسب و کار باالدستی و پائین "کنندگوناگونی که برای مشتری نهایی ارزش ایجاد می

ها یا اهنگ کردن همه فعالیت(. یک هدف مهم مدیریت زنجیره تأمین، هم5889شود )استیون، کنند، میبهبودیافته کمک می

 ها پائین استکه موجودی نگهداری شده کم و هزینهصورتی که بتوان کاالها را هنگامیهای مختلف زنجیره است، به محدودیت

در زمان موردنیاز در اختیار مشتریان قرار داد. متأسفانه شرکای مختلف در زنجیره تأمین، برای تولید یک محصول یا خدمت 

یره آورد. در مدیریت زنجوجود می کنند و این وضعیت دشواری را برای مدیریت زنجیره تأمین بهبا یکدیگر مشارکت نمیهمیشه 

وسیله صحبت ها و مشتریان با هم در یک شیوه هماهنگ، با سهیم شدن در جریان آزادِ اطالعات، به کنندهتأمین مؤثر، تأمین

و نقل، مل های حکنندگان، مراکز عرضه و سیستمان سریع اطالعات بین مشتریان، تأمینکنند. جریکردن با یکدیگر فعالیت می
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در  ها و مشتریان با اهداف مشابهکنندهسازد. در یک زنجیره تأمین توانمند، تأمینها را برای توسعه زنجیره تأمین توانا میشرکت

شده حقیقات زیادی روی روابط زنجیره تأمین یک بعدی انجام(. اگرچه ت5195کنند )آذر، کنار هم حضور داشته و همکاری می

کنندگان را بررسی شده است اما مفهوم زنجیره تأمین یکپارچه موضوع و روابط مشترک بین تولیدکننده و مشتریان و یا تأمین

بینی و پیش کنندگان، درکنباشد. در یک زنجیره تأمین یکپارچه، شراکت استراتژیکی قوی با تأمینسبتاً جدیدی برای تحقیق می

ها از نیازهای تولیدکننده را به منظور بهتر برآوردن نیازهای متغیر آن تسهیل خواهد کرد. این اشتراک اطالعات در مورد آن

ا ر کند تا برنامه تولیدی خود را توسعه داده و کاالهاها به تولیدکنندگان کمک میها و توانمندیبندیمحصوالت، فرآیندها، زمان

ای هبه موقع تولید کنند و عملکرد تحویل را بهبود بخشند بیشتر ادبیات اخیر در مورد مدیریت زنجیره تأمین نیز، روی تالش

کاراتر خرید  طور مؤثرتر وکنندگان تمرکز کرده است که بههای ائتالف با تأمینسازی و شکلتولیدکننده برای فرآیندهای یکپارچه

تمر، های بهبود مسکننده در طراحی فرآیند و محصول و فعالیتکند و تحقیقات اخیر بر تعهد تأمینمی و بخش عرضه را مدیریت

 (.5889 ش،تأکید دارد )مورا
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 ی دوممرحله

5891-5881 

 ی دوممرحله

5881-2111 

سیستم 

 مدیریتی

انبارداری و 

 حمل و نقل

مدیریت یکپارچگی  مدیریت کل هزینه

 پشتیبانی

مدیریت زنجیره 

 تأمین

تمرکز بر 

 مدیریت

عملکرد 

 هافعالیت

سازی هزینه، بهینه

عملیات و خدمات 

 به مشتری

ریزی تاکتیکی و برنامه

 استراتژیک پشتیبانی

کاهش زمان تحویل، 

کاهش هزینه و 

افزایش رضایت 

 مشتری

های فعالیت طراحی سازمان

 متفرقه

های فعالیت

 متمرکز

های پشتیبانی فعالیت

 یکپارچه

همکاری، سازمان 

 مجازی و تکامل بازار

 های مختلفمفاهیم و تعاریف زنجیره تأمین از جنبه -2-2

کدیگر ی مشتریان با یدر تأمین خواستهباشد که بصورت مستقیم یا غیرمستقیم هایی میزنجیره تأمین شامل تمامی بخش

مشتریان  ها وفروشیکنندگان، انبارها، خردهکننده، حمل و نقلتوانند شامل تولیدکننده، تأمینها میدر ارتباط هستند. این بخش

 ات مشتری وهایی چون توسعه محصول جدید، بازاریابی، عملیات اجرایی، توزیع، خدمات مالی، خدمها فعالیتباشند. این بخش

ی پویا از جریان اطالعات، محصول و سرمایه در بین سطوح مختلف خود شود. زنجیره تأمین یک مجموعهموارد دیگر را شامل می

توان گفت اولین هدف زنجیره تأمین، ایجاد باشد. پس میاست که مشتری تنها یک جزء درگیر و درونی در زنجیره تأمین می

 باشد.ای تأمین میان در فرایند تأمین و همچنین تولید سود برای خود زنجیرهرضایت برای نیازهای مشتری

 کند:( نیز تعاریف زیر را برای زنجیره تأمین و مدیریت زنجیره تأمین ارائه می2115آیرس )

ت منظور ارضای احتیاجازنجیره تأمین یعنی شکل دادن به فرایندهای جریانات فیزیکی، اطالعاتی، مالی و دانش به

کنندگان مدیریت زنجیره تأمین نیز عبارت است از: طراحی، کننده نهایی از طریق محصوالت و خدمات مرتبط با تأمینمصرف

 کننده نهایی.نگهداری و عملیات فرآیندهای زنجیره تأمین برای برآورده شدن احتیاجات مصرف

 شود:ها اشاره میه چند مورد از آناند که در زیر بهای مختلفی تعریف کردهزنجیره تأمین را به شیوه

کنندگان نهایی های مرتبط با جریان انتقال کاالها و خدمات از مرحله مواد خام تا مصرف* زنجیره تأمین شامل فعالیت

 دهد.باشد. همچنین اطالعات جاری مرتبط را تحت پوشش خود قرار میمی
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شده است. فرایند یعنی برنامه، منبع، ساخت و ارائه، تعریف  2عنوان یک سیستم ترکیبی که شامل * زنجیره تأمین به

ت ها، انبارداری، توزیع محصوالت و مدیریریزی تولید، کنترل موجودیریزی عرضه و تقاضا، تهیه مواد اولیه، برنامهطورکلی برنامهبه

 گیرد.هایی است که در حیطه زنجیره تأمین انجام میاطالعات از جمله فعالیت

کنندگان، تولیدکنندگان، ره تأمین فرآیند منسجمی است که در آن تعدادی از نهادهای مختلف کسب و کار )تأمینزنجی"

( این مواد را به محصـوالت 2( مواد اولیه/اجزا را به دست آورند )5کنند تا: )فروشان( با یکدیگر تالش میکنندگان و خردهتوزیع

 (.2119فروشان تحویل دهند )وانگ و پرایز، والت نهایی را به خرده( این محص1نهائی خاصی تبدیل نمایند )

های زنجیره عرضه به غیر از حلقه ابتدایی )صاحبان مواد اولیه( و حلقه انتهایی )مشتریان نهایی محصول( از * کلیه حلقه

سو دیگر پس از تولید، و از یک کنندگان مواد اولیه بودهیکسو برای تولید کاال و خدمات خود متقاضی مواد اولیه از تأمین

باشند. برای مثال سازمانی که تولیدکننده یک قطعه موردنیاز خودرو است مواد اولیه کننده محصول به مشتریان خود میعرضه

نی عفروشد؛ یکند و پس از تولید، آن قطعه را به شرکت سازنده خودرو میکنندگان مواد اولیه تهیه میموردنیاز خود را از تأمین

ور های زنجیره تأمین به طباشد؛ به عبارت دیگر حلقهکننده محصول میسو تقاضاکننده مواد اولیه و از سوی دیگر تأمیناز یک

کنندگان نهایی محصول پس از دریافت کاال کننده هستند و تنها مصرفکننده و از طرف دیگر عرضههمزمان از یک طرف مصرف

های موجود در زنجیره تأمین یک محصول، باید ابتدا کنند. از این رو سازمانه بازار عرضه نمیمحصول را مصرف کرده و آن را ب

 های الزم برای تولیدریزیبینی نمایند آنگاه برنامهمدت )یک سال و کمتر( پیشمیزان تقاضای محصول خود را در افق کوتاه

های زنجیره را هماهنگی الزم جهت کارا و اثربخش بودن فعالیتریزی و محصول را مطابق با میزان تقاضا انجام دهند. برنامه

 های الزم و ضروری زنجیره تأمین، با حداقل هزینه و در زمان حداقل انجام گیرد.مدیریت زنجیره عرضه گویند؛ یعنی فعالیت

تجهیزات، ساخت کاال و توزیع ها در میان ها که برای فراهم نمودن مواد اولیه، حرکت آنای از تسهیالت و فعالیت* به شبکه

 (.5199شود )شفیعی و همکاران، رود زنجیره تأمین گفته میمصرف و پشتیبانی پس از فروش به کار مینهایی کاالی قابل

های مشتری مشارکت دارند، شامل طور مستقیم و یا غیرمستقیم در تحقق درخواستزنجیره تأمین تمام مراحلی را که به

ی مدیریت آن، تأمین نیازهای مشتری با دستیابی به بیشترین ارزش است این زنجیره برای رسیدن به این شود و هدف اصلمی

مساعی راهبردی در میان تمامی اعضاست تا با بیشترین یکپارچگی در همه فرآیندهای سازمانی هدف، نیازمند هماهنگی و تشریک

توان گفت که زنجیره تأمین برای رسیدن به بیشترین (. در نهایت می2110ارائه محصول، بتواند تقاضا را مدیریت کند )استیونس، 

ارزش، نیازمند مدیریت کارا و اثربخش تمامی جریانات و فرآیندها بین تمامی اعضا در تمامی مراحل )شامل طراحی محصول، 

مصرف نهایی محصول( است )کوپرا و ریزی، تولید و توزیع، خدمات پس از فروش و بینی و برنامهتهیه و خرید مواد اولیه، پیش

 (.2111همکاران، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: فرآیند مدیریت زنجیره تأمین5)شکل 

شود را در بر خواهد گرفت و از مواد میها، اطالعات و فرایندهایی که منجر به عرضه * مدیریت زنجیره تأمین تمام دارائی

 (.2151بسیاری از اعضای به هم وابسته ساخته شده است )وانگ و همکاران، 

تأمین  منبع

 کنندگان

تبدیل 

 کنندگان

توزیع 

 کنندگان

خرده 

 فروشی ها

مصرف 

 کنندگان
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نمایند، لذا بهتر آن است که از شبکه تأمین برای ساختار زنجیره ای عمل میهای تأمین در اصل بصورت شبکه* اغلب زنجیره

 ( که از سطوح اصلی آن عبارتند از:2تواند شامل سطوح مختلف باشد )شکل تأمین استفاده شود. یک زنجیره تأمین می

 کننده نهاییمشتریان یا مصرف 

 فروشان یا مشتریان میانیخرده 

 فروشانکنندگان و عمدهانبارداران، توزیع 

 تولیدکنندگان 

 کنندگان مواد اولیهتأمین 

اسب برای زنجیره تأمین، هم به نیازهای مشتریان و هم به با معرفی هر یک از سطوح فوق و به منظور ایجاد یک طراحی من

 نقشی که هر بخش یا هر سطح در کل زنجیره با توجه به نوع محصول، بازار و... دارد، باید توجه نمود.

-5( نشان داده شده از دو فرآیند منسجم اصلی تشکیل یافته است که عبارتند از: 2طور که در شکل )تأمین همانزنجیره 

 ع.فرآیند لجستیک و توزی -2ریزی تولید ترل موجودی و برنامهکن

 

 (5889(: فرآیند زنجیره تأمین )بیمن، 2)شکل 

رآیند گیرد. فها را در برمیهای آنریزی تولید، خرده فرآیندهای مربوط به تولید و انبار و رابطفرآیند کنترل موجودی و برنامه

ردند )بیمن، گفروشان منتقل میکننده آن است که چگونه محصوالت از انبار به خردهبعدی، یعنی فرآیند لجستیک و توزیع تعیین

تژیک و سیستماتیک کارکردهای کسب و کار سنتی درون یک شرکت عنوان هماهنگی استرامدیریت زنجیره تأمین به  .(5889

گردد و هدف از آن بهبود عملکرد بلندمدت یک شرکت به صورت خاص و میان کسب و کارهای درون زنجیره تأمین تعریف می

أثیر کرد سایر شرکاء تباشد. در زنجیره تأمین هر یک از شرکای تجاری متقاباًل بر عملعنوان یک کل می جزء و زنجیره تأمین به

ریت ها برای مدینماید. مدیریت زنجیره تأمین در واقع تالش سازمانگذاشته و نوعی وابستگی متقابل را میان طرفین ایجاد می

فرد هیافته و تحقق اهداف منحصربباشد تا از این طریق به نوعی مزیت رقابتی دستاین وابستگی دوجانبه میان اعضاء زنجیره می

عنوان خرده توانند به ها میو نهایتًا اهداف کل مجموعه را فراهم نمایند. در یک دید کلی در سطح زنجیره تأمین شرکت هاآن

نظر گرفتن نمایند. با درشوند که برای حفظ یکپارچگی مجموعه با یکدیگر ارتباط داشته و همکاری میهایی نگریسته میسیستم

شرکاء تجاری الزم است تا در انجام وظایفشان با یکدیگر همکاری نموده و از منابع ورودی  عنوان یک سیستم،زنجیره تأمین به 

های استخدام مشترک، اطالعات و مواد اولیه مشترک استفاده نمایند. مشترکی همچون نیروی انسانی ماهر با استفاده از سیستم

 هایی که در یکنماید. شرکتنسجم و یکپارچه را ایجاد میعنوان یک کل ماین نگرش در واقع دید جامعی از زنجیره تأمین به 

 تأمین کنندگان

 حمل و نقل انبار تولید

 مرکز تولید

 فروشانخرده

 توزیع و لجستیک
 ریزی تولید و کنترل موجودی برنامه
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نند ککنند دارای زمینه فعالیتی مشترکی هستند و با یکدیگر در مسیر تولید محصول مشترکی فعالیت میزنجیره فعالیت می

 (.5182)شجاعی، 

تانداردهای کمی و کیفی مشترک صورت محصول و خدمات، دانش و اطالعات، استوانند به های زنجیره تأمین نیز میستاده

همکاری  کنند بر سطحها در زنجیره تأمین دنبال میو همچنین نیروی انسانی متخصص نمود پیدا کنند. نوع استراتژی که سازمان

ها در کند به همین جهت همسو بودن استراتژیدر زنجیره تأثیر خواهد گذاشت. استراتژی جهت حرکت سازمان را مشخص می

ها تقاضامحور باشند زنجیره تأمین بیشتر به سمت گذارد. هرچه استراتژیگیری زنجیره تأمین تأثیر میأمین، بر جهتزنجیره ت

مشتریان زنجیره جهت خواهد گرفت و این نیاز به همکاری را در سطح زنجیره افزایش خواهد داد. تکنولوژی یکی از عوامل مهمی 

ه و در نوع روابطی که در زنجیره تأمین وجود دارد مؤثر خواهد بود. زیرساختی که است که اخیراً بسیار موردتوجه قرارگرفت

تواند بر شیوه برقراری ارتباط در زنجیره و در نتیجه بر سطح همکاری و های زنجیره از نظر فناوری دارا هستند، میسازمان

دند. تر شد و ارتباطات آنالین ارتقا پیدا کرگستردهمشارکت اعضای زنجیره تأثیر گذارد. توسعه تکنولوژی، پس از ظهور اینترنت 

مات هایی که از مکالشود، بلکه در برگیرنده سیستمهایی که اطالعات را فراهم سازند نمیفناوری اطالعات فقط شامل سیستم

مود مع آنالین فراهم نگیری جواها، فرصتی را برای شکلگردند. توسعه این تکنولوژیکنند نیز میها هم حمایت میمابین گروه

 (2110که در نتیجه باعث تسهیل همکاری میان سازمانی گردند )جونز، 

کردند کارایی خود را از دست های مدیریت تولید گذشته که یکپارچگی کمتری را در فرآیندهایشان دنبال میامروزه شیوه

مناسب جریان مواد، کاال، اطالعات و مالی، توانایی پاسخگویی عنوان یک رویکرد یکپارچه برای مدیریت اند و زنجیره تأمین به داده

، ریزی ریاضیهای قدیمی و جدید مانند برنامهسازی این فلسفه، ابزارها و تکنیکباشد. در راستای پیادهبه شرایط را دارا می

های زنجیره تأمین یت جریانکننده هستند. ارتباط نزدیکی بین طراحی و مدیرهای متاهورستیک و... یاریسازی، روششبیه

توان به مشکالت الکترونیک را میهای تجارت که غالب شکستطوری)مواد، اطالعات، مالی( و موفقیت زنجیره وجود دارد. به

هایی است که برای های زنجیرۀ تأمین نسبت داد. مدیریت زنجیره تأمین یک مجموعه از روشناشی از طراحی و مدیریت جریان

رود تا محصوالت موردنیاز به مقدار مشخص ها به کار میکنندگان، تولیدکنندگان، انبارها و فروشگاهنمودن مؤثر عرضهیکپارچه 

های کل زنجیره حداقل شود و در ضمن نیاز و در زمان معین و در مکان معین تولیدشده و به مشتریان عرضه شود تا هزینه

رو . از اینباشدها، نقش اصلی در موفقیت یا شکست زنجیره تأمین میقش موجودیمشتریان با سطح سرویس باال برآورده شود. ن

(. در غالب واحدهای تولیدی کشور ما 2112هماهنگی سطوح موجودی در سرتاسر زنجیره تأمین حائز اهمیت است )استیون، 

ده دهنحاکم بوده و واحدهای تشکیلریزی عملیات واحدهای مرتبط با تهیه و تدارک یک محصول هنوز دیدگاه سنتی در برنامه

کنند که این امر در سازی منافع خود تصمیماتی را اتخاذ میزنجیره عرضه یک محصول هر کدام به تنهایی در راستای بهینه

 توان رقابتی مالحظهشده محصول و در نتیجه کاهش قابلهای زنجیره، افزایش قیمت تماماکثریت مواقع باعث افزایش هزینه

 ها خواهد شد.تشرک

 های زیر است:در مقایسه با زنجیره تأمین سنتی، زنجیره تأمین سبز دارای مشخصات و ویژگی

ها در طول زنجیره سبز بودن زنجیره که به معنای تأکید بر مشخصه حداقل مصرف انرژی و منابع و حداقل تولید آالینده

 .شودمحیطی عملکرد تمام اعضای زنجیره تأمین حاصل میزیستها و بهبود سازی سیستمهای بهینهتأمین است و با روش

ای بسته از جریان مواد وجود دارد. برخالف زنجیره تأمین سنتی که جریان مواد دارای حلقه بسته نیست و از مواد خام حلقه

های گان یا به شرکتشود زنجیره تأمین سبز بخش بازیافت را که یا مربوط به تولیدکنندشروع و به محصول نهایی ختم می

شود به زنجیره اضافه نموده است. با فرآیندهای بازیافت، بخشی یا تمام محصوالت مجددًا بازیافت کننده دسته سوم مربوط می

ا و هسازی مصرف انرژی و منابع، کاهش آالیندهگردد که منجر به بهینهشوند یا انرژی و منابع بازیافت میمورداستفاده واقع می

 شود.های تولید میو در نهایت کاهش هزینه ضایعات
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« ستزیحفظ محیط»* یکپارچگی بیشتری نسبت به زنجیره تأمین سنتی وجود دارد زیرا هدف استراتژیک کل زنجیره 

-های اطالعاتی و همکاری تمام اعضای زنجیره تأمین و هماهنگی بیشتر فعالیتشود و این مستلزم یکپارچگی سیستمتعریف می

 در جهت تحقق این هدف است. های آن

زنجیره تأمین سبز شامل فرآیندهای تأمین مواد خام، تولید، مدیریت لجستیک، توزیع و خدمات، استفاده و بازیافت است. 

ها و کنترل زنجیره و ای، بسته بودن و هماهنگیدلیل ساختار حلقهنشان داده شده است به  (2-2)طور که در شکل همان

 .(2119شده پیچیده شده است )وانگ، مدل ارائه های موادجریان

 یکپارچگی زنجیره تأمین -2-1

 مصرفهای مرتبط با جریان کاالها و خدمات، از مرحله ماده خام اولیه محصول نهایی قابلزنجیره تأمین شامل تمام فعالیت

شود )هندفیلد و ات و مباحث مالی نیز میبر جریان مواد، شامل جریان اطالعها عالوه توسط مشتری است. این نقل و انتقال

شود، زنجیره تأمین، عالوه بر جریان کاال و خدمات، شده مشخص میطور که از تعریف ارائه(. همان511: ص 5888نیکوالس، 

ه بترین مباحث در زنجیره تأمین، توجه دربرگیرنده جریان اطالعات میان عناصر مختلف است؛ به عبارت دیگر، یکی از اساسی

نوان یک اصل ع کنندگان و مشتریان شرکت است. در نتیجه، زنجیره تأمین بهپویایی اطالعات میان شرکت تولیدکننده با تأمین

ا ههای داخلی شرکت خود، به ارتباطها قرار گرفته است و مدیران عالی عالوه بر تمرکز بر فعالیتمهم موردتوجه مدیران شرکت

 .نمایندکنندگان و مشتریان خود توجه خاصی مبذول میگام با تأمینهای مناسب و به هنو تعامل

وجود های معنوان یک فرآیند کنش متقابل و همکاری تعریف نمود که در آن شرکتتوان بهیکپارچگی زنجیره تأمین را می

(. در 2112کسب نمایند )پی جل،  کنند تا پیامدهای متقابالً مقبولای مشارکتی با یکدیگر کار میدر یک زنجیره تأمین به شیوه

نند تا کنمودند، جهت کسب مزایای عملکردی بهتر، تالش میصورت مستقل و مجزا فعالیت میهایی که در ابتدا بهواقع، شرکت

ار أیید قرها مورد تبا سایر عناصر زنجیره تأمین همکاری نمایند. مزایای یکپارچگی زنجیره تأمین توسط نتایج بسیاری از پژوهش

 (،2118توان به افزایش در عملکرد بازار نام برد )کیم، گرفته است که از آن جمله می

های رقابتی امروز در بازار جهانی شناخته شده است؛ بنابراین ضروری است تا عنوان یکی از مزیتزنجیره تأمین یکپارچه به

 وهای تأمین نیازمند یکپارچگی فرآیندهای کسب نجیرهفاکتورهایی که در یکپارچگی نقش دارند، بررسی شوند. مدیریت مؤثر ز

ک عنوان یباشد زنجیره تأمین یکپارچه ممکن است به کنندگان و مشتریان خارجی میکار داخلی در یک سازمان و کل تأمین

درگیر  هایسازمانهایی که در یک زنجیره تأمین برای رسیدن به نتایجی که برای همه مساعی در شرکتفرآیند تعامل و تشریک

 (.5880در زنجیره، موردقبول و هماهنگ باشد، تعریف شود )نوبلی، 

عات که بر جریان اطالزنجیره تأمین یکپارچه متفاوت از زنجیره تأمین سنتی است. یک زنجیره تأمین سنتی به علت این

ه تأمین سنتی )غیر یکپارچه( حداقل دو ( بیان داشت که یک زنجیر5881گسسته یا مجزا تأکید دارد، یکپارچه نیست. سابث )

ا بینی به علت افزایش در عدم اطمینان تقاضهای پلکانی در زنجیره تأمین، دقت پیشافتادگیاشکال دارد. ابتدا، در نتیجه عقب

 موجودیبینی نادرست معموالً های اطالعات منفصل، کاهش خواهد یافت )اثر شالق چرمی(. پیشعنوان یک نتیجه از جریانبه 

ه های زنجیرکه فرآیندهای کسب و کار در سرتاسر بخشکنندگان به همراه دارد. دوم، معمواًل به علت ایناضافی را برای تأمین

هد. در نتیجه دتأمین به صورت یکپارچه مرتبط نیستند، یک زنجیره تأمین سنتی به آهستگی به تغییرات تقاضا واکنش نشان می

شود؛ بنابراین ادبیات زنجیره تأمین از نیاز برای اطمینان محیطی روبرو می سطوح باالتری از عدمچنین رویکردی، اغلب با 

توان بیان داشت که توافق زیاد در مورد اهمیت کند. مییکپارچگی بیشتر جهت روبرویی با عدم اطمینان محیطی حمایت می

 (.2119ای بیش از یک دهه دارد )وانگ، تاریخچهکنندگان، تولیدکنندگان و مشتریان استراتژیک یکپارچگی تأمین

 کرده و به مساعیطور استراتژیکی با شرکای زنجیره تأمین تشریکای است که تولیدکننده بهزنجیره تأمین یکپارچه، درجه

های مؤثر یابی به جریانکند. هدف زنجیره تأمین یکپارچه، دستصورت گروهی فرآیندهای داخل و خارج سازمان را مدیریت می

و کارا از محصوالت و خدمات، اطالعات، پول و تصمیمات جهت فراهم کردن بیشترین ارزش برای مشتری با هزینه کم و سرعت 
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تواند منجر به سودهای عملیاتی شود اما هماهنگی استراتژیکی، سودهای استراتژیکی و باشد. هماهنگی عملیاتی تنها میباال می

(. با توجه به تحقیقات گذشته، در این تحقیق دو بعد یکپارچگی داخلی و نیز یکپارچگی 2112)فلین،  کندعملیاتی را فراهم می

عنوان ابعاد زنجیره تأمین یکپارچه در نظر گرفته شود، بهکننده و یکپارچگی مشتری میخارجی که شامل یکپارچگی تأمین

که رحالیگردد، دای دیگر برمیچگی لجستیک با مناطق وظیفهمساعی و یکپاراند. یکپارچگی داخلی، به هماهنگی، تشریکشده

 شود.کنندگان شرکت مربوط میهای لجستیک شرکت با مشتریان و تأمینیکپارچگی فعالیت

 اثر یکپارچگی زنجیره تأمین بر عملکرد شرکت -2-2

ذار بر سطح عملکرد شرکت اثرگ توان عنوان نمود که سطح یکپارچگی زنجیره تأمینهای گذشته میبا بررسی کلی پژوهش 

ها )فلین و همکاران، که نتایج برخی از پژوهشطوریاست. البته شدت و درجه یکپارچگی در این رابطه اهمیت بسیاری دارد. به

به باالترین سطح عملکرد  -یکپارچگی داخلی و خارجی -دهد که بیشترین درجه یکپارچگی زنجیره تأمین(، نشان می2151

ند. کشود، سطح عملکرد شرکت افزایش پیدا میود؛ به عبارت دیگر، هر چه سطح یکپارچگی زنجیره تأمین بیشتر میشمنجر می

ای که ونهگتر بر ابعاد مختلف یکپارچگی و عملکرد صورت پذیرفته است. به ها، نگاهی تفصیلیاز سوی دیگر در بعضی از پژوهش

شده است که برخی از یگر به صورت مجزا موردبررسی قرار گرفته است و مشخصرابطه ابعاد مختلف هر یک از مفاهیم با یکد

 (.2151ابعاد یکپارچگی زنجیره تأمین دارای اثری مستقیم و مثبت بر بعضی ابعاد خاص عملکرد هستند کلین و همکاران، 

 عملیات مدیریت زنجیره تأمین -2-2-5

بت شود که پژوهشگران مختلف نسات مدیریت زنجیره تأمین آشکار میهای گذشته در رابطه با متغیر عملیبا بررسی پژوهش

، در رابطه شود؛ بنابرایننظری در این رابطه یافت نمیکه اتفاقطوریاند. بههای متفاوتی داشتهبه ابعاد مختلف این متغیر، دیدگاه

ا هدتوجه قرار گیرند و از سوی دیگر، این شاخصهای ایرانی مورهای متناسب با شرکتسو، شاخصبا این متغیر تالش گردید از یک

ای از هبندی قابلیتهای متغیر مذکور توسط این محقق، گروهفهم و کاربردی باشند. در بررسی شاخصاز دیدگاه مدیران قابل

حوزه  1 تأمین بهبندی کلی زنجیره های از برون به درون مورداستفاده قرار گرفته بود. بر اساس تقسیمدرون به برون و قابلیت

بندی گروه تدارکات، تولید و توزیع گروه 1ها، در (، در پژوهش حاضر این شاخص2112تدارکات، تولید و توزیع )چن و پائولرج، 

 شوند.می

 اثر یکپارچگی زنجیره تأمین بر عملیات مدیریت زنجیره تأمین -2-2-2

ین، منابع خاص عملیاتی و دانش فناوری خود را در داخل مند زنجیره تأمتواند از طریق یکپارچگی نظامیک شرکت می

های دیگر تسهیم نماید و از این طریق عملیات مدیریت زنجیره تأمین شرکت را ارتقا دهد. در واقع، موفقیت سازمان و با سازمان

 پارچگی خارجی باعملیات مدیریت زنجیره تأمین در بهبود عملکرد، در گروی برقراری یکپارچگی در داخل یک شرکت و یک

( بر این عقیده هستند که قدرت 2111لیوای و همکارانش ) -(. سیمچی5880کنندگان و مشتریان است )ناراسیمهان، تأمین

تواند به تقویت منابع عملیاتی کلیدی منجر شود. با وجود اهمیت فراوان این مورد در حوزه مطالعه یکپارچگی زنجیره تأمین می

 (.2118های بسیار اندکی در این رابطه انجام شده است )کیم، شزنجیره تأمین، پژوه

 اثر یکپارچگی زنجیره تأمین بر عملکرد شرکت -2-2-1

ای هشود که سطوح مختلف یکپارچگی زنجیره تأمین دارای اثرهای متفاوتی بر جنبههای گذشته آشکار میبا بررسی مطالعه

؛ ویکری و 2118، 2110؛ 2151ز با خود به همراه دارند )فلین و همکاران، مختلف عملکردی هستند که تعابیر مختلفی را نی

تواند مزایایی از قبیل کاهش در موجودی و هزینه کل و افزایش در تسهیم اطالعات (. یکپارچگی زنجیره تأمین می2111همکاران، 

طرح محصول و در نهایت ارتقای عملکرد دنبال آن، بهبود در سودآوری و سطوح ارائه خدمات، نوآوری در تکنولوژی و  و به

 (.5880عملیاتی و مالی شرکای زنجیره تأمین را در پی داشته باشد )ملونی و بنتون، 
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 اهداف زنجیره تأمین -2-1

. با توجه اندهای خاصی شدهامروزه با توجه به توسعه صنعتی دنیا، تنوع محصوالت افزایش یافته و محصوالت دارای پیچیدگی

دهی شود، اما سازماندهی تولید و ساخت قطعات احساس میقطعات فراوان در بعضی از این محصوالت نیاز به سازمانبه وجود 

آالت و منابع انسانی، مشکالت زیادی دارد. تهیه و تولید کلیه قطعات در داخل شرکت مشکالت زیادی تأمین مواد اولیه، ماشین

دهی نیروی انسانی و نیز ایجاد منابع اضافی در زمان تغییرات بازار و تقاضا است مانترین آن نحوه سازآورد که مهمبار می به

دهی مناسب تأمین قطعات، بهتر است از منابع اند که برای سازمانها دریافته(. به مرور زمان، سازمان2110)کوپرا و همکاران، 

وانند به تهای تولیدی دریافتند که نمیگرفت. چراکه سازمانتولید خارج از سازمان استفاده شود، لذا تفکر زنجیره تأمین شکل 

ای همدت تأکید کنید. سازمانصورت مستقل و بدون در نظر گرفتن شرایط پیرامونی خود، تنها بر کارایی درونی و منافع کوتاه

د، ها را کاهش دهننند هزینهموقع به مشتری هستند تا بتواکنونی نیازمند هماهنگی دقیق برای تدارک مواد اولیه و تحویل به

ره شده، مدیریت زنجیموقع داشته باشند و در نهایت رضایت مشتری را کسب کنند. با توجه به موارد مطرحدریافت و تحویل به

مدیریت زنجیره تأمین عبارت است از  .(5880عنوان راهکاری مؤثر و مفید در این زمینه مطرح شود )فری، تواند بهتأمین می

ه ترین حالت ممکن. مدیریت زنجیره تأمین دربرگیرندریزی، اجرا و کنترل عملیات مرتبط با زنجیره تأمین در بهینهد برنامهفرآین

شده از نقطه شروع اولیه تا نقطه پایان مصرف ها و ذخیره مواد اولیه، موجودی در حین کار و محصول تمامتمامی جابجایی

باشد که از تأمین ریزی و کنترل مواد و اطالعات میسازی برای برنامهرویکرد یکپارچهباشد. مدیریت زنجیره تأمین یک می

ی اگونه که در وظایف مختلف در یک سازمان جریان دارد. مدیریت زنجیره تأمین، مجموعهکنندگان تا مشتریان جریان دارد همان

منظور ی که بهاگونهان، تولیدکنندگان، انبارها و فروشندگان بهکنندگهای مورداستفاده برای یکپارچگی مؤثر و کارای تأمیناز روش

های سیستم و تحقق نیازهای خدمات، کاالها به تعداد صحیح در مکان مناسب و در زمان مناسب تولید و حداقل کردن هزینه

 توزیع گردند.

توان تفاوت بین ارزش محصول میهدف اصلی زنجیره تأمین، حداکثر نمودن مجموع ارزش ایجاد شده است. این ارزش را 

ی صرف شده در زنجیره تأمین به منظور تهیه و تحویل محصول در نظر گرفت. رسد، از هزینهنهایی که به دست مشتری می

 (.2110)کوپرا و همکاران، 

 اصول نظام مدیریت زنجیره تأمین -2-0

ای که ارائه خدمات به مشتریان گونهانتخاب زنجیره تأمین بهها و طراحی بندی بر اساس خدمات موردنیاز آناصل اول( تقسیم

 های مختلف سوددهی مناسب و موردنظر را داشته باشد.در بخش

 اصل دوم( تنظیم شبکه لجستیک با توجه به نیازهای مشتریان و اصل سوددهی.

ریزی تقاضا با استفاده از گر برنامهاصل سوم( توجه به اطالعات بازار و هم راستا نمودن زنجیرۀ تأمین، یا به عبارت دی

 های مستمر و تخصیص بهینه منابع.بینیپیش

 اصل چهارم( طراحی و تولید محصول با گرایش به نظرات مشتری و باال بردن سرعت پذیرش تغییرات در زنجیره تأمین. 

 اصل پنجم( مدیریت راهبردی منابع به منظور کاهش هزینه مواد و خدمات مرتبط با آن.

مایی گیری بوده و بتواند نای که قادر به پشتیبانی سطوح مختلف تصمیمگونهاصل ششم( طراحی راهبرد زنجیره تأمین به

 شفاف از جریان محصوالت خدمات و اطالعات ارائه دهد.

 هایاصل هفتم( انتخاب معیارهای جامع عملکرد برای سنجش میزان موفقیت در دستیابی کارآمد و مؤثر به خواسته

ترین بخش یک نظام مدیریت زنجیره تأمین، بخش استراتژی است که در واقع موتور محرک این نظام به کننده نهایی مهممصرف

 (.5181آید )برغانی تمدن، حساب می
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 ها به سوی مدیریت زنجیره تأمیندهنده سازمانعوامل سوق -2-0

های خود را بر ان بودند، در عوض تمایل داشتند تا فعالیتها کمتر درگیر اداره زنجیره تأمینشدر گذشته غالب سازمان

های تجاری را بر آن داشت تا به صورت مطلوب زنجیره کنندگان بالفصل خود متمرکز کنند. عوامل متعددی سازمانتأمین

 تأمینشان را مدیریت نمایند که برخی از این عوامل عبارتند از:

 هایی از قبیل تولد ناب و مدیریتها عملیات خود را با فعالیتاخیر بسیاری از سازمان های بهبود: در طی دههنیاز برای فعالیت

ای تولید هها قادر بودند تا به بهبود کیفیت دست یابند. بهبود کیفیت باعث افزایش هزینهاند. آنکیفیت فراگیر سازگار کرده

 ها را کاهش دهند.زنجیره تأمین، این هزینهنمایند از طریق استفاده از مدیریت ها سعی میشود و سازمانمی

ها خرید کاال و خدمات را، به جای سپاری خود هستند. آنها در حال افزایش میزان برونسازمان سپاری:افزایش سطح برون

ا هابد، سازمانها افزایش می یسپاری در سازمانطور که بروناند. همانتولید و تهیه آن بوسیله خودشان در دستور کار قرار داده

 دهند.های مربوط به تأمین و تدارکات را )انبار، حمل و نقل، تحویل و...( افزایش میفعالیت

لیدی های توحمل و نقل یک عامل کلیدی در موفقیت زنجیره تأمین است. برای بعضی شرکت های حمل و نقل:افزایش هزینه

های حمل و نقل با دقت بیشتری مدیریت ها باشد؛ بنابراین نیاز است هزینهکل هزینه %21تواند بیش از های حمل و نقل میهزینه

 گردند.

فشار رقابت منجر به افزایش تعداد محصوالت جدید، کوتاه شدن چرخه عمر محصول و افزایش سفارشی  فشارهای رقابت:

پاسخگویی سریع برای کوتاه کردن  کاالها و خدمات شده است. لذا به کارگیری مدیریت زنجیره تأمین ساز و کاری مناسب جهت

 باشد.های تأخیر میزمان

شده است. در یک زنجیره تأمین شدن منجر به افزایش طول فیزیکی زنجیره تأمین گسترش جهانی شدن:افزایش جهانی

 یابد.های مدیریتی زنجیره تأمین افزایش میجهانی چالش

های جدیدی را کترونیک ابعادی را به خرید و فروش اضافه و چالشافزایش اهمیت تجارت ال افزایش اهمیت تجارت جهانی:

 ارائه نموده است.

وانند تها دارای عدم اطمینان ذاتی باالیی هستند و میباشند. آنهای تأمین پیچیده و پویا میزنجیره پیچیدگی زنجیره تأمین:

ی غیردقیق، تحویل همراه با تأخیر، کیفیت زیر استاندارد هابینیبه طور نامناسبی بر تصمیمات سازمان اثر بگذارند مانند پیش

 و...

ها نقش اصلی در موفقیت یا شکست زنجیره تأمین است. از این رو هماهنگی نقش موجودی ها:نیاز برای مدیریت موجودی

 (.5181میزان موجودی در سرتاسر زنجیره تأمین حائز اهمیت است )برغانی تمدن، 

 فرآیندهای سازمانییکپارچگی  -2-9

ها در مجموعه توانند منبع مهمی برای ایجاد مزیت رقابتی محسوب شوند و وجود چندپارگی دادهفرآیندهای کسب و کار می

 فرآیندهای سازمانی چیزی جز کاهش کارایی سازمان و در نهایت، کاهش کارایی عملکرد سازمانی ندارد.

عنوان مزیتی رقابتی مطرح نماید، برطرف سازد و مجموعه فرآیندهای سازمانی را بهتواند این چندپارگی را عاملی که می 

در  گردد و سپس، توضیحاتیساز فرآیندهای سازمانی است. در اینجا ابتدا، یکپارچگی تعریف میهای یکپارچهاستفاده از سامانه

گردد. یکپارچگی عبارت های سازمانی است، ارائه میریزی منابع سازمان که عاملی برای یکپارچگی فرآیندمورد سامانه برنامه

ن که های مختلف و متوازبخشاست از استفاده اشتراکی دو یا چند کاربر از اطالعات یکسان با منبع ذخیره یکسان و پیوند میان 

های ی متقابل میان تیماها و فرهنگ است و باعث ایجاد رابطههای راهبردی تا تمرکز بر بازار، منابع، مهارتگیریشامل جهت

 (.2112گردد )براگانز، داخلی و وظایف موجود می

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

های اطالعاتی و فراهم آوردن اطالعاتی دقیق و به موقع و جامع از یکپارچگی، همچنین موجب از بین بردن جزایر و ماژول

های پردازش ها، اطالعات )دادهبار دادههای عملیاتی، انشود. این یکپارچگی در ابعادی از جمله دادهوضعیت کل سامانه جاری می

ها، ساختار سازمانی کاربردهای هوش کسب و کار مانند وسایل های آنشده(، دانش سازمان، فرآیندها، منابع انسانی و مسئولیت

ابد یی تحقق میبینافزارهای تحلیل آماری و پیشافزارهای کاربردی مانند نرمدهی، نرمکاوی، پژوهش و بررسی بازار، گزارشداده

های مدیریتی، های حاصل از اطالعات و دادهشود عبارت است از: کاهش هزینهترین نتایجی که از این یکپارچگی حاصل میمهم

های سازمان، دسترسی دار از مجموعه فعالیتهای معنیهای قانونمند، فراهم کردن تجزیه و تحلیلکاهش زمان برای ایجاد گزارش

کاوی، مجهز کردن سازمان برای انجام همکاری و مشارکت جویی در زمان دسترسی به اطالعات و دادهو صرفه هاآنی به داده

 (.2111صورت آنی )چو و همکاران، های نقدی و مالی در سازمان، بههای مختلف و بررسی تمامی جریانبخش

 شود.هایت کسب مزیت رقابتی میتمامی این موارد منتج به افزایش کارایی، برگشت سرمایه بیشتر و در ن 

 های موفق قرنریزی منابع سازمانی است. سازمانشود، سامانه برنامهعاملی که باعث یکپارچگی در فرآیندهای سازمانی می

کنند و تأکید زیادی بر خلق برای انسجام فرآیندهای کسب و کار در داخل سازمان استفاده می Erpهای بیستم از سامانه

 های پویایی از کسب و کار برسند )شفیعیتوانند به مدلها به کمک این سامانه میی یکپارچه بین سازمانی دارند. سازمانهاسامانه

 (.5199آبادی و خاتمی فیروزآبادی، نیک

افزارهای جامعی ای یکپارچه از نرمکند و شامل مجموعهعنوان یک سامانه مدیریت کسب و کار عمل می، بهERPسامانه 

(. این سامانه قادر است تمامی 2118کند )استمبرگر و همکاران، ت که تمامی فرآیندها و وظایف کسب و کار را منسجم میاس

ایی هایشان را بر مبنتوانند ماهیتی مستقل داشته باشند، فعالیتمجموعه همکاران موجود در زنجیره تأمین را در عین اینکه می

توان گفت هدف نهایی این سامانه این است که که میطوری( به2118کورو و همکاران، مشترک ترکیب کرده و شکل دهد )راجا

 (.52: ص 5190آبادی، بار وارد سامانه شود )خاتمی فیروزآبادی و شفیعی نیکاطالعات فقط یک

ERPسازی یکپارچه باعث ایتغییر و تنظیم مبتنی بر کامپیوتر است که با کمک یک پایگاه داده، سیستم جامع اطالعاتی قابل

ها و شود و با هدف مدیریت مؤثر منابع، دسترسی آنی به اطالعات را در زمینهها، اطالعات و منابع میتمام فرآیندها، بخش

 (.5199آبادی و خاتمی فیروزآبادی، آورد )شفیعی نیکهای مختلف فراهم میبخش

 دانست: ERPهای سازی سامانهها به اجرا و پیادهسازمان ترین دالیل توجهتوان موارد زیر را مهمطور عمده میبه

ها یکپارچگی صورت بگیرد تا بتوان توان چهار حوزه کارکردی معرفی نمود که باید میان آنطورکلی، برای این سامانه میبه

 یافت. این چهار حوزه عبارتند از:به آن هدف غایی که رسیدن به مزیت رقابتی است، دست 

  ریزی احتیاجات مواد، مدیریت موجودی، مدیریت و تضمین کیفیت، ریزی تولید، برنامهپشتیبانی: شامل برنامهعملیات و

 مهندسی، نگهداری و تعمیرات و... است. -ارزیابی فروشندگان و خرید، حمل و نقل و توزیع، فنی

 یزی رهای بازار، مدیریت سفارشات، برنامهبندی و انتخاب بازار، پژوهشفروش و بازاریابی: شامل مدیریت محصوالت، تقسیم

 گذاری، خدمات پس از فروش و ... است.های توزیع، قیمتفروش، قراردادها، کانال

 رمایهها، سها و پرداختیمالی: شامل حسابداری صنعتی و تولید، آنالیز سودمندی، دفتر کل، مدیریت نقدینگی و دریافتی-

 ها، تخصیص بودجه و... است.گذاری

 ای هریزی نیروی انسانی، صورتبندی مشاغل، برنامهابع انسانی: شامل مشخصات کارکنان، آموزش، حقوق و دستمزد، طبقهمن

 های سفر و... است )همان(.پرداخت، هزینه

 گیری عملکرد در زنجیره تأمیناندازه -2-8

فاده از ابزار مناسب و داشتن مقیاس امروزه مدیران کشور با مشکل جدی سنجش عملکرد سازمان خود مواجه هستند. است

کند که موقعیت عملکردی خود را در مقایسه با ها فراهم میعملکردی در صنایع مختلف و صنعت مشابه این امکان را برای آن

 دامنه عملکرد دیگر رقبا در داخل و یا خارج کشور بدانند. عملکرد مناسب زنجیره تأمین نقش کلیدی در موفقیت یک سازمان و
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ویژه سودآوری آن دارد. در این راستا استقرار یک سیستم سنجش عملکرد زنجیره تأمین در بهبود دستیابی پایدار به اهداف به

سو، همچنین افزایش تفکر های ایرانی از یکهای سازمانگردد. با توجه به حجم باالی هزینهمستمر عملکرد آن توصیه می

تواند به عنوان یک راهکار جدی مدنظر قرار گیرد. الزم به ذکر است که ، تولید ناب میها از سوی دیگرپذیری سازمانرقابت

گردد. زنجیره تأمین مناسب به معنای تولید به در تولید ناب محسوب می JITزنجیره تأمین یکی از ابزارهای استقرار بخشی 

ملکرد گیری عتری است. لذا ایجاد یک سیستم اندازهکننده تا مشهای تحت کنترل مسیر از تأمینموقع، تحویل بموقع و هزینه

 (.5191زاده و همکاران، موقع و ارزان یک سازمان باشد )معنویتواند کمک مؤثری در مسیر تولید و تحویل بهدر زنجیره تأمین می

اهش ها، ککاهش هزینهگیری عملکرد در زنجیره تأمین فرآیندی است به منظور تحلیل مدیریت عملکرد، جهت رو اندازهاز این

آن را  توانیدگیری کنید، نمیآفرینی و عملیات. عبارت اگر چیزی را نتوانید اندازهریسک و ایجاد امکان بهبود مستمر در ارزش

نش به گیری عملکرد شامل بازه بیهای اندازهباشد، در واقع قوانین اصلی سیستممدیریت کنید. دلیل این واقعیت گریزناپذیر می

های سازمانی در رسیدن به اهداف و تهیه بازخوردهای مهم و کلیدی مرتبط با افزوده، هدایت پیشرفتیعت فرآیندهای ارزشطب

گیری عملکرد نه تنها در رفتار مدیران که مسئولیت توسعه تر چارچوب اندازهباشد. از آن مهمهای استراتژی سازمانی میموفقیت

یری گشود. با این اوصاف، مفهوم اندازهشود بلکه شامل کلیه پرسنل اجرائی نیز میمتبلور می در وضعیت رقابتی را دارا هستند،

 (.5191زاده و همکاران، عملکرد تقریباً همیشه مقدم بر رسیدن به اهداف استراتژیک است )معنوی

و بهبود آن روشن گردد.  گردد تا مراحل توسعهگیری عملکرد سازمان سبب میتشخیص نحوه عملکرد و در نتیجه اندازه

 سازد تا:گیری عملکرد در زنجیره تأمین سازمان را قادر میسیستم اندازه

 .بازبینی، ارزیابی و کنترل عملکرد در اختیار سازمان باشد 

 .بتوان از متدولوژی و معیارهای یکسان در ارزیابی در سطح سازمان سود برد 

 سوی توان در زنجیره تصمیماتی اتخاذ نمود که بهنمود. بعبارت بهتر میگیری بتوان در چارچوبی سیستماتیک تصمیم

 اهداف تولید ناب پیش رفت.

های آینده مشیگیری در مورد خطگیری عملکرد نقش مهمی در اهداف، ارزیابی عملکرد و تصمیماز آنجا که سنجش و اندازه

ره تأمین در راستای تحقق تولید ناب ارائه شده است. در این راستا گیری عملکرد زنجیکند، چارچوبی برای اندازهسازمان بازی می

 ند.اشناسائی، تحلیل و در یک ساختار متعادلی ارائه شدههای مهم در ارتباط با زنجیره تأمین و به دنبال آن تولید ناب شاخص

گیری عملکرد در راستای آن اندازه ها در یک چارچوب متعادل در زنجیره تأمین و تولید ناب وایجاد و شناسایی این شاخص

باشد. در این مقاله، تحقق ساختارهای مدیریت مبتنی بر عملکرد مدنظر هستند. همچنین درج تفکر مقوله نسبتاً جدیدی می

یری گها اهمیت اندازههای عملکرد مؤثر هستند. اکثر سازمانگیری عملکرد و تعریف شاخصتولید ناب در ایجاد سیستم اندازه

اند. در این مقاله چارچوبی برای اند اما در ارائه آن در یک چارچوب متعادل ناکام ماندهخوبی دریافتهملکرد مالی و غیرمالی را بهع

توان بخوبی مشاهده های موجود را در آن میگیری عملکرد زنجیره تأمین ارائه شده است که تعادل و توازن در شاخصاندازه

های خارجی نیز در زمینه ارزیابی عملکرد ای، تجربیات برخی شرکتشده عالوه بر مطالعات کتابخانهامهای انجنمود. در بررسی

کارگیری ها و بهسازی روشیابد قابلیت پیادهاند. آنچه در این تحقیق اهمیت میدر زنجیرۀ تأمین تا حد امکان مطالعه شده

-اند؛ اما اندازهر زیادی را در حوزه مدیریت زنجیره تأمین انجام دادههای پیشنهادی است. تاکنون محققان مطالعات بسیاشاخص

ا و ههای آن مقوله بسیار جدیدی است. تکنیکگیری عملکرد در زنجیره تأمین به منظور تحقق تولید ناب و شناسایی شاخص

، 5191باشند )رزمی، ن و... می، تولید ناب و کایزQM, JITشوند شامل هایی که باعث بهبود در زنجیره تأمین میمتدولوژی

 .(5191زاده و همکاران، معنوی

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 زنجیره تأمین و کیفیت خدمات -2-51

های جدید ایجاد ارزش ها برای یافتن راهدر فضای کنونی اقتصاد جهانی که به سرعت در حال تغییر است، فشار به سازمان

اند که برای افزایش و بهبود در ها به این نتیجه رسیدهمانبرای مشتریان از طریق زنجیره تأمین در حال افزایش است. ساز

 (.5190ها در زنجیره تأمین باید روابط خود را با مشتریان تقویت کنند )آذر، سودآوری و کاهش هزینه

برای چندین دهه، کیفیت خدمات یک حوزه اصلی جذاب بوده است. رابطه کیفیت خدمات با عملکرد کسب و کار، کاهش 

رضایت مشتریان، وفاداری مشتریان و سودآوری اثبات شده است. برای درک مفهوم کیفیت خدمات در زنجیره تأمین هزینه، 

 (.5192( نشان داده شده است )انوری، 1-2توان به بررسی نتایج کیفیت پایین خدمات پرداخت برخی از این نتایج در شکل )می

 

 کننده/ توزیعتأمین کارکنان مشتریان

 دادن شهرت و اعتباراز دست 

 کاهش انتشار اطالعات

 گویی به بازارافزایش زمان پاسخ

 تأخیر در پاسخ به نیاز مشتریان

 پذیری به تغییرات نیازعدم انعطاف

 مشتریان

 کاهش رضایت مشتریان

 کاهش وفاداری مشتریان

 کاهش روحیه

 کاهش دستمزدها

 جایی کارکنانافزایش جابه

 عدم انعطاف به تغییرات

 هماهنگی ضعیف

 جریان ضعیف و گسسته اطالعات

 انگیزش ضعیف

 فقدان اعتماد به زنجیره تأمین

 دهیتأخیر در پاسخ

 عملکرد ضعیف زنجیره تأمین

 عدم انعطاف به تغییرات

 هماهنگی ضعیف

 جریان ضعیف و گسسته اطالعات

 انگیزش ضعیف

 

 

 

 تأثیر روی سازمان و کسب و کار

 توانمندی برای پاسخ به نیاز مشتریان کاهش

 کاهش سهم بازار

 عدم انعطاف به تغییرات

 کاهش سود

 کاهش عملکرد کسب و کار

 کاهش دوره عمر

 گویی به بازارافزایش زمان پاسخ

 افزایش موجودی انبار

 (2110(: رایج کیفیت پایین خدمات در زنجیره تأمین )شت، 1)شکل 

های مختلف بررسی شده است، بیشتر این مطالعات برروی توسط محققین زیادی از دیدگاهاگرچه کیفیت خدمات در گذشته 

 (.5185های خدماتی تأکید داشتند، نه زنجیره تأمین )آذر، سازمان

 (: مقایسه رویکرد سنتی کیفیت خدمات و کیفیت خدمات در زنجیره تأمین2)جدول 

 زنجیره تأمینهای مبتنی بر نیازمندی های سنتی کیفیت خدماتمدل

-کننده، سازمان مرکزی، توزیعنیاز به بررسی تأمین تأکید اصلی بر ساختار دوگانه )فروشنده مشتری(

 صورت یکپارچهکننده و مشتری به

 زنجیره تأمین دارای ابعاد کیفی و کمی است بررسی ابعاد کیفی

 شود.زنجیره تأمین شامل تحویل کاال و خدمات می تمرکز بر تحویل خدمات

 کیفیت خدمات ضعیف
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تأثیر توسعه تکنولوژی مانند فناوری اطالعات بر روی 

 کافی پوشش داده نشده است. اندازهتحویل خدمت به

ر های اطالعاتی بهتزنجیره تأمین ضرورتاً شامل کانال

 باشد.تری میو سریع

 گیری در زنجیره تأمینفازهای تصمیم -2-55

 تأمینهای زنجیره فاز اول: طراحی و تدوین استراتژی

ی طراحی ساختار خود را برای گذاری و بازاریابی، یک نهاد یا سازمان، نحوههای قیمتدر این مرحله، به منظور اتخاذ برنامه

 گیرد. در این مرحله وضعیت هر یک از موارد زیر باید مشخص گردند:های آتی در نظر میسال

 شکل زنجیرۀ تأمین 

 ی تخصیص و انتخاب منابعنحوه 

 فرایندهای مربوط به هر سطح در زنجیره 

 سپاری یا تولید در داخلگیری در خصوص برونتصمیم 

 ابزارها و سیستم حمل و نقل و توزیع 

 سیستم اطالعاتی مورداستفاده در زنجیره 

 ها بسیار دشوار است.اند و تغییر در آنمدت )حداقل ساالنه( و پرهزینهتصمیمات فوق، طوالنی

 ذیرد.هایی صورت پبینیام اتخاذ چنین تصمیماتی، باید در مورد عدم اطمینان موجود در بازار، بررسی و پیشبنابراین در هنگ

 ریزی زنجیره تأمینفاز دوم: برنامه

 ریزی زنجیره تأمین، حداکثرباشد. هدف از برنامهصورت فصلی میبازه زمانی برای این تصمیمات معموالً سه یا چهار ماه یا به

بینی شده در فاز اول است. این فاز معموالً با پیشهای مشخصود در یک بازه زمانی مشخص و با توجه به محدودیتنمودن س

 شود و سپس درباره موارد زیر باید تصمیمات مناسب اتخاذ گردند:بازار آغاز می

 بازارهای انتخابی کدامند؟ 

 پیمانکاران تولید در سطح جزء کدامند؟ 

 سیستم موجودی باید استفاده نمود؟ هایی دراز چه سیاست 

 ها به بازار به چه صورت است؟ی محمولهبندی و اندازهزمان 

 ها به چه صورت است؟گذاری و همچنین تغییرات در قیمتقیمت نحوه 

 فاز سوم: عملیات زنجیره تأمین

سفارشات مشتریان بصورت انفرادی صورت بازه زمانی در این حالت روزانه یا هفتگی است و تصمیمات این مرحله در مورد 

های مشتریان در بهترین حالت ممکن است. در این مرحله گیرد. هدف از این تصمیمات این مرحله، تأمین و کنترل خواستهمی

 گیری صورت پذیرد:ی موارد زیر باید تصمیمدرباره

 تخصیص موجودی و محصول برای سفارشات مشتریان 

 شده از انبارتعیین فهرست کاالی خارج 

 هااختصاص سفارش به محموله 

 هاهای تحویل محمولهبندیها و همچنین زمانتعیین زمان 

 هاکاالگیری محموله 

ذارد. گگردد. عدم قطعیت کمتر نیز بر آن تأثیر میی زمانی کوتاهی اتخاذ میبا توجه به اینکه تصمیمات این مرحله برای بازه

وری از عدم قطعیت پایین و بهینه توان هدف این گام را بهرهایجادشده توسط دو فاز قبلی، میهای حال با توجه به محدودیت

 (.2151وری در نظر گرفت )لوپز و سوسا، نمودن بهره
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