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های صنایع غذایی در شرایط رکود تدوین استراتژی عملیات شرکت
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 چکیده

گیری مناسب بسیار حائز اهمیت تصمیم ی برایواسطه ارائه چارچوبتراتژی عملیات در صنایع مختلف بهکارگیری اسبه
خاذ یک های فعال در این صنعت ملزم به اتهایی است که شرکتترین زمینهاست. در این میان، صنایع غذایی از مهم

کارگیری ه. در این مقاله با بهستندتورمی خصوص در شرایط بحران اقتصادی مثل رکود استراتژی عملیات مشخص، به
شود. در این ماتریس، منظر بازار در قالب برای تدوین استراتژی عملیات ارائه می یمدل ماتریس استراتژی عملیات، چارچوب

ت های عملیاپذیری و هزنیه( و منظر قابلیتاهداف عملکردی )شامل کیفیت، سرعت، قابلیت اعتمادپذیری، قابلیت انعطاف
شود. دهی( با هم در نظر گرفته مییند و توسعه و سازمانظرفیت، شبکه تأمین، تکنولوژی فرآ در چهار ناحیه تصمیم )شامل

پیشین و ارزیابی شرایط مشابه  هایپژوهشتحلیل وتحلیلی، به مطالعه و تجزیه -پژوهش، بر پایه رویکرد توصیفیدر این 
کارهایی برای اتخاذ تصمیمات استراتژیک که های صورت گرفته، راهساس تحلیلاشود. برداخته میدر کشورهای دیگر پر

 شود. بر این اساستواند یک برنامه راهبردی را در اختیار مدیران ارشد در شرایط رکود تورمی قرار دهد، ارائه میمی
ها و افزایش که در این راستا، کاهش هزینه است یدهسازمان و توسعه با مرتبط ماتیتصم اتخاذ کار،راه نیترمناسب

 تواند منجر به بهبود وضعیت رقابتی شرکت گردد.  کیفیت در یک چرخه پیوسته می
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 مقدمه .1

است که توجه  یمسائل نیتراز مهم ،ییبه منابع غذا ازیو ن تیجمع هیرویروز افزون جوامع به غذا و رشد ب ازین
جوامع را  شرفتیپ یهارا به خود معطوف داشته است. امروزه از شاخص پژوهشگرانو  شمندانیدولتمردان، اند

ثبات  یهاهیاز پا یغذائ عیاست که صنا لیدل نیهمدانند. به یآن جامعه م یاهیتغذ یازهایدر رفع ن ییتوانا
 هستند. ازین نیها در صدد رفع ابشر بوده و انسان یاصل یازهایغذا از ن ازیت، چرا که ناس یاقتصاد

های مختلفی مواجه متغیر صنایع غذایی مدیران را با چالش ها و محیط شدیداًهای روزافزون فعالیتپیچیدگی
ساخته است. وجود ضایعات باال در محصوالت کشاورزی، کاهش بارندگی و تأثیر مستقیم آن بر میزان تولید 

های ارتباطی و های توزیع و شبکهها، مناسب نبودن زیرساختمحصوالت کشاورزی، افزایش رقابت بین شرکت
. در چنین غذایی استها در صنایعگیری سازمانن تصمیمیل افزایش پیچیدگی و دشوار نمود... از جمله دال

دهد، مشخص گیری و مسیر کلی شرکت را نشان میریزی استراتژیک که الگوی تصمیمشرایطی ضرورت برنامه
 یاستراتژ ن،یب نیادارد. در  یاکنندهنییبلند مدت نقش تع تیو روشن در موفق حیصر یداشتن استراتژشود. می
شرکت را در  یکل یاستراتژ بایدرا بر عهده دارد،  اتیبازار با منابع عمل یهایازمندیتطابق ن فهیکه وظ اتیعمل

 کند. منعکس  اتیبخش عمل
عملیات آن بخش از سازمان است که وظیفه تولید کاال یا خدمات را بر عهده دارد. در حال حاضر گروه زیادی 

نند. نگاهی به پیشینه کهای عملیات به بازار عرضه میوالت و خدمات خود را با اتکاء به قابلیتها محصاز شرکت
آفریند، هایی که مزیت رقابتی میهای تولید و عملیات فعالیتدهنده آن است که در ابتدا فعالیتموضوع نشان

ط با عملیات توجه بیشتری شود. از های مرتبمورد توجه نبوده است. رقابتی شدن محیط کار باعث شد، به تصمیم

پژوهشگران به موضع استراتژی عملیات  -حلقه گمشده استراتژی شرکت- تولید"با مقاله اسکینر  4161سال 
ها های زیادی در این باره ارائه شده است. بنابراین در تدوین استراتژی، شرکتعالقمند شدند و از آن پس دیدگاه

 [.31]باید به عملیات توجه کنند و نقش استراتژیک مناسبی را برای آن قائل باشند 
خصوص در مواقعی رایط اقتصادی جامعه ضروری است بهاستراتژی عملیات توجه به ش بندیهنگام فرمول

کرد رکود توان هنگام بحران اقتصادی به آن اشاره که اقتصاد با بحران مواجه شده است. دو مشکل اصلی که می
رو با آن روبهدر مقاطع زمانی و تورم است. این دو پدیده از جمله مشکالت اقتصادی است که کشورهای مختلف 

گویند. زمان رخ دهد که به آن رکود تورمی میشود که این این دو پدیده همشوند. بحران زمانی حادتر میمی
. این [1یابد ]ی و بیکاری توأمان افزایش میها و رکود اقتصادرکود تورمی شرایطی است که در آن سطح قیمت
  کند.های مختلف بر جامعه تحمیل مینبهپدیده عوارض و پیامدهای بسیار نامطلوبی را از ج

ها مواجه های صنایع غذایی بیش از پیش با چالشدر شرایطی که این پدیده در اقتصاد وجود دارد شرکت
عالوه بر  رایزشوند. بنابراین داشتن یک استراتژی عملیات کارآمد برای سازمان بسیار حائر اهمیت است. می

 پیشرفته یهایاستفاده از تکنولوژ ،کنندگانرفتن سطح انتظارات مصرفباال دی، پیامدهای ناشی از بحران اقتصا
 نیشده است. ا یرقابت اریبازار بس کیموجب بوجود آمدن  ،باال دیو با حجم تول تیفیمحصوالت با ک دیو تول

است.  یکیتکنولوژ عیبا تحوالت سر یو همگام انیمشتر ازیباال، توجه به ن دینرخ تول ت،یفیک مت،یرقابت از نظر ق
و غلبه بر بحران رقبا خود  نیدر ب اسبمن تیقرار گرفتن در موقع یبرا ییغذا عیصنا یهاشرکت ن،یبنابرا

 .[33] رندیکار بگبه یکارآمد اتیعمل یاستراتژ دیبااقتصادی 
شین در حوزه یپ هایپژوهشبندی شده است که در بخش دوم مروری بر حاضر بدین صورت بخش پژوهش

شود. در بخش سوم اجزاء استراتژی عملیات از جمله اهداف های صنایع غذایی پرداخته میاستراتژی شرکت
شود. در بخش چهارم تصمیماتی که در قالب استراتژی عملیات در هر چهار عملکردی و نواحی تصمیم تشریح می
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گیری و پیشنهادی برای تحقیقات آتی خر نتیجهشود، آورده شده است. در نهایت بخش آناحیه تصمیم اتخاذ می
 شود. بیان می

 نظری و پیشینه پژوهشمبانی  .2

 پژوهش پیشینه

شود. عملیات بخشی از آن سازمان است در هر سازمانی به نحوی ترکیبی از محصوالت و خدمات، تولید می
منظور تبدیل ندهای خود بهیدهد. عملیات از منابع و فرآئه میکه محصوالت و خدمات را خلق کرده و ارا

کند با این هدف که نیازهای مشتریان خود را برآورده سازد. از این جهت، وجود ها استفاده میها به خروجیورودی
توان تواند در موفقیت استراتژیک سازمان مؤثر باشد. تعریف استراتژی عملیات را میاستراتژی برای عملیات می

های بلند مدت هر نوع استراتژی عملیات الگویی جامع از تصمیماتی است که قابلیتگونه تعریف نمود، این
های بازار با منابع عملیات به استراتژی کلی سازمان کمک دهد و از طریق تطابق نیازمندیعملیاتی را شکل می

رد بررسی قرار گیرد. بندی استراتژی عملیات باید دو منظر بازار و عملیات توأمان مو[. برای فرمول35کند ]می
اند. هر دو منظر متأثر از شرایط اقتصادی جامعه بسیاری مطالعات گسترده در هر دو زمینه انجام داده پژوهشگران

بازار و طلبند. یک پدیده اقتصادی بسیار تأثیرگذار بر هستند و در شرایط گوناگون مالحظات خاصی را می
 [.1]های عملیات، رکود تورمی است قابلیت

شوند. با توجه به ها هنگام انجام وظایف خود با یک فشار مضاعف مواجه میدر شرایط رکود تورمی، شرکت
 یخطرات، اقدامات مختلف تیریو مد داتیتهد ینیبشی، با پیاتیعمل طیدر مح راتییها در پاسخ به تغسازماناین، 
دلیل کاهش قدرت خرید در شرایط رکود تورمی بهار هزینه در ضمن معی د.کننمیاز توسعه اتخاذ  نانیاطم یرا برا

 کی ب (MA4) تیریمد کند. در این مواقع حسابداریمشتریان و افزایش هزینه تولید، اولویت باالیی پیدا می
کارگیری [ ابعاد به44و همکاران ] 3گشا باشد. اروخینتواند راهمی یدر مواقع تالطم اقتصاد داریتوسعه پا یاستراتژ

ها معتقد آن .مدیریت را بهبود کارائی عملیات از نظر هزینه، در شرایط رکود تورمی بررسی نمودند حسابداری
هستند که مدیران تمایل دارند که بسیاری از ابزارهای مبتنی بر پایداری که پیشگیرانه هستند را کنار بگذارند و 

 رویکردهای ابزار مدیریتی تمرکز کنند.  مدت با پیچیدگی کمتر دربر دستیابی اثرات مستقیم و کوتاهدر عوض 
در بلغارستان را مطالعه کرده است. او  ییغذا عیصنا یهادر شرکت یوربهره یندهایآفر طیشرا [36] 3اسالووا

 نییتع یرا برا یکیلجست یهاتیراستا، فعال نیدر ا است. کرده یها را مشاهده و بررسشرکت یهاتیفعال
[ تأثیرات رکود 3۱و همکاران ] 1اسمیتویچ کرده است. لیتحلوهیتجز د،یتول ندیآتوسعه در کل فر یهادستورالعمل

سازی نمودند و نقطه نظراتی در مورد بازبینی تورمی بر روی برخی صنایع ایاالت متحده آمریکا را کمی
قابل توجه در خصوص  های کاهش این هزینه را اذعان کردند. یک مطالعهها و روشهای سربار شرکتهزینه
ها در حوزه عملیات طی دوران رکود [ است. آن31و همکاران ] 5کار مواجه با بحران اقتصادی مقاله ترجسنراه

ها در مطالعه خود سعی نمودند نقش کلیدی گذاری بر عملیات را بررسی نمودند. آنتورمی، موضوع سرمایه
 ی در دوران رکود تورمی را برجسته نمایند. گذارآمیز بودن سرمایهعملیات در تعیین موفقیت

دهند. در این شرایط کنندگان رفتار خرید خود را تغییر میدهد مصرفکه بحران اقتصادی رخ میهنگامی 
ها باید روش مواجه شدن با بحران اقتصادی را تشخیص دهند. در دوران بحران اقتصادی بسیار مهم است شرکت
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 [33] 4های فروش خود را با شرایط انطباق دهند. نوتا و والچیویمشیها آمیخته بازاریابی و خطکه کارخانه
را  3۹4۹کننده مواد غذایی در بحران اقتصادی یونان از سال های تولیدهای بازاریابی شرکتژیدر استرات تغییرات

مصاحبه حضوری انجام دادند. شرکت صنایع غذایی  464خود با مدیران  پژوهشها در اند. آنارزیابی کرده
برجسته در  3هد که هفت مشخصهدتوضیح می 3ها با استفاده از روش اجزاء اصلیتحلیل این شرکتوتجزیه

 -1گرا فروشنده -3محصول جدیدگرا  -3ترویج گرا  -4شامل ها نظرسنجی نمونه وجود دارد. این مشخصه
گرا. بر اساس این هفت  1کاروکار به کسبوبازاریابی کسب -7گرا تخفیف -6گرا قیمت-هزینه -5گرا تبلیغات

 ه سه خوشه همگن تشخیص داده شده است.بندی انجام شده است کمشخصه تحلیل خوشه
ویژه کاهش ارزش پول ملی است. به بازار، پویایی قیمت ارز خارجی بهاز عوامل مهم تأثیرگذار بر پارامترهای 

المللی، امروزه تشخیص تأثیر قیمت ارز بر تولید داخلی بسیاری از کشورها دلیل پویایی قیمت نرخ ارز در بازار بین
های تولیدی در نظر گرفتن این تغییرات نرخ ارز بر خروجی سازی استراتژی در شرکتپیاده حائز اهمیت است.

و رابطه آن با  هیکشور روس تیارز با استناد بر وضع متیق یهاییایپو [47]و همکاران  5خیمالضروری شده است. 
 متینوسانات ق ریتأث یابیارز یبرا نظری یکردهایها رواند. آنرا مطالعه کرده یدیتول یهاشرکت یهایاستراتژ

 ریتأث ینمودن سه کانال اصل کپارچهی زمیها مکاننمودند. آن لیتحلوهیرا تجز یدیتول یهاشرکت یارز بر خروج
مؤثر و  یتقاضا یمجدد تقاضا، سطح کل عیتوز شاملسه عامل  نیکارخانه را توسعه دادند. ا یارز بر خروج متیق

 . یواردات یدیمنابع تول نهیهز
ویژه رکود تورمی است. بدین منظور هی تحت تأثیر شرایط اقتصادی و بهطور قابل توجهصنایع غذایی نیز ب

ویژه های این صنعت، بهاستراتژی شرکت های صنایع غذایی، در ادامه مقاالتی که در رابطه بابرای بررسی جنبه
ملیات را رویکردهای مختلف بهبود ع انپژوهشگرشود. برخی ها است، مرور میمربوط به عملیات آن شرکت

توان این مقاالت را ناظر بر نواحی تصمیم در نظر گرفت که سعی دارند اهداف عملکرد را اند. مینظر قرار دادهمد
 بهبود دهند.

طور جدی به ارائه محصوالت جدید مبادرت ورزند. اما هها بشود شرکتیع غذایی باعث میرقابت در صنا 
های فعال در [ برای شرکت37] 6های مختلفی همراه است. سلطانی و پویات جدید، با ریسکتولید محصوال

کارگیری هوش مصنوعی هبینی موفقیت محصوالت جدید با بصنایع غذایی یک سیستم یکپارچه جهت پیش
 د.کنزماندهی کمک میمیمات مربوط به ناحیه تصمیم توسعه و سای کردند. این سیستم مدیران را تصطراح

ها و عملیات محوری بنگاه اقتصادی مواد غذایی برای آمادگی ورود تأثیر توانمندی [4۱] 7میراحمدی و حمیدزاده
های ، نوآوری، سطح مهارت، ارتباطات، برندسازی و شیوهپژوهشاند. در این المللی را تبیین کردهبه بازار بین

 [7] و همکاران ۱شود. چمتاقتصادی مشخص می هایی هستند که توانمندی بنگاهترین شاخصهماهنگی مهم
اند. در این ها در بهبود پایداری صنایع غذایی را مرور کردههای خالقانه فرآوری مواد غذایی و نقش آنتکنیک

داری، حمل و نقل و استخراج تمرکز شده است که برای ها و ابزارهای فعلی درخصوص نگهمطالعه بر استراتژی
 هایی آورده شده است.ش و صنعت مثالحوزه پژوهش، آموز
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از موضوعاتی که مدیران عملیاتی باید بسیار به آن توجه نمایند ایمنی و سالمت محصوالت است زیرا ایمنی 
های زیادی صرف ایمنی ها هزینهو امنیت در بخش غذایی امروزه به یک مسئله بزرگ تبدیل شده است. شرکت

ضایعات غذایی را به حداقل  عالوه بر آن، کیفیت محصوالت را ارتقاء دهند و کنند کهو امنیت مواد غذایی می
را جهت بهبود ایمنی و امنیت در  3موفقیت عواملفازی   3AHP[ با استفاده از 31و همکاران ] 4برسانند. شارما

تکنولوژی [ در خصوص 4و همکاران ] 1بندی نمودند. علیمدیریت زنجیره تأمین پایدار غذایی بررسی و رتبه
بندی استراتژی در ها فرمولمربوط به ایمنی و سالمت مواد غذایی از لحاظ مواد افزودنی را مطالعه نمودند. آن

 یی مواد افزودنی را مهندسی کردند. کارآ بهبودرابطه با 
 یکل یدر استراتژ یاست و بخش مهم ییغذا عیصنا یاصل یهایژگیمواد خام جزء و نیدر تأم تیقطع فقدان

 رای. زاستکننده نیکننده و هم تأمدیتول یهم برا ازینشیپ کیو به موقع  قیدق نی. تأمشودیسازمان محسوب م
-نیتأم شودیموجب م گریکننده سطح عملکرد خود را ارتقاء دهد و از طرف ددیتول شودیطرف باعث م کیاز 

 لیبه دال ییغذا عیدر صنا .[۱] بماند و به خاطر تعهد به وعده خود کنار گذاشته نشود یباق رهیکننده در زنج
 فقدان [6]و همکاران   5ی. چائودهورقطعیت تأمین زیاد است فقدان یطوالن یسازو زمان آماده یطیمح طیشرا
-اند. آنها تمرکز کردهدن آنانواع و منابع به وجود آم یرو راند و برا مطالعه کرده ییغذا عیدر صنا نیتأم تیقطع

مشخصات مرتبط با  -3 یمشخصات ذات -4: شاملکردند که  میرا به سه دسته تقس نیتأم تیقطع فقدانها منبع 
وجود آمده به تیقطع فقدانو کنترل  یرینحوه جلوگ ها همچینینآن کننده.نیمشخصات مرتبط با تأم -3 رهیزنج

مطالعه دیگر که به شبکه تأمین مواد غذایی پرداخته است، مقاله ناکانداال و  اند.بازگو کرده زیرا ن نیتأم شدر بخ
های زنجیره تأمین مواد غذایی تازه محلی را های عرضه و تقاضا مرتبط با استراتژیها ویژگیآن [ 3۹] 6الئو

های استاندارد شده تازه محلی هم ویژگیها با بررسی موارد متعددی اذعان داشتند، محصوالت بررسی نمودند. آن
از طریق همکاری بین اعضاء باالدستی و پایین دستی  باید و هم خالقانه را داراست. در این حالت، خرده فروشان

 کار گیرند.وری در زمان و تنوع بهزایش بهرههای ترکیبی برای افحلزنجیره تأمین، راه
 یهایاستراتژ یبندتیو اولو نییجهت تع یعامل لیو تحل  WOTS لیاز تحل [41] همکارانو  7زادهسمقد
 یآورکه با کشف و جمع سازدیرا قادر م رانیمد SWOT لیاند. تحلاستفاده کرده ییغذا عیصنا یهاشرکت

 یاستراتژ نیبه تدو یرجو خا یداخل یهالیو تحل دهایها و تهداطالعات از نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت
-پرداخته و سپس با به هایاستراتژ ییبه شناسا SWOT لیها در ابتدا با استفاده از تحلشرکت بپردازند. آن

 کردند. یبندتیرا اولو هایاستراتژ یآمار یهاو روش یعامل لیتحل یریکارگ
گیری استراتژیک در حوزه عملیات تصمیمجامع برای برای ارائه چارچوب  ، مدلیمذکوربا توجه به مطالعات 

پیشین فقط برخی  هایپژوهشهای صنایع غذایی مطرح نشده است. در شرایط رکود تورمی برای شرکت
های اند، در صورتی که تصمیمات استراتژیک در نواحی تصمیم قابلیتهای عملیات را مورد توجه قرار دادهجنبه

ا یکدیگر باشد. بنابراین در تدوین استراتژی عملیات که کارکرد اصلی آن عملیات باید جامع، منسجم و سازگار ب
در شرایط رکود  و قابلیت عملیات منظر بازار همزمان های عملیات است، بایدهای بازار با قابلیتانطباق نیازمندی
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نتایج این شود. کار گرفته میه، مدل ماتریس استراتژی عملیات بدین منظور بپژوهشتورمی لحاظ شود. در این 
حوزه مدیریت استراتژیک عملیات که مسئولیت  پژوهشگرانتواند برای مدیران، صنعتگران و مطالعه می

 مفید واقع شود.  ،های صنایع غذایی در شرایط رکود تورمی بر عهده دارندگیری در شرکتتصمیم
 

 پژوهششناسی روش .3

تدوین استراتژی عملیات در شرایط رکود تورمی را  از نظر هدف کاربردی است، زیرا سعی دارد نحوه پژوهش
تحلیلی است. به این دلیل که  -های فعال در صنایع غذایی، تبیین نماید. از لحاظ روش توصیفیبرای شرکت

های عملیات را در شرایط رکود تورمی تشریح های بازار و قابلیتهای استراتژی عملیات از منظر نیازمندیجنبه
ائل پیشرو صنایع غذایی در این شرایط اقتصادی و نقش استراتژی عملیات در رفع این مسائل در کند و به مسمی

ای مطالعات پردازد. در این خصوص، ابتدا در پژوهشی کتابخانهقالب تصمیمات اتخاذ شده در نواحی تصمیم، می
ی شده و سپس به مدیریت بحران اقتصادی و رکود تورمی و تأثیر آن واحدهای صنعتی بررس پیشین در زمینه

ترین استراتژیک به ویژه مفاهیم مربوط به استراتژی عملیات در صنایع غذایی پرداخته شده است. سپس مرتبط
گرفته و با چارچوب مدل ماتریس استراتژی عملیات تطبیق تحلیل قرار وپژوهش مورد تجزیهاین مطالعات به موضوع 

 های این صنعت در شرایط بحران اقتصادی ارائه شود.ی استراتژی عملیات شرکتاند تا از این طریق ویژگی کلداده شده

اینکه رکود تورمی در یک بازار رقابتی حاکم است و  شاملفرضیات پژوهش . پژوهشاالت و فرضیات سؤ
ها باید به عملیات توجه کنند و نقش استراتژیک بازار انحصاری نیست. عالوه بر آن، در تدوین استراتژی، شرکت

ها برای موفقیت خود، افزون بر تدوین استراتژی عملیات، به مناسبی برای آن قائل باشند. از سوی دیگر، سازمان
ل مطرح سه سؤا پژوهشز توجه کنند. در این ها نیها و هماهنگی مورد نیاز بین آنی ارتباط بین استراتژیچگونگ

های بازار هم از لحاظ رفتار مشتریان و هم که رکود تورمی چه تأثیری از یک طرف بر نیازمندیاست، نخست آن
ل بعد در مورد این است که چه ترکیبی از سؤاگذارد. های عملیات شرکت مییترفتار رقبا و از طرف دیگر بر قابل

تصمیمات مربوط به نواحی تصمیم استراتژی عملیات جامع، دارای انسجام و سازگار و منطبق با یکدیگر است. در 
های بین منبع و نیازمندی، بیشترین اهمیت را برای اهداف مالی و رقابتی نهایت، کدام یک از فصل مشترک

 قتصادی دارد.     شرکت در دوران بحران ا
 شود.در ادامه به ارائه مدل ماتریس استراتژی عملیات پرداخته می

 استراتژی عملیات

را شکل  یاتیبلند مدت هر نوع عمل یهاتیاست که قابلی ماتیاز تصم یجامع یالگو اتیعمل یاستراتژ 
. کندیمشارکت م یهر سازمان یکل یدر استراتژ ات،یبازار و منابع عمل یهایازمندیتطابق با ن قیدهد و از طریم

مرتبط با  اتیعمل یاستراتژ یشده است. محتوا لیتشک ندیمحتوا و فرآ یاز دو قسمت اصل اتیعمل یاستراتژ
 هیموجود در چهار ناح یهانهیاز ساختار و گز یشامل درک نیو همچن استها آن یبندتیاهداف عملکرد و اولو

، به اتیعمل یاستراتژ ندیفرآ است. یدهو توسعه و سازمان ندیفرآ یتکنولوژ ن،یمأشبکه ت ت،یظرف میتصم
 ات،یعمل یاستراتژ ندیشود. فرآیبه کار گرفته م اتیعمل یفرموله کردن استراتژ یشود که برایگفته م ییهاهیرو
خود  تایبازار و منابع عمل یهایازمندین انیتطابق م جادیدر عمل چگونه به ا اتیعمل کیکند که یم نییتع
بازار و از  یهایازمندیو اهداف عملکرد به همراه نگاه از منظر ن میتصم یاگر دو نوع نگرش نواح[. 31] پردازدیم

 یاستراتژ سیماتر هک افتیدست  یدو بعد یسیتوان به ماتریم رد،یدر کنار هم قرار گ اتیمنظر منابع عمل
 .دینمایم حیرا تشر میتصم یاشتراک اهداف شرکت و نواح ات،یعمل یاستراتژ سیشود. ماتریم دهینام اتیعمل
( در داخل اتیبازار و منابع عمل یهایازمندی)ن اتیعمل یدو نوع نگرش به استراتژ انیتطابق م جادیا ندیفرآ 
 نی. اردیگیم ی( جاسیماتر یها)خانههای ماتریس استراتژی عملیات سطرها و ستوناشتراک  ینواح نیب و ما
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هر هدف عملکرد( و  ینسب تیاولو نییاست )تع اتیحوزه عمل ازیچه مورد نآن انیبر اشتراکات م سیماتر
به  سیماتر نیدارد. ا دیکأت میتصم هیدر هر ناح (هاتیها )توسعه قابلبه آن یابیدر دست اتیعمل الشت یچگونگ
 تیدچار اهم سیماتر یهاخانه یاست تمام دیباشد. اما بع رینگر و فراگکند که جامعیکمک م اتیعمل یاستراتژ

 ایگذار و ریثأت میتصم یاهداف عملکرد و نواح ینسب تینشان دهنده اهم سیدرون ماتر یباشند. نواح کسانی
 .[31]سازمان هستند  کیاز منابع استراتژ ریپذریثأت

 هاو اهمیت نسبی آن تعیین اهداف عملکرد

برآورده ساختن نیاز  . زیرا هر عملیاتی در پیاستیک نقطه شروع برای استراتژی عملیات بررسی منظر بازار 
. برای بررسی بازار نیاز به مطالعه رفتار مشتریان و رقبا است تا از این طریق موقعیت مناسب یک بازار است

رای عملیات قابل درک باشد یک مجموعه شرکت در بازار تعیین گردد. برای اینکه موقعیت مورد نظر بازار ب
شود که شامل پنج هدف عملکرد کلی در نظر گرفته می پژوهشگردد که در این اهداف عملکردی تعریف می

 . شودمی نهیو هز یریپذانعطاف تیقابل ،یریاعتمادپذ تیسرعت، قابل ت،یفیکاهداف عمکلرد 
، وه بر شرایط بازار محصول و خدمتهای بازار، الزم است شرایط کلی اقتصادی نیز عالنیازمندی مطالعهبرای 

کنندگان رفتار خرید خود را دهد، مصرفرخ می مانند رکود تورمی مورد توجه قرار گیرد. زمانی که بحران اقتصادی
دهند و  رییکار خود را تغوکسب یبرروش ره دیها بارفتار، شرکت رییتغ نیصورت با ا نیدر ادهند. تغییر می
در این حالت رفتار هم  عوض کنند. ان،یمشتر دیجد حاتیمنظور برآورده ساختن ترجرا بههای خود یاستراتژ

 . [1] شودقبا تابعی از رکود تورمی میمشتریان و هم ر
 افتهیتوسعه یاز کشورها یاریدر بسکاهش ارزش پول ملی است. ثباتی قیمت ارز و عوامل رکود تورمی بیاز 
 یبرا یصورت مشکالت نی. در ادیآیوجود مارز به متیمرتبط با ق یهاسکیو ر شودیم یثباتیدچار ب یپول مل

 تیریمد یدیجنبه کل کیدر این شرایط، . شودیم جادیا یدیتول یهادر شرکت هایاستراتژ یسازادهیو پ نیتدو
 لیتحلوهیتجز یهاکه روش دهدیرخ م یامر زمان نیاست. ا ندهیدر آ تیقطع فقدانغلبه بر  کیاستراتژ
-کار بهومؤثر بر کسب یطیمح عواملمرتبط با اطالعات  یادیو پردازش مقدار ز یآورجمع قیاز طر ک،یاستراتژ

گذارد. فاکتورهای مهمی بر رفتار رقبا و مشتریان تأثیر می شرایطی که نوسانات ارز وجود دارددر  کار گرفته شود.
 یبررس یاصل یهادهی. از اشودیلحاظ م کیاستراتژ یهالیاز تحل یارز قسمت متیق یهاییایمسئله پو

 و تورم است. یداخل دیارز با تول متیق نیارتباط ب زمیمکان نییارز، تع متیق یهاییایپو
ای پایه طورها بهنظریهحث برانگیز است. این تأثیرات قیمت ارز بر تولید داخلی بنظرات در مورد مکانیزم 

ها متفاوت هستند. نوسانات قیمت ارز به ویژه کم ارزش شدن پول ملی تأثیرات مختلفی مشابه، اما در مکانیزم
شده در خصوص  اظهارهای مکانیزم 4دارند که باید در هنگام تدوین استراتژی در نظر گرفته شوند. در جدول 

 ها آورده شده است.تأثیر کم ارزش شدن پول بر خروجی شرکت
 نهیهز ،مجدد تقاضا عیثر توزؤکانال م سه یداخل دیارز بر تول متیق ریثأت یبررس یبرا[ 47مالیخ و همکاران ]

 یبرا عوامل نیا معتقد هستند د وگرفتندر نظر را  دیتول یواردات عوامل نهیو هز (ثرؤم یتقاضا) یدستمزد واقع
هایی که بر اساس پول مدت هزینهها، در کوتاهآن پژوهش. بر اساس هستند یاتیها حشرکت یاستراتژ نیتدو

شود )قیمت مواد و سایر تجهیزات وارداتی( هایی که با ارز خارجی حساب میکند و هزینهملی است تغییر نمی
کارگیری بیشتر تجهیزات موجود ها با بهدر این صورت رشد خروجی کارخانه نماید.متناسب با قیمت ارز تغییر می
دهد. فزایش میواسطه آن قیمت محصول را ارشد نرخ ارز مخارج شرکت و به شود.و افزایش ظرفیت میسر می

وارداتی،  گذارد. از طرفی با افزایش قیمت نسبی محصوالتطور متفاوتی بر روی تقاضا تأثیر میتغییر قیمت ارز به
واسطه کاهش قدرت دهد و از طرف دیگر، سطح کلی تقاضای مؤثر را بهتقاضای محصوالت داخلی را افزایش می

 دهد.کنندگان، کاهش میخرید مصرف
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 شود.تواند به افزایش تولید داخلی منجر با این وجود در شرایط زیر کاهش ارزش پول ملی می
 .وارداتی شودمحصوالت داخلی جایگزین محصوالت  -4 
 .تأثیرپذیری تقاضا برای محصوالت داخلی با همان قیمت بسیار کم باشد -3 
 .تأثیرپذیری هزینه شرکت برای عوامل وارداتی بسیار کم باشد -3 
 تورم ناشی از تغییرات قیمت ارز متوسط باشد. -1 
 

 . تئوری تأثیر قیمت ارز بر روی تولید داخلی4دول ج

 نویسنده
تأثیر کم ارزش شدن پول بر مکانیزم 

 خروجی
 ارزش شدن پول بر خروجینتیجه تأثیر کم

 4الریان و ساچس
[46] 

و  ،سطح درآمد مشخص کی یانداز براکاهش پس
 یفعل یمنسوخ شدن حسابدار

مدت ظهور نوسانات در و در بلند یمدت کاهش خروجدر کوتاه
 یارزش خروج

 [4۹] 3ادوراد
و به وجود آمدن اثر تعادل  هامتیسطح ق شیافزا

 یمنف یواقع
 یو در بلندمدت خنث یمدت کاهش کم در خروجدر کوتاه

 [43] 3فوربس
در کشورهای  کم ارزش شدن پول یفور ریثأت

کار و نرخ  یروین ینسب یهانهیکاهش هز زده،بحران
 هیسرما نهیهز شیدر بلند مدت افزا ، وبهره باال

 نهیو در بلند مدت به نرخ هز ی،مدت باعث توسعه خروجدر کوتاه
دارد و در کل مشخص  یبستگ یواردات هیکار و سرما یروین

 .است دهیچیکردن نوع اثر پ

 1فاریا و کارنیرو
[43] 

 مدتکاهش خروجی در بلند یکاهش دستمزد واقع

 [3۹] 5تور
 : قیقدرت اثر کم ارزش شدن پول از طر سهیمقا
 ی،و واردات یمحصوالت داخل نیمجدد تقاضا ب عیتوز

 نرخ بهره رییرفتن تعادل و کانال تغ نیاز ب
 مخصوص یهاکانال قیشدن از طر ارزشاثرات کم  سهیمقا

 [5]6کارتائر
 یواردات یفاکتورها نهیثر بر هزؤم یهاکانال سهیمقا

 مجدد تقاضا عیو کانال توز دیتول

 یبرا یو واردات یمحصوالت داخل ینیزجایگ قیاثر توسعه از طر
 یفاکتورها یهانهیهز یریرپذییکننده و کم بودن تغمصرف
 متیدر همان ق یمحصوالت داخل یو تقاضا دیتول یواردات

 7کامپا و گولدبرگ
[1] 

و بهبود  دیتول یواردات یفاکتورها نهیهز شیافزا
 صادرات

 یهانهیهز یرو یاثر منف و صادرات یبه نرخ اثر مثبت رو
 .دارد یبستگ عیصنا یدر برخ دیتول یواردات یفاکتورها

 
شود. این عوامل نماید از طریق چند عامل تعیین میحداکثر می را خروجی کارخانه ،وضعیتی که قیمت ارز

های ثابت وارداتی زمانی که ارز خارجی های داراییهای ثابت، تغییرپذیری هزینه: درجه استهالک داراییشامل
کم ارزش  ،از دیگر اثرات قیمت ارز گزینی وارادات.و امکان جای های ثابت وارداتیکند. حجم داراییتغییر می

منجر  یخارج میمستق یگذارهیو رشد سرما یداخل یهاییدرآمدن دارا یخارج تیبه مالک است که یشدن پول مل
 .شودیم
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نه به واسطه کاهش قدرت خرید های قیمت ارز بر هدف عملکرد هزیتوان گفت پویاییگیری مینتیجهبرای 
کنند رقابت و از طرفی چون رقبا نیز برای بهبود وضعیت خود تالش می گذاردمیکنندگان تأثیر زیادی مصرف

 تشدید شده و سایر اهداف عملکرد نیز برای کسب مزیت رقابتی در شرایط بحران اقتصادی نیز مهم هستند. 
ذارد، ایمنی و امنیت غذایی است. گمشتریان تأثیر می انتظاراتمسائل مهم در صنایع غذایی که بر دیگر از 

شود های اقتصاد از جمله صنایع غذایی مورد توجه است که باعث میتوسعه پایدار در بسیاری از بخش
( نامناسب باشد و مفاهیم جدید در این زمینه توسعه یابد. SFSCM4های سنتی زنجیره تأمین غذایی )استراتژی

ها را مجبور کرده است مقررات را از اجرای قوانین سختگیرانه ته و دولتدر این راستا، آگاهی عمومی افزایش یاف
ها مقدار زیادی روی طراحی مجدد شبکه لجستیکی خود دهند. شرکتایمنی و امنیت غذایی تغییر می

کنند تا پاسخگویی خود را افزایش، ضایعات غذایی را کاهش و کیفیت محصوالت را افزایش گذاری میسرمایه
ید و از تولید تا رسیدن ر زنجیره تأمین غذا، تغییرات زیادی در کیفیت مواد غذایی از شروع مواد اولیه تا تولدهند. د

ت. غذای ایمن مهم در تولید مواد غذایی اس عواملگیرد. ایمنی و امنیت یکی از کننده صورت میدست مصرف
موفقیت  عاملهفت  3باشد.  در جدول  کننده از لحظه شروع تولید تا مصرف آن سالمیعنی غذا برای مصرف

 آورده شده است. [31]فازی و توضیحات مربوط به آن طبق مطالعه شارما و همکاران  AHPمنتخب بر اساس 
 یابیبازار یهااستیسانطباق دادن  دهند،ی که مشتریان و رقبا رفتار خود را تغییر میدر دوران بحران اقتصاد

در هر  راتییتغ نه،یزم نیصورت گرفته در ا هایپژوهشبسیار اهمیت دارد.  هاشرکتتوسط  یابیبازار ختهیو آم
که از  دهدیم شنهادیپ کرده است. در خصوص محصول یطور جداگانه بررسرا به یابیبازار ختهیبخش از آم

 پرداخته شود. شتریو توسعه ب پژوهشو کم سود صرف نظر کرده و به  فیمحصوالت ضع
 

 SFSCM سازیموفقیت در ایمنی و امنیت غذایی برای پیاده عوامل شناسایی. 3جدول 

شماره فاکتور 

 موفقیت
 توضیحات فاکتور موفقیت

 شود.ها و سبزیجات استفاده میبیولوژیکی در میوهوبرای حفاظت از آلودگی میکر استفاده مناسب از آبیاری 1

2 
شرایط زیست محیطی و 

 جمعیتی
یابد تقاضا طور که جمعیت افزایش میامنیت غذایی دارد، همانتأثیر مستقیم بر 

 یابد.برای غذا نیز افزایش می

 تجزیه و تحلیل ریسک 3
برای کاهش ضایعات محصوالت غذایی، ارزیابی ریسک مهم است و این باعث 

 شود.افزایش کیفیت می

 فناوری اطالعات بیوسنسور 4
تر و کارآمدتر جهت شود و سیستم را راحتبرای ایمنی غذایی استفاده می

 کند.می SFSCMسازی پیاده

 های دولتسیاست 5
دولت استانداردهای بسیاری دارد تا سطح کیفیت غذا را ارتقا دهد. دولت نقش 

 کند.مهمی را در بهبود امنیت غذایی ایفا می

 انگشت نگاری 6
های های مواد غذایی با استفاده از تکنیکشناسایی آلودگی نگاری به معنایانگشت

 مختلف است.

 بندیبسته 7
بندی جهت ارتقا ایمنی و امنیت و حداقل نمودن ریسک آلودگی غذایی مورد بسته

 گیرد.توجه قرار می
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-به انیفرض که مشتر نیرا ارتقا دهند با ا تیفیرا حفظ کرده و ک متیق دهندیم حیترج ها معموالًشرکت
ها انتظار است. در حالت اول شرکت تیفیبا همان ک متیکاهش ق گریواسطه ارزش افزوده وفادار بمانند. حالت د

. در حالت دوم شودیشود روند برعکس م مکه رکود تما یدر دوران رکود دارند، اما زمان یسود و سهم بازار کمتر
در دوران رکود، بعد از  متیبزرگ دارد که با کاهش ق سکیر کیاما  کندیکسب م یشتریشرکت سهم بازار ب

 شنهادیپ یمتعدد فاتیها تخفشرکت متیکاهش ق یبه جا ن،یکند. بنابرا دایپ شیافزا یبه سخت متیرکود ق
وجود دارد که محصوالت  یگریالبته حالت د .ابدییسود کاهش م یول ردهکه سهم بازار خود را حفظ ک کنندیم

کنندگان است که مصرف نیکه وجود دارد ا یمتراکم عرضه شود. اما مشکل یدر بازارها نییپا تیفیکو  متیبا ق
 . شناسندیدر دوران بعد از رکود م تیفیکیمحصول را محصول ب

های تبلیغاتی در دوران رکود را مطالعه تأثیر تغییرات در استراتژی [34] 3و کیولچ [33] 3، وارنر[45] 4کیم
ها نشان داد که افزایش یا حفظ سطح تبلیغات درآمد فروش و سهم بازار در طی و بعد از کردند. نتیجه مطالعه آن

نین، شود. همچیابد. در مقابل با کاهش بودجه تبلیغات در دوران رکود، عملکرد بدتر میرکود افزایش می
های خالقانه کم هزینه مشتریان اینترنتی خود را توانند از اینترنت استفاده کرده و با استفاده از روشها میشرکت

-و محصوالت رایگان و ... که مصرف های ترویجی مانند کد تخفیف، جوایزافزایش دهند. عالوه بر این، تکنیک

توانند تأثیر مثبت بر عملکرد شرکت ت. فروشندگان نیز میکار گرفتوان بهکند، میارزش دریافت می کننده یک
پیشنهاد دادند که اگر شرکت تصمیم به تغییر سیاست [ 41] 5و کوکسال و ازگل [3] 1در دوران رکود بگذارند. آنگ

  ها را حذف کند و منابع نادر خود را مجددا تخصیص دهد.های توزیع بی منفعت و واسطهتوزیع خود دارد، کانال
های صنایع غذایی در دوران رکود اقتصادی یونان های بازاریابی شرکتتغییر استراتژی [33]وتا و واالچوی ن

شرکت در خصوص تغییر در استراتژی محصول، تغییر در استراتژی  464ها از مدیران را مطالعه کردند. آن
ال ی بازاریابی سؤتغییر در سایر استراتژگذاری، تغییر در استراتژی ترویجی، تغییر در استراتژی توزیع و قیمت
کارگیری روش اجزاء اصلی نشان دادن هفت مجموعه خصوصیت دند. بر اساس نظرسنجی نمونه و بهپرسی

 -1 ،گرافروشنده -3 ،محصول جدیدگرا -3 ،گراترویج -4شامل: خصوصیات برجسته وجود دارد که مشخصه این 
گرا. بر اساس این هفت کاروکار به کسبوکسب بازاریابی -7 و گراخفیفت -6 ،گراقیمت-هزینه -5 ،گراتبلیغات

خوشه نخست، دست آمده است. در هاند که سه خوشه همگن ببندی شدههای مورد بررسی خوشهفاکتور، شرکت
عه گذاری خود را توسهای قیمتاند و در عین حال، روشکار تمرکز کردهوبه کسب ،کاروبر روی بازاریابی کسب

ها کردند. در کننده و هم برای واسطهفراهم کردن تخفیفات هم برای مصرفدادند و تالش قابل توجهی برای 
ها بوده است که موقعیت مناسب در بازار جهانی سازی آنگروه دوم، تمرکز بیشتر روی توسعه محصول و سفارشی

کنندگان و هم برای وع هم برای مصرفرائه تخفیفات متنها روی افراهم کنند. عالوه بر این، این شرکت
ها به بازار جهانی جهت پشت سر گذاشتن بحران داخلی رسد این شرکتاند. به نظر میها تمرکز کردهواسطه

 د،یخر یهانهیاز جمله هز هانهیکاهش هز یها است، روآن نیخوشه سوم، که بزرگتراند. یونان چشم دوخته
 اند.کار کرده دیو تول یدارنگه

هدف عملکرد هزینه به دلیل وجود رکود تورمی اهمیت توان نتیجه گرفت می مقاالتبررسی با توجه به 
توان کیفیت محصوالت غذایی غذایی بسیار مهم است و می در صنایع ایمنی و امنیت زیادی دارد. از طرفی ماهیتاً 
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ادپذیری به واسطه رقابت شدید در این پذیری و قابلیت اعتمقلمداد شود. اهداف عملکرد سرعت، قابلیت انعطاف
 گیرد.مورد توجه قرار می نیز در درجه بعدی صنعت

های بازار مطالعات متعددی مورد نظر قرار گرفت. برای ، برای بررسی نیازمندیپژوهش در این. نواحی تصمیم
باشد که عوامل  SWOTتواند تحلیل های صنایع غذایی یک روش مناسب میهای عملیات شرکتبررسی قابلیت

ص خود آن جایی که عوامل داخلی )نقاط قوت و ضعف( هر شرکت مختنماید. از آنداخلی و خارجی را لحاظ می
ها و تهدیدها( توان به عوامل خارجی )فرصتها نام برد فقط میصورت قعطی از آنتوان بهشرکت است و نمی

خود برای یک  پژوهشها در است. آن [41] همکاران زاده ویک نمونه از این تحلیل مقاله مقدساشاره کرد. 
ها و تهدیدهای بازار ها فرصتآن پژوهشاند. بر اساس به کار برده SWOTشرکت صنایع غذایی ایران تحلیل 

های بازار تحلیل نیازمندیوتوان نقطه شروع برای تجزیهکه میآورده شده است  3صنایع غذایی ایران در جدول 
 . در نواحی تصمیم باشد گیریجهت تصمیم

 
 [41]ها و تهدیدهای بازار مواد غذایی ایران . فرصت3جدول 

 تهدیدها هافرصت

 توسعه اجتماعی و اقتصادی کشورهای همسایه 
 گرایش نسل جوان به محصوالت کنسروی 
 هاافزایش سرو صبحانه در رستوران 
 ای بزرگ و گرایش مردم به خرید از های زنجیرهوجود فروشگاه

 هااین فروشگاه
 وجود انواع مشتری و تنوع در سلیقه آنها 
 تمایل مردم به استفاده از محصوالت ارگانیک 
 هاافزایش قیمت محصوالت خارجی رقیب به واسطه تحریم 

 های رقیب در نزدیکی مرزهای ایرانوجود کارخانه 
  افزایش قیمت نهایی محصول به دلیل افزایش هزینه مواد اولیه

 و حمل و نقل
 وجود مالیات بر ارزش افزوده 
 ها به قوانین جدید وزارت بازرگانی مبنی بر عدم اجازه شرکت

 افزایش قیمت محصوالت
 های محلی، داخی و بومیتولید کننده 
 تغییرات آب و هوایی و خشکسالی و کمبود مواد اولیه 
  سخت بودن بازاریابی برای صادرات و عدم دسترسی به سیستم

 مناسب بازاریابی
 نوسانات قیمت ارز 
 های بانکیافزایش نرخ بهره و هزینه 
 هاتحریم 
  کاهش حضور محصوالت ایرانی در بازار جهانی به واسطه بی

 هاها و تحریمثباتی سیاست

 

هایی بر و نقش یندهای درون یک عملیات نه تنها عناصری منفعل نبوده، بلکه وجود خارجی داشتهمنابع و فرآ
بخشی از هر استراتژی عملیات در نظر گرفته شوند. این مجموعه از تصمیمات برای مدیریت  عهده دارند که باید

متفاوتی را با  های تقریباًبندیمنابع عملیات ضروری هستند. نویسندگان متعددی در حوزه استراتژی عملیات دسته
یند و توسعه و کنولوژی فرآظرفیت، شبکه تأمین، ت چهار ناحیه پژوهشکنند. در این های مختلف عنوان میروش

 شوند. دهی نواحی تصمیم شناخته میسازمان

استراتژی ظرفیت اولین ناحیه در نواحی تصمیم استراتژی عملیات است. در شرایطی که رکود تورمی وجود 
بندی و میزان های صنایع غذایی باید میزان ظرفیت کلی عملیات، چگونگی توزیع این ظرفیت، زماندارد. شرکت

ای تعیین نماید که کمترین هزینه و مازاد ظرفیت را های عملیات را به گونهتغییر در سطح ظرفیت و مکان سایت
 باعث شود.
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قطعیت در تأمین  فقدان های اصلیتوان گفت یکی از ویژگیدر خصوص شبکه تأمین در صنایع غذایی می
به برخی تولیدکنندگان مواد غذایی  شود.می مواد خام است و از اجزاء مهم در استراتژی کلی سازمان محسوب

شوند مواد اولیه را مستقل از کمیت، کیفیت و حتی در اند، وادار میکنندگان بستهدلیل قراردادهایی که با تأمین
کننده یک مینکننده و هم برای تأین به موقع و دقیق هم برای تولیدبرخی مواقع نوع محصول تأمین کنند. تأم

 دهی مورد نظر خود نائل شود وسازد به سطح خدمتکننده را قادر میارزش است. زیرا تولید برای خلقنیاز پیش
ن قطعیت در تأمی فقدانصنایع غذایی با  آورد.کار را فراهم میوسبکننده در کاز طرفی امکان باقی ماندن تأمین

شود زیرا با ت دارد ولی یک مسئله محسوب نمیدر بسیاری از صنایع تأمین بسیار اهمیشود. مواد اولیه شناخته می
اما این موضوع همیشه در صنایع غذایی  ،[۱] توان آن را مدیریت کردبینی و نگهداری موجودی در انبار میپیش

قطعیت در تأمین مواد خام در  فقدانسازی طوالنی صادق نیست. بنابراین به دالیل شرایط محیطی و زمان آماده
را مطالعه  ییغذا عیدر صنا نیتأم تیقطع فقدان [6]و همکاران  یچائودهورار تأثیرگذار است. صنایع غذایی بسی

سه ها بر اساس مطالعه آن اند.ها تمرکز کردهو منابع به وجود آمدن آن تیقطع فقدانانواع  یاند و بر روکرده
شرح داده  تیقطع فقدانها با و نحوه ارتباط آن شوندیداده م حیمشخصه وجود دارد که در ادامه توض یسر
 :شودیم

و  یندها مانند فسادپذیری محصوالت، برداشت فصلیدر طبیعت محصوالت و فرآ. مشخصات ذاتی موجود 4
 BOM4هوایی و محیط زیست، داشتن اندازه متغیر محصوالت، داشتن ساختار ومتغیر، تحت تأثیر از شرایط آب

قطعیت برای  فقدانتلف(. فسادپذیری محصوالت باعث ایجاد معکوس )ماده اولیه یکسان اما محصوالت مخ
 شود.خریدار از لحاظ کمیت و کفیت محصوالت می

بندی ب( ساختار کنترل ج( شود : الف( پیکرهتقسیم می دسته مرتبط با زنجیره که به چهارهای . مشخصه3
 دهی و نظارتد( سازمان سیستم اطالعاتی زنجیره

 شود. کنندگان مربوط میبه موقعیت مکانی و تعداد تأمین: بندی زنجیرهالف( پیکره
گیری، مدت زمان توزیع و تأمین و یند تصمیمبه اطالعات و مدت زمان فرآ :ب( ساختار کنترل زنجیره تأمین

 فقدانروی مدت زمان تأمین و  مشخصه ممکن است برشود. این هماهنگی تصمیمات لجستیکی مربوط می
گذاری طور که کنترل مرکزی زنجیره تأمین یا یک هماهنگی با مسئولیت قیمتگذارد. همانقطعیت قیمت تأثیر ب

 گذاری را کاهش دهد.  قطعیت قیمت فقدانممکن است 
ها، تعریف و دقت داده که تأثیر مثبت مرتبط است با به موقع بودن داده :ج( سیستم اطالعاتی زنجیره تأمین

مرسوم . به هر حال، محرمانه بودن اطالعات در زنجیره مبتنی بر تأمین ها داردقطعیت فقداندر کاهش همه 
کننده با داشتن این اطالعات قیمت را به شدت ه در فروش مشکل داشته باشد تولیدکننداست زیرا اگر تأمین

 دهد. قطعیت را افزایش می فقداندهد. اما این محرمانه بودن اطالعات کاهش می
د و عقد قرار داد ها و تأمین از طریق تعهبه تقسیم مسئولیت :نظارت زنجیره تأمیند( ساختار سازماندهی و 

ز یک طرف کمیت و کیفیت مورد امدت است. تعهدات و قرار دادهای بلند کننده مرتبطبین تولیدکننده و تأمین
 دهد.  ضروری را افزایش میکند و از طرف دیگر تأمین غیرمی نیاز را تضمین

این گردد کننده برمیأمینیندهای داخلی و سازماندهی تبه فرآکه کننده مرتبط با تأمینهای . مشخصه3
ه دلیل کننده، کیفیت پایین محصوالت بظرفیت و نامشخص بودن ظرفیت تأمین: محدودیت شامل هامشخصه

های کیفیت، خطرات موجود کننده در رابطه با قواعد و تکنیکآموزش تأمین فقدانکننده، تجیهزات قدیمی تأمین
شود و قادر نیست ادامه کننده به مشکالت مالی مواجه میکه تأمینهای مربوط به زمانی در حمل و نقل، ریسک
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های که تأثیرات منفی در کننده در هماهنگی با تغییرات تکنولوژیتوانایی تأمین فقدانهای ناشی از کدهد. ریس
 سازی دارد.پذیری محصوالت در بازار و زمان آمادهها، رقابتهزینه

ها در های مقابله با انواع عدم قطعیت تأمین را ارائه دادند. این استراتژیاستراتژی [6] و همکاران یچائودهور
 آمده است.  1جدول 
 
 
 
 
 
 

 قطعیت تأمین فقدانهای جلوگیری از . استراتژی1جدول 

های های مقابله با مشخصهاستراتژی

 قطعیت تأمین فقدانذاتی 

 فقدانهای مقابله با منابع استراتژی

 قطعیت مرتبط با زنجیره تأمین

 فقدانهای مقابله با منابع استراتژی

 قطعیت مرتبط با تأمین کننده

 نوع و اندازه محصوالت نزد تأمین کنترل-

 کننده
 سازی ترکیب محصوالتبهینه 
 ریزی منعطف ترکیب محصوالت برنامه 
 بندی  سازی و دستهمرتب 
 کنترل دمایی/محیط زیستی 
 کنترل حمل و نقل 
 طرح تضمین کیفیت 
  مسیریابی کارای وسائل نقلیه 
  جایگزینی محصوالت تازه با محصوالت

 یخ زده
 طراحی زنجیره تأمین ترکیبی 

 ادغام برگشت به عقب 
 کنندگانحفظ پرتفولیوی تأمین 
 همکاری در زنجیره تأمین 
 هایی که حداقل حمل و نقل انتخاب شرکت

 را دارند. 
 مدتایجاد قراردادها و روابط بلند 
 کنندهداشتن چندین تأمین 
 کنندگانبندی نمودن تأمیندسته 
 ایاستفاده از بازار نقطه 
 استفاده از تقسیم سود بر اساس کیفیت 
 استفاده از قرار تقسیم درآمد 
  های موجودیسیاستداشتن 

 ارائه خدمات بیشتر 
 کنندگانانگیزه دادن به کارمندان و تأمین 
 ارائه قیمت مناسب 
 کنندگان خاصآموزش تأمین 
 های ظرفیتتغییر دادن محدودیت 
 های به موقعپرداخت 
 کیفیت بر اساس قیمت گذاری 

 

ر صورت گیرد. هنگام انتخاب ها از نظر کیفیت و مقداجنبه مهم دیگر تأمین این است که کنترل ورودی
ها برای کسب کنندگان در فروش را ارزیابی کنند. تالش شرکتها باید مکان و اعتبار تأمینرکتکننده، شتأمین

کنندگان به ها را در جهت هدایت مصرفکلیدی آنسهم بیشتر بازار با بدست آوردن سطح باالیی از معیارهای 
 نماید(.کنندگان را ناراضی میکسب سطح پایین این معیارها مصرف کند. )در مقابلمحصوالتشان کمک می

ساختاردهی شوند و صاحبان صنایع باید روی  با توجه به شرایط اقتصادی باید تسهیالت صنایع غذایی مجدداً
 ضروری را در پیش گیرند.ند. باید سیاست فروش تجهیزات غیرگذاری کنهای جدید سرمایهتجهیزات و تکنولوژی

و سازماندهی از مراحل مهم توسعه شود. دهی و توسعه مییند و سازمانط به نواحی تکنولوژی فرآن امر مربوای
ر حوزه های اطالعاتی دهای پژوهشی و ایجاد سرویس، بهبود روابط با مؤسسهپرسنل، افزایش کیفیت هافعالیت

تضمین امنیت و سالمت محیط کاری ها های اجتماعی اصلی شرکتاز مسئولیت مدیریت منابع انسانی است.
ها در قبال افزایش درآمد کارگران خود مسئول هستند. توسعه تکنولوژی به سطح مهارت باالی است و شرکت
کنندگان باید برنامه آموزشی و رقابت داخلی سازمان بین کارکنان ی نیاز دارد. برای این هدف تولیدنیروی انسان
دهی را یند و توسعه و سازمانهای تکنولوژی فرآاط بین استراتژیتوان ارتباال میبا توجه به مطلب ب داشته باشند.

 دریافت. 
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دهند، میکند در عین حالی که قیمت محصول را کاهش کنندگان را وادار میقدرت خرید پایین مردم تولید
ل کیفیت پایین نظمی است. دلیمحصوالت، بی پایین از مشخصات اصلی کیفیتدهند. کیفیت را نیز افزایش 

تنوع  [3] 4در مطالعه بوئوا کننده است.های تکنولوژیکی تولیدن نیازمندیمحیط غیر بهداشتی و منسوخ شد
پذیری محصوالت نیاز افزایش رقابتپیش ،بندی و افزایش شرایط بهداشتی محصوالتمحصوالت، بهبود بسته

برندهای جدید و تجهیزات  گذاری مستمر در تکنولوژیاست. صنعت غذایی به منابع قابل توجهی برای سرمایه
 نیاز دارند. جهت ارتقا کیفیت محصوالت یند کنترل و استانداردهای کیفیت و استانداردهای محیط زیستیفنی، فرآ

اما باید کوچک و متوسط سیستم پردازش اطالعات تأمین و بازاریابی وجود ندارد.  هایاغلب موارد در شرکت
در سنجش منبع حیاتی و بسیار مؤثر العات یک اطزیرا ای توجه شود. به نقش جایگاه اطالعات به صورت ویژه

العات نقش امنیت اط ،شرکت عملیات سازی استراتژیبندی و پیادهفرمول در است. بنابراین،عملکرد عملیات 
 های مبتنی بر فناوری اطالعات پرداخت. توان به این موضوع در قالب تکنولوژیمی کند.ازی میای بویژه

که مربوط به توسعه و  های ممکن جهت رسیدن به اهداف استراتژیک در صنعت غذاییروش از دیگر
ار مهم است زیرا منابع مورد ایجاد همکاری داخل شرکت است. همکاری داخل شرکت بسی شود،سازماندهی می

کاهش هزینه و افزایش کیفیت محصوالت و خدمات  بهکارکنان زا هستند و همکاری نیاز برای تولید بسیار هزینه
تر مواد اولیه و سایر شود. این همکاری در درجه نخست، باعث دسترسی بهتر و با قیمت مناسبمیمنجر 

ها در زمان شرکت شوداین امر باعث میشود. سپس، تأثیر مثبت روی استفاده بهینه مواد اولیه دارد. ملزومات می
 کنند و شانس بیشتری برای ایجاد نوآوری دارند. کم به اطالعات تکنولوژی دسترسی پیدا می

ها گفته شده است که سازی دولت و شهرداریصیتحت عنوان انتقال و خصو 4111در پروژه اروپا در سال 
مدیران و صاحبان  رد. تالشمصرف مواد غذایی در بازارهای داخلی به شدت به سطح درآمد مردم بستگی دا

های تقویت تولید داللت دارد. های تولید باشد. این امر به توسعه برنامهغذایی باید در راستای کاهش هزینهصنایع
های صنایع غذایی بلغارستان را بررسی نموده و بدین منظور های شرکت، فعالیت[36] سالووادر این راستا، 

یند تولید را مشخص های کل فرآهای توسعه فعالیتلعملهای لجستیکی را تحلیل کرده است تا دستورافعالیت
، تحلیل و وهشپژها در حوزه تولید و سطح کیفیت خود، برای بهبود استراتژی شرکت پژوهشکند. او در 

کار توصیه کرده است، وهای مختلف کسبه در خصوص بخشهایی ارائه داده است. در ادامه مواردی کتوصیه
 شود. آورده می
 وط به هزینه مورد توجه قرار گیردهای مربی، باید مشخصهوری و کارآیبرای بهبود بهره 
 ذ به بازار خارجی تهاجمی عمل کردباید نسبت به نفو 
  ادرا افزایش دصادرات 
 هاییدارا یگردش مال شیافزا 

 افزایش سطح نقدینگی 

 
  هاها و یافتهدادهتحلیل  .4

های بازار در شرایط رکود تورمی، تصمیماتی که برای نواحی تصمیم استراتژی تحلیل نیازمندیوبعد از تجزیه
 گردد. شود، ارائه میعملیات مطرح می
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ظرفیت، شبکه تأمین، تکنولوژی  استراتژی عملیات چهار ناحیه تصمیمدر . تصمیمات استراتژی عملیات
 5. در جدول هستندیند و توسعه و سازماندهی وجود دارد. تصمیمات اتخاذ شده مربوط به این نواحی تصمیم فرآ

 شود.موارد مربوط به هر کدام نشان داده می

در قالب پنج هدف  ،یرکود تورم طیبازار در شرا یهایازمندیصورت است که ن نیبد پژوهش نیا یهاافتهی
 یسطح عموم شیاست که افزا ینامطلوب اقتصاد دهیپد یکه رکود تورم ییجاارائه شده است. از آن یعملکرد

 عیو توز دیبازار، کاهش قدرت خر رب دهیپد نیاثرات ا نیتربرجسته دهد،یهمزمان رخ م یو رکود اقتصاد هامتیق
منابع  ریو سا هیمواد اول نیدستمزدها، تأم نهیهز شیافزا لیرا به دل دیتول نهیهز یت. از طرفاس انیمجدد متقاض

ها با مسائل که شرکت یطیدر شرا نی. همچنکندیم دایپ ییباال اریبس تیاولو نهیهز اریمع نی. بنابرابردیباال م
 ریها سطح عملکرد خود را از نظر ساشرکت بایدو  ابدییم شیبقا افزا یبرا زیرقابت ن خورند،یبرم دیشد یمال
بازار  یهایازمندیبا ن اتیعمل یهاتیانطباق قابل یگفت، در راستا دیبا اتی. از منظر عملندیحفظ نما زین ارهایمع
 انطباق داشته باشد. هایازمندین نیکه با ا ندیرا اتخاذ نما یماتیتصم م،یتصم یدر نواح دیبا اتیعمل رانیمد

ها و که در این راستا، کاهش هزینهاست  یدهسازمان و توسعه با مرتبط ماتیتصم اتخاذ، کارراه نیترمناسب
به ذکر است  مالزتواند منجر به بهبود وضعیت رقابتی شرکت گردد. افزایش کیفیت در یک چرخه پیوسته می

 را دارد. تیاولو نیباالتر یدارا یرکود تورم طیدر شرا نهیهز اریبا مع میتصم ینواح نیفصل مشترک ب
 

 
 . تصمیمات در نواحی تصمیم ماتریس استراتژی عملیات5جدول 

 تصمیم مولفه

ت
رفی

ظ
 

 و صادرات محصوالت  هیهمسا یدر کشورها یندگینما جادیا 

 نسل جوان اجاتیطبق احت یبندمدرن بسته یطراح 

 به نفع سازمان هیهمسا یهاو منابع کارخانه التیاز تسه استفاده 

 کیمحصوالت ارگان دیتول 

 کار ماهر یرویاستخدام ن یو قراردادها برا مذاکره 

 محصوالت طبق ذائقه هر شهر و منطقه دیتول 

 و نوآورانه دیمحصوالت جد ریسا دیتول 

 یارهیزنج یهاسهم فروش در فرشگاه توسعه 

 سربار نهیکارخانه جهت کاهش هز تیاز حداکثر ظرف استفاده 

 لیو آج ییمانند برنج، چا یاقالم واردات یبندبسته لهیتوسعه محصوالت به وس 

ن
می

 تا
که

شب
 

 دیخود را حفظ نما تیکه کمبود مواد وجود دارد شرکت موقع یهنگام هیفراهم آوردن به موقع مواد اول. 

 به شرکا یخدمات و انتقال تکنولوژ هئارا 

 شرکاء یدادن برخ آموزش 

 با انبار دارند. یشتریکه فاصله ب ییبازارها تیتقو 

 هیمواجه با کمبود مواد اول فقدانو  یکل فاتیها در سردخانه جهت استفاده از تخفو حفظ آن هیمواد اول شتریسفارش ب 

ند
رآی

ی ف
وژ

ول
کن

ت
 

 نییبا نرخ بهره پا یهاوام افتیو در یمال یهاستمیس تیتقو 

 عیشبکه توز جادیا 

 یمال ستمیکردن س زهیگسترش و مکان جاد،یا 

 زاتیتجه یتکنولوژ توسعه 

 سازمان یاطالعات ستمیو توسعه س جادیا 



 4911بهار  ـ 04شماره  ـمطالعات مدیریت راهبردی    40

 

ن
ما

از
س

و 
ه 

سع
تو

ی
ده

 

 سازمان  یبه خبرگان سطح باال اریاخت ضیتفو 

 نییبا نرخ بهره پا یهاوام افتیو در یمال یهاستمیس تیتقو 

 رندیگیخود م یبا رأ یاصل ماتیکه تصم یشامل اعضائ رهیمد ئتیه جادیا. 

 برداری حداکثری از اختالالت بازاراز خرد جمعی و همکاری سازمانی جهت بهره سعی بر استفاده 

 المللی برای معرفی محصوالت در سایر کشورهاای بینهای زنجیرهاستفاده از فروشگاه 

 گذار و شریک تجاریپذیرفتن سرمایه 

 

 گیری و پیشنهادنتیجه .5

 رایزغذایی در شرایط رکود تورمی از اهمیت زیادی برخوردار است. های صنایعاتژی عملیات برای شرکتاستر
دلیل کاهش کنندگان، اهمیت هزینه بهبه واسطه رقابت شدید بین تولید کنندگانح انتظارات مصرفباال رفتن سط

باال در  دیو با حجم تول تیفیمحصوالت با ک دیو تول ایروز دن یهایو استفاده از تکنولوژ قدرت خرید مشتریان
رقابت  نیمحصول شده است. ا نیکنندگان ادیتول نیدر ب یرقابت اریبازار بس کیبوجود آمدن  جبمو ییغذا عیصنا

. از است یکیتکنولوژ عیبا تحوالت سر یو همگام انیمشتر ازیباال، توجه به ن دینرخ تول ت،یفیک مت،یاز نظر ق
با استفاده از رویکرد  پژوهشسازد. در این طرفی پیامدهای ناشی از بحران اقتصادی تولید را به مشکل مواجه می

تحلیل قرار وتریس استراتژی عملیات مورد تجزیهپیشین در رابطه با اجزاء ما هایپژوهشتحلیلی،  -توصیفی
ر در قالب اهداف عملکرد در شرایط رکود تورمی های بازاهای صورت گرفته، نیازمندیگرفت. بر اساس تحلیل

نواحی تصمیم استراتژی عملیات  شناسایی شد و سپس رویکردهای ارائه شده برای تعیین تصمیمات مربوط به
ظرفیت، شبکه تأمین، تکنولوژی  ، فصل مشترک چهار ناحیه تصمیمپژوهشکار گرفته شد. بر اساس این به
معیار هزینه بواسطه رکود تورمی بحرانی است و باالترین درجه اولویت را دارد. از یند و توسعه و سازماندی با فرآ

ها باید سایر اهداف عمکلردی نیز در سطح قابل قبولی باشند. با توجه به خاطر رقابت شدید بین شرکته طرفی ب
این راستا، کاهش  که در است یسازمانده و توسعه با مرتبط ماتیتصم اتخاذ کارراه نیترمناسباین شرایط، 

 تواند منجر به بهبود وضعیت رقابتی شرکت گردد.  ها و افزایش کیفیت در یک چرخه پیوسته میهزینه
شود در مطالعات آتی خود به مراحل بعدی تدوین استراتژی عملیات یعنی انجام پیشنهاد می پژوهشگرانبه 

ماتریس استراتژی عملیات با در نظر گرفتن  حرانیترازسازی و بروزرسانی استراتژی عملیات، تعیین نواحی بهم
ی کردن ماتریس استراتژی بندی و کم  ، حصول اطمینان از تکمیل مراحل فرمولاهمیت نسبی اهداف عملکرد

 های موجود و انتخاب بهترین ماتریس استراتژی عملیات بپردازند.  عملیات با استفاده از روش
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