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 کنندگان شرکت فوالد خوزستان؛ چابکی و نابی  مینسبد تأ
 

 ؛ مینا اقتداریان1محمداحمدي
خوزستان؛ ریزي خرید شرکت فوالد  دانشجوي دکتري مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم، رئیس برنامه

 ریزي خرید شرکت فوالد خوزستان کارشناس ارشد برنامه
 
 

 چکیده
شرکت فوالد خوزستان به منظور تحقق ارزش پیشنهادي مشتري مبنی بر تولید محصوالت با کیفیت 

نماید. لذا با  وري منابع دنبال می ها و بهره را از طریق کاهش هزینه "ناب"باال و قیمت پایین، استراتژي 
دهد، مین رخ میاز جمله فوالد خوزستان در بخش تأ هاي فوالدي هاي شرکت اینکه، عمده هزینه توجه به

گیرد. از سوي دیگر با توجه به  ها در سازمان با اولویت باالتري صورت می مدیریت این بخش از هزینه
تر) در رویکرد جدید شرکت مبنی بر ورود به بازار محصوالت کیفی(محصوالت با ارزش افزوده باال

باشد. هدف این تحقیق  مین جدید جهت تولید این محصوالت میأاي موارد نیاز به شناسایی منابع ت پاره
هاي تولید  اي است که به تحقق استراتژي کنندگان به گونه مینأکنندگان و تعیین سبد ت مینأبندي ت بخش

هاي بازار یاري رساند. بر این  هایی از بازار و استراتژي تولید چابک براي دیگر بخش ناب براي بخش
کنندگان، بر مبناي دو معیار ناب و چابکی  میننهایتاً تأ بندي بررسی و  هاي مختلف بخش اساس ابتدا مدل
 و "حیاتی براي ناب و چابک بودن"، "حیاتی براي چابکی"، "حیاتی براي ناب بودن"در چهار گروه 

 شدند. یابی  موقعیت "غیرحیاتی براي ناب و چابک بودن"
 

 کنندگان، استراتژي تولید ناب، استراتژي تولید چابک.مینأبندي تبخشکلمات کلیدي: 
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 مقدمه
 کنندگان مینأکننده نهایی تا تیندهاي کلیدي کسب و کار از مصرفآیکپارچگی فر 1مینمدیریت زنجیره تأ

اصلی است که به دنبال خلق محصوالت، خدمات و اطالعاتی است که براي مشتریان و ذینفعان ارزش 
به  3ناب بودن و 2مین نشان می دهد که دو استرتژي چابکیأمرور ادبیات زنجیره ت. ]1[ افزوده ایجاد نماید

مین محصول با أتمین ناب، هدف أشود. در ت ها دنبال می منظور تحقق اهداف کسب و کار توسط شرکت
مین چابک، هدف أکه در ت ها است در حالی ها و جلوگیري از اتالف کیفیت مناسب از طریق کاهش هزینه

 ].3و 2[ پذیر به نیازهاي مشتري در زمان و سطح خدمت مشخص شده است پاسخگویی سریع و انعطاف
بکی خود را محقق نمایند مگر توانند استراتژي ناب یا چا ها نمی دارد که شرکت ) بیان می2012( 4دراك
 6]. همچنین وات4[ کنندگان با این استراتژي همسو شوند مینأنظیر ت 5تمامی عناصر زنجیره ارزشاینکه 

کنندگان و سایر  مینأها بدنبال استراتژي ناب بودن هستند استراتژي ت دارد که اگر شرکت) بیان می1995(
کنند،  که اگر از استراتژي چابکی تبعیت می باشد، همچنانعناصر زنجیره باید بر کاهش هزینه متمرکز 

 ]. 5[ پذیري و ارائه سطح خدمت مناسب باشد مین و سایر اجزاء بر مبناي انعطافأاستراتژي ت
درصد  70تا  50فوالدساز داخلی نشان داد که بین  3شرکت فوالدساز جهانی و  14بررسی بیش از 

هاي فوالدي عامل قیمت  همچنین در پیشنهاد ارزش شرکت]. 6[ دهد مین رخ میأهاي آنها در ت هزینه
است. به عنوان مثال، شرکت فوالد  مطرح شده هاي متمایز محصول ژگیرقابتی به عنوان یکی از وی

را به  "قدرت انتخاب"و  "تحویل به موقع "، "کیفیت مطلوب"، "قیمت رقابتی"هاي لفهؤخوزستان م
کنندگان بر مبناي  مینأبندي ت در نظر گرفته است. بنابراین بخشمنظور ارزش پیشنهادي به مشتري 

کنندگان متناسب با هر بخش همسو با استراتژي  مینأهاي چابکی و ناب بودن و ارائه پیشنهاد ارزش ت لفهؤم
 مین، خلق وأهاي ت تواند به عنوان عاملی مهم به منظور مدیریت هزینه شرکت و پیشنهاد ارزش مشتریان می

 مزیت رقابتی باشد.حفظ 
هاي موجود  در این پژوهش، به عنوان یک مطالعه موردي در شرکت فوالد خوزستان، ابتدا مدل

 هاي کنندگان در راستاي استراتژي مینأبندي ت کننده بررسی و سپس ماتریسی جهت بخش مینأبندي ت بخش
 تولید ناب و چابک، پیشنهاد شده است. 

 
  

1 Supply Chain Management 
2 Agility 
3 Lean 
4 Drake 
5 Value chain component 
6 Watts et al. 
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 کننده مینأبندي ت و تعیین چارچوب بخش مرور ادبیات

بندي  کنندگان است. نتایج بخش مینأبندي ت کننده، بخش مینأهاي مدیریت ت ترین گام یکی از مهم
کنندگان چه ارزشی پیشنهاد دهیم که هم اهداف شرکت را برآورده  مینأکند که به هر گروه از ت تعیین می

کنندگان  مینأبندي ت ه خلق نماید. در حقیقت شرکت با بخشکنند مینأکند و هم منافعی منطقی براي ت
 1]. کرالجیک7[ کند کننده طراحی می مینأهاي برقراري ارتباط با هر ت چارچوبی براي تدوین استرتژي

مین بر أکننده ماتریسی دو بعدي پیشنهاد داد که یک بعد آن اهمیت ت مینأبندي ت ) جهت بخش1989(
کننده در سودآوري سبد محصول و   مینأمواد، پروفایل ارزش افزوده و تأثیر تاساس فاکتورهاي هزینه 

کننده، حجم  مینأمین شامل فاکتورهاي: تک منبعی/ چندمنبعی بودن تأبعد دیگر آن پیچیدگی بازار ت
]. این مدل به سرعت توسط بسیاري از 8[ هاي حمل بود خرید، موانع ورود، پیچیدگی تکنولوژي، هزینه

ز استفاده )، مدلی ارائه داد که در شرکت کوکاال نی2008(2لمبرت ].9[ مورد استفاده قرار گرفت ها شرکت
 کننده استفاده شده مینأبندي ت مین و پتانسیل ایجاد ارزش به عنوان معیار بخششد. در این مدل ریسک تأ

ي در تحویل، ظرفیت، مین فاکتورهایی نظیر نوع کاال/خدمت، کیفیت، پایدارأاست. در رابطه با ریسک ت 
کنندگان با رقبا، ثبات مالی، پیامدهاي زیست  مینأپذیري اجتماعی، ارتباط ت ها، مسئولیت پیچیدگی ویژگی

هاي  مین، قیمتأیند زنجیره تآمحیطی و براي پتانسیل ایجاد ارزش فاکتورهاي نوآوري، یکپارچگی فر
ثیر بر هزینه، کیفیت، أک، دسترسی به سرمایه، تها، حجم پرداختی، تطبیق استراتژی رقابتی، مدیریت هزینه

زمان تحویل، سودآوري و جذابیت کوکاکوال به عنوان مشتري، درنظر گرفته شد. این مدل با اندکی تغییر 
بندي ماتریس  و مسترفود آمریکا بکارگرفته شد. در شرکت وندي، مدل بخش 3در وندي اینترنشنال

شوند.  بندي می حجم خرید تقسیمگان براساس پیچیدگی کاال و کنند مینأاي است که درآن ت چهارخانه
 شوند. تفکیک می  کنندگان به چهار بخش استراتژیک، روتین، گلوگاهی و اهرمی مینأاساس این ماتریس تبر

نیز مشابه ماتریس شرکت وندي است، اما به جاي معیار  4بندي در شرکت مسترفود آمریکا ماتریس بخش
 ]. 7[ شود مین و به جاي معیار حجم پرداخت از پتانسیل مشارکت استفاده میأپیچیدگی، از ریسک ت

و یا  توانند با استراتژي ناب ها می بندي شود این است که چگونه این بخش اي که مورد پرسش واقع می اما مسئله
ز هایی ا چابک شرکت همسو و متناسب شوند. به عبارتی دیگر، چنانچه استراتژي سازمان براي بخش

ها در زنجیره تولید خود  کنندهمینأوري باال و هزینه پایین باشد؛ باید با کدام یک از تبازار، تولید با بهره
همکاري نماید که استراتژي تولید ناب محقق گردد و یا اگر استراتژي تولید چابک را براي بخشی از 

 کند؟ در تولید را براي سازمان فراهم میپذیري بیشتر کننده انعطافمینأبازار انتخاب نموده است، کدام ت

1 Karljic 
2 Lambert 
3 Wendy's International 
4 Masterfoods USA 
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 پذیري و تحویل استراتژي ناب توسط معیارهاي هزینه و کیفیت و استراتژي چابک با معیارهاي انعطاف
کنندگان بایستی با  مینأ)، پیشنهاد دادند که ت2010( منظور، لی و دراك همین شوند. به موقع تعیین می به
 پذیري ها عبارتند از هزینه، کیفیت، زمان تحویل و انعطاف لفهؤ]. این م9[ شوندهاي رقابتی شرکت، همسو  لفهؤم

) مورد 2009(2 کراجوسکی و همکاران )،1984( 1که به دفعات توسط محققین نظیر هی و ویل رایت
 ]. 11و10[ اند پذیرش واقع شده

 شود. گیري می هاي خرید، انبار و کیفیت اندازهاز طریق هزینه هزینه:ـ 
شود. کیفیت تطابق با نیازها و  گیري می کیفیت بر مبناي دوام، قابلیت اعتماد و نوآوري اندازه کیفیت:ـ 

]. 13[ هاست ]. دوام و قابلیت اعتماد تطابق با این نیازها و خواسته12[ هاي مشتري است خواسته
 ]. 14[ گرددتواند باعث بهبود کیفیت براي محصول نهایی  نوآوري، یعنی سهولت و سرعتی که می

توسط سرعت تحویل، اطمینان در تحویل و توسعه سرعت که براي موفقیت محصول حیاتی  زمان:ـ 
کنندگان  مینأ)، کاهش زمان تحویل ت1992(3شود. همچنانکه لی و بلینگتون گیري می باشند، اندازه می

 ].15[ را عاملی مهم در کسب مزیت رقابتی بیان نمودند
آوري بستگی دارد.  پذیر و توانایی فن پذیري، تغییرات انعطاف اهمیت میزان انعطافبه  پذیري: انعطافـ 

کند.  یابد جلوگیري می پذیري از خالی شدن ذخیره انبار وقتی که تقاضا افزایش می میزان انعطاف
آوري یکی از  کند. تغییرات در فن سازي محصول کمک میپذیر به تنوع و شخصی تغییرات انعطاف

 ].17[ کند آوري جدید فرصت خلق محصول جدید را ایجاد می ] و فن16[ عوامل رقابت استمهمترین 
کنندگان را تبیین  مینأبندي ت مدل بخش 5بودن و چابکی 4)، بر مبناي دو معیار ناب2010لی و دراك(

چابک ، حیاتی براي ناب و 7، حیاتی براي چابکی6کننده یعنی؛ حیاتی براي ناب بودنمینأچهار گروه تو 
-مینأ). در این پژوهش ت1(نمایه  ]9[ را مشخص نمودند 9و غیرحیاتی براي ناب و چابک بودن 8بودن

هاي ناب بودن و  بندي فوق، در راستاي استراتژياساس مدل بخشکنندگان شرکت فوالد خوزستان بر
 بندي شدند.چابکی شرکت فوالد خوزستان بخش

 
  

1 Hayes and Wheelwright 
2 Krajewski et al. 
3 Lee and Billington 
4 Agile 
5 Leverage 
6 Criticlal to lean 
7Criticlal to Agile 
8 Criticlal to Agile&lean 
9NounCriticlal to Agile&leanS 

                                                           

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
                                                                                                      ... کنندگان شرکت سبد تأمین

 
75 

 متدولوژي تحقیق 

در این پژوهش انجام شد. براساس  2بندي دراك، مراحل نمایه  گیري مدل بخش بکاربه منظور 
از مدیران ارشد سازمان، بازار محصوالت فوالدي  1اي وظیفه میان هاي صورت گرفته توسط تیم  تحلیل

شرکت فوالد خوزستان شامل فوالدهاي ساختمانی، فوالدهاي کیفی(محصوالت فوالدي با ارزش افزوده 
، شرکت فوالد خوزستان استراتژي تولید ناب را براي 92-95شود. بنابر نقشه استراتژي سال  ) و.... میباالتر

ورود به بازار تولید فوالدهاي ساختمانی با کیفیت باال و هزینه پایین و استراتژي تولید چابک را جهت 
 ورود به بازار تولید فوالدهاي کیفی تدوین نموده است.

هاي ناب بودن و چابکی کنندگان کلیدي را جهت تحقق استرتژي مینأبایست ت می در گام بعد سازمان
کننده براساس معیارهاي چابکی و ناب بودن  مینأبایست هر ت شناسایی نماید. جهت تحقق این امر می

 کننده(قبل از تحویل کار به یک تأمین ارزیابی شوند. در شرکت فوالد خوزستان از دو روش ارزیابی اولیه
شود. معیارهایی از دو روش ارزیابی که مفاهیم چابکی و  کاال یا خدمت) و ارزیابی پایان کار استفاده می

هاي آنها در این پژوهش استفاده شد. اي انتخاب و از دادهبودند توسط تیم میان وظیفهناب بودن را دارا می
میلیارد 10تان حجم خرید باالي که شرکت فوالد خوزس 1392کننده سال مینأت 161درگام بعد تمامی 

 ارزیابی شدند.  1ریال از آنها داشته است، انتخاب و براساس معیارهاي جدول
کننده در دو بعد مینأبراي هر کدام از معیارها یک ضریب وزنی در نظر گرفته شد و درنتیجه هر ت

 یابیشده و ماتریس موقعیت spssافزار ها وارد نرمامتیازدهی شد. داده 1-10چابکی و ناب بودن در مقیاس 
 دست آمد.ه ب 3کنندگان مطابق نمایه مینأت

کنندگان سنگ آهن و قراضه  مینأکننده نظیر تمینأدست آمده شش ته یابی ببراساس ماتریس موقعیت
درخصوص نابی و چابکی کسب کردند در ناحیه حیاتی براي ناب و  5براساس معیارهاي فوق امتیاز باالي  که

کردند، مین تحمیل میأهاي باالیی به بخش تکننده برق و گاز که هزینهمینأبودن قرار گرفتند. دو ت چابک
مانند  ثیر اندکی در چابکی دارند در ناحیه حیاتی براي ناب بودن قرار گرفتند. شانزده شرکت دیگرأولی ت

بودن داشته ولی چابکی  تري بر ناب آلیاژها، الکترود، آسکوتک آلمان و... که اثر پایین کنندگان فرومینأت
کنندگان نیز که  مینأکردند در ناحیه حیاتی براي چابکی قرار گرفتند. مابقی ت مین ایجاد میأبیشتري در ت

 کردند می در مقایسه با سایرین حجم خرید کمتري را شامل شده و چابکی پایینی را نیز براي شرکت ایجاد
 کی قرار گرفتند.حیاتی براي نابی و چابدر ناحیه غیر
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 گیري  نتیجه
زنجیره را با این بایست کلیه عناصر مین خود میأهاي زنجیره ت ها جهت تحقق استراتژي شرکت

هاي بازار محصوالت فوالدي، ها همسو سازند. شرکت فوالد خوزستان، با شناسایی بخشاستراتژي
ها عبارتند از استراتژي تولید ناب براي  استراتژيخود را در هر بخش تبیین نموده است. این   استراتژي

 بازار فوالد ساختمانی و استراتژي تولید چابک براي بازار فوالدهاي کیفی(فوالد با ارزش افزوده باالتر).
 کنندگانهاي زنجیره، تأمینمین با استراتژيأهاي بخش ت براساس این پژوهش، جهت همراستایی استراتژي

بندي دراك، مبتنی بر ناب بودن و چابکی، تفکیک و سبد براساس مدل بخش شرکت فوالد خوزستان
 هاي ناب و چابک مشخص شده است. این مدل به علتیک از استراتژي کنندگان به منظور تحقق هرمینأت

 هاين الگویی براي استفاده سایر شرکتتواند به عنواهاي فوالدي و محیط رقابتی میماهیت عملکرد شرکت
هر بخش  کنندگان درمینأشود پیشنهاد ارزش تصنعت فوالد بکار رود. جهت تحقیقات آتی پیشنهاد می

 مین مشخص گردد.أهمسو با پیشنهاد ارزش مشتري در طول زنجیره ت
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 معیارهاي استفاده شده جهت ارزیابی . 1جدول

ناب 
 بودن

 بنديحمل، انبارداري، بستهشامل معیارهاي: هزینه خرید،  هزینه

 بندي کاالشامل معیارهاي: کیفیت کاال/ خدمت، ارائه کاال/قطعه طبق  مشخصات، بسته کیفیت

 چابکی

 زمان تحویل
شامل معیارهاي: ظرفیت تامین قابل اطمینان، تحویل بموقع کاال/ قطعه، انجام کار در موقع 

 مقرر براي خریدهاي خدمات

 پذیريانعطاف
ابتکار و تجربه و  خالقیت و  اعتباري، ریزي، توان مالی ومعیارهاي: توان فنی و برنامهشامل 

 دانش در زمینه مورد نظر

 
 
 

 حیاتی براي ناب بودن حیاتی براي ناب و چابک بودن
 زیاد

دن
 بو

ب
نا

 

 حیاتی براي چابکی
غیرحیاتی براي ناب و چابک 

 بودن

 کم چابکی زیاد

 چابکی کنندگان بر مبناي دو معیار ناب بودن و مینأبندي ت مدل بخش .1نمایه
 ]2010لی و دراك، [
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 مراحل انجام پژوهش. 2نمایه 
 
 

 
 پایین                          باال                                                   چابکی                    

 

 کنندگان مینیابی تأ. موقعیت3نمایه 
 

تحلیل بازار محصوالت 
فوالدي و شناسایی بخش 

 هاي مشتریان

تدوین استراتژي براي هر 
بخش بازار 

استراتژي ناب (محصول
 )بودن و چابکی

شناسایی تأمین کنندگان  
کلیدي جهت تحقق  

استرتژي هاي ناب بودن  
 و چابکی

موقعیت یابی تأمین  
کنندگان در ماتریس 

 بخش بندي لی و دراك

پایین      
  

   
    

      
ب بودن   

نا
 

        
        

باال
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