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 چکیده
مطالعـه اارـر بـا  .اسـتور کشـدر صنعت برق زنجیره تأمین سیستم بهینگی پویای سازی مدلاز این مطالعه  هدف

مین از تدوین و اعتباریابی مدل عوامل مؤثر بر بهینگی زنجیره تأ ی را برایکمّ-یک رهیافت کیفی اده از روش ترکیبی،استف
از تحلیـل ممـمون و شـبکه  در راستای تدوین و شناسـایی عوامـل بهینگـی، نماید.نخبگان صنعت برق ارائه می دیدگاه
مین الگوی کیفی عوامل مؤثر بـر بهینگـی زنجیـره تـأ افزار نویو برای تشکیل شبکه ممامین،ز نرمها با استفاده امممون

نفر از خبرگان و متخصصان صـنعت  ۲۳تعداد  مین،برای تدوین الگوی اولیه عوامل مؤثر بر بهینگی زنجیره تأ طراای شد.
و  شـد اسـتفاده سازی از روش پویایی سیستمدلی نیز برای مدر بخش کمّ گیری هدفمند انتخاب شدند.برق با روش نمونه

دسـت آمـده از ایـن هتحلیل قرار گرفت. سپس نتـای  بـوافزار ونسیم مورد تجزیهآوری شده توسط نرمهای جمعسپس داده
بهتر  تواند به درکبط بین متغیرها و نوع متغیرها می. تعیین رواه ارائه و تفسیر شدعهای مورد مطالسازی بر روی متغیرشبیه

 مین منجر شود.وع و اتخاذ تصمیمات مناسبی در مسأله بهینگی زنجیره تأمور
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 مقدمه .1

 د و سرعت تغییر نیازهایهای جدیکار، تحوالت اقتصادی، شدت رقابت، تکنولوژیوپیچیدگی دنیای کسب
گیری گروهی، های کنونی را مجبور ساخته از مزایایی چون جریان سریع اطالعات، تصمیمسازمان ،مشتریان

 توان در مبحثالت را مینگری بهره گیرند. وجود این تحویشتر با شرکای تجاری و همه جانبههماهنگی هرچه ب
 بتوان شاید .[۲۲]اند اظهار داشتهر ارزش مشاهده نمود که هدف اصلی خود را دستیابی به اداکث «زنجیره تأمین»

 مشتریان، با روابط مدیریت از پس خدماتی، و تولیدی هایسازمان مشکل بزرگترین که نمود عنوان چنین

 تأمین زنجیره مدیریت که باور این .است خدماتی و تولیدی هاینیازمندی تدارک و تأمین زنجیره مناسب مدیریت
 بر مدیران که است شده باعث سازد، سودآورتر نتیجه در و پاسخگوتر مشتریان قابلم در را هاشرکت تواندمی

 .[۲۳] باشند داشته بیشتری تأکید تأمین زنجیره فرآیند ارتقای
هدف اولیه وجودی زنجیره تأمین پاسخگویی  های مختلفی تشکیل شده است.زنجیره تأمین از اجزا و قسمت

رو هدف از مدیریت زنجیره تأمین از این که برای زنجیره سود ایجاد کند.مشتری طی فرآیندی است  به نیازهای
مین سنتی روی أهای تزنجیره .[۲5]تکردن ررایت مشتری اساداکثرکردن سوددهی کل زنجیره و اداکثر

کید داشتند. اما در جهان أهای مالی تهای اطالعات و جریانمثل جریان مواد و قطعات، جریان عواملیهزینه و 
نتی پاسخگوی نیازهای فعلی تر نسبت به گذشته دارد و مدیریت فاکتورهای سبازار نیاز به پاسخ سریع ،امروزی
ها نیست. کلید بقاء در جهان امروزی، داشتن مزیت رقابتی نسبت به رقبا است. از طرفی برای رقابت، زنجیره

آید. شمار میهی در جهان امروزی بمبحث مهم بهبود عملکرد امری رروری است. بنابراین بهبود عملکرد
 در تالش دیگر، عبارت به .[۳] های جهان امروزی از این امر مستثنی نیستاز ویژگیمدیریت زنجیره تأمین نیز 

 رسدمی نظر به فایدهبی مشتریان امری و کنندگانتأمین نظرگرفتن در بدون سازمانی فرآیندهای سازیبهینه جهت

 .[۲4] هستند بهتری عملکرد دارای دارند،برمی مشترک گام اهداف جهت در یکدیگر مکاریه با که هاییسازمان و

و به دلیل ماهیت زیربنایی  استطی دو دهه اخیر، صنعت برق در بسیاری از کشورها در اال بازسازی و رشد 
ازات توسعه اقتصادی و گذار است که به مورشد اقتصادی، صنعتی پویا و تأثیرو ارتباط زیاد آن با عوامل مؤثر بر 

افزایش سطح زندگی، تقارا برای آن همواره در اال افزایش است و در اال تبدیل شدن به یک صنعت رقابتی 
ای هستند که های یکپارچهبهتر، نیازمند سیستممنظور عملکرد اند که بهدریافتهبرق مدیران صنعت  .است

صورت هاخت، تولید، توزیع، نگهداری و پشتیبانی فنی بمدیریت و نظارت بر تمامی منابع شامل تدارکات، س
 کاهش بحث و همچنین با توجه به اهداف اقتصاد مقاومتی، مین صورت گیردأمند توسط مدیریت زنجیره تسامان

 اما بحث .یابدمی تحقق مناسب کنندگانتأمین انتخاب در مهم این که داشت را خواهد ایویژه اهمیت هزینه

آن را در تولید و توزیع به روشنی  ردپای توانمی راستا این در و شودنمی ختم کنندگانتأمین انتخاب هب تنها هزینه
  دید.

 با همراه ،جدید برای اررای نیازهای مشتریانپذیری در خطوط تولید و توسعه محصوالت افزایش انعطاف
 تخصصان در صنعت برقم گردید تا باعث کارگیری الگوهای مهندسی مجددهیندهای تولید و بآبهبود در فر

 صنعت برقهای پذیری در توانایییندهای داخلی و انعطافآامور در بازار تنها بهبود فر که برای ادامه دریابند

کمترین هزینه تولید کنند.  کنندگان قطعات و مواد نیز باید موادی با بهترین کیفیت وکافی نیست بلکه تأمین
 های توسعه بازار تولیدکننده داشته باشند. ید ارتباط نزدیکی با سیاستنیز با برقکنندگان توزیع

 سعی هاشرکت دلیل همین به.است مؤثر این صنعت اثربخشی و کارآیی افزایش در در صنعت برق خرید بخش

ا بر این صنعت بن یابند. دست در صنعت برق خرید و استراتژیک اهداف به بتوانند تا مناسب دارند شیوه انتخاب در
ها و الگوهای مدیریتی و دالیل متعددی مانند تولید باال، رقابت جهانی و پیچیدگی، همواره زادگاه بسیاری از مدل
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، برقترین بخش صنعت بخش سایر صنایع قرار گرفته است. در این میان مهمصنعتی بوده و در اغلب اوقات الهام

مین أکننده بوده و تمینأجیره که اغلب مشتمل بر چند صد تنمین قطعات آن است. طراای و اداره این زأزنجیره ت
ترین مسائل و مشکالت مدیریتی بوده است و تالش در هزار قطعه را بر عهده دارد، همواره از پیچیدهچند ده

چه در سطح جهانی و چه در سطح ایران، دستاوردهای بزرگی برای سایر صنایع به ارمغان  سازی آنجهت بهینه
لوازم مین کنندگان الیق و شایسته را برای تهیه أای از تشبکه دبایموجود در صنعت برق شرکتهای .ستآورده ا
 و قطعات مورد نیاز خود ایجاد کنند.  یدکی

 موجود در صنعت برقهای ، قطعات و خدمات، امری ایاتی برای شرکت لوازم یدکیکردن منابع تهیه اداره

برای موفقیت در محیط  ها دارد.های رقابتی شرکتثیر بسیار زیادی بر مزیتأاست. راهبردهای تهیه و تدارک ، ت
عوامل کلیدی در بهینگی زنجیره  رو شناساییاز این مین به بهبود مداوم نیاز دارد.زنجیره تأ کار جدید،وکسب

ست که همین منظور نیاز ا به شود.ری مهم در دستیابی به اهداف هر مؤسسه تولیدی محسوب میمین امتأ
 قفو عوامل مجموع گرفتن نظر در با .مین شناسایی و مورد بررسی قرار گیردعوامل مؤثر بر بهینگی زنجیره تأ

 تغییرات آتی روند ،صنعت برق تقارای و عرره کلیدی متغیرهای گرفتن نظر در با بتواند که مدلی ارائهالذکر 

 کشور برق صنعت گیرانتصمیم به کمک درای هدارزن نقش تواندمی کند، سازیشبیه را صنعت این اقتصادی

 داشته دارند قرار کشور برای اولویت در اقتصادی پارامترهای لحاظ به که خاص هایزنجیره توسعه منظوربه

 .دباش
 اطمینان فقدان شرایط و کم اطالعات که جدید هایموقعیت در مینتأ زنجیره دادن نشان برای مدلی سازیشبیه

 خاص، فرآیندهای آزمایش و بررسی برای است شده موجب بودن غیرممکن و بودن گران از جمله دالیلی است.
ها ر عصر کنونی رقابت از سطح سازماننظران دبه اعتقاد بسیاری از صااب شود. انجام مینسازی زنجیره تأشبیه

تواند جهت یره تأمین کارا میوبه خود یک زنجها کشیده شده است، چرا که به نبه رقابت میان زنجیره تأمین آن

مترین هها مزیت رقابتی کسب نماید که مهای آشفته برای صنایع و سازمانو محیطغلبه بر فشارهای اقتصادی 
  گردد.ها تلقی میعامل رشد و بقا سازمان

 در شناسایی مسائل کند،به ما کمک می صنعت برقمین در بر این اساس بررسی عوامل مؤثر بر زنجیره تأ
از  انجام اقدامات مناسب در زمان مناسب، گیری،میمسازمانی، فراهم نمودن اطالعات الزم و رروری جهت تص

آنچه که هست به آنچه که باید باشد و در نهایت باعث ایجاد مزیت رقابتی در عملکرد مداوم صنعت برق خواهد 
از اهمیت قابل توجهی  استشروع تا پایان  در این میان زنجیره تأمین برق که شامل فرآیندهای بسیاری از بود.

 برخوردار است.
 :استاالت ذیل ین پژوهش به دنبال پاسخگویی به سؤدر واقع ا

 مین در صنعت برق ایران کدامند؟عوامل مؤثر بر بهینگی زنجیره تأ -
مین در صنعت برق ایران سازی شده و تحلیل اساسیت عوامل مؤثر بر بهینگی زنجیره تأمدل شبیه -

 نه است؟چگو

 
 مبانی نظری و پیشینه پژوهش .2

، مطرح شد. این مقوله که موروعات مربوط به گردش مواد شکل گرفت، زمانی911۰زنجیره تأمین در دهه 
عالوه بر این موروع مورد عالقه بسیاری  .ای از مقاالت و نشریات مختلف را به خود اختصاص دادطیف گسترده

های مختلف شامل: تدارکات، ر کلی یک زنجیره تأمین متشکل از فعالیتطوهاز استادان و پیشگامان بود. ب

 .[5] گیری عملکرد استبط میان و درون سازمانی و اندازهریزی تولید، رواجودی، تهیه منابع و خرید، برنامهمو
 نیازمند که را خودشان وکارکسب با مرتبط هایفعالیت شبکه و ایطه تا کندمی متعهد را هاشرکت مین،تأ زنجیره
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 افزایش مشتریان یجغرافیای پراکندگی وها گسترش شبکه باها فعالیت این دهند. پیچیدگی توسعه دارد، مدیریت به

 .[۳۲] است شده ترسختها آن مدیریت کنترل و یافته
 ،یکپارچه مواد، لجستیک مدیریت کیفیت، مدیریت جمله از متعددی رویکردهای در ریشه تأمین زنجیره مفهوم

 که کردند ظهور اوزه این در متعددی مفاهیم رواین از .دارد محور صنعت مطالعات و صنعتی بازارهای وها شبکه

 فرآیندشامل  9 (SCM)  تأمین زنجیره دیریتم. [1] اندساخته مواجه مشکل با را تأمین زنجیره تعریف

 تأمین زنجیره مدیریت است. ممکن ترین االتنهبهی در تأمین با زنجیره مرتبط عملیات کنترل و اجرا ریزی،برنامه

 مشتریان تا کنندگانتأمین از که استاطالعات  و مواد کنترل و ریزیبرنامه برای سازییکپارچه رویکرد یک

  .[۲۰]دارد  جریان
 و تولید مسیر کل در محصوالت انتقال و تا تولیددهد یم امکان شرکت یک به مینأت زنجیره کارآمد مدیریت

 سازد هماهنگ مشتریان، اختیار در شده تمام دادن محصول قرار تا گرفته قطعات یا اولیه مواد مینأت از را، وزیعت
 سطوح میان تمام در عملیاتی یندهایفرآ همه سازییکپارچه شامل تأمین زنجیره مدیریت تعریفی، در .[99]

 کنند،می ایجاد و سهامداران مشتریان برای را یارزش که خدمات، و محصول اولیه کنندگانتأمین و نهایی کاربران

 .[1]است 

اگرچه ادبیات موجود در  .شودمیهدف اصلی در این اوزه مطرح  رایی و عملیاتی صنعت برق هموارهبهبود کا
و نگاهی جامع به  است ، اما اکثر مقاالت فاقد یک چارچوب یکپارچهاستاوزه زنجیره تأمین برق بسیار غنی 

یی و تالش در راستای دستیابی مین امر باعث شده است مطالعه کارآیک زنجیره تأمین وجود ندارد. هتمام ابعاد 
بر این  .روی زنجیره تأمین آن از اهمیت باالیی برخوردار گرددهای پیشبه چشم انداز صنعت برق و رفع چالش
 مین در صنعت برق منجر به :اساس بررسی عوامل مؤثر بر زنجیره تأ

- موقعهتحویل ب- بهبود چرخه مالی- وریهبهبود بهر- نگهداری تدارکات و-های لجستیک نهکاهش هزی
افزایش قدرت انتخاب مشتریان و - جویی در مقیاسصرفه- سازیاستاندارد– وروح اطالعات و انعطاف پذیری

و در نهایت  زمانیکمک به شناسایی مسائل سا- ابعاد زمانی کاهش فواصل و- نندگانکمینأها به تدستیابی آن
انجام  هایپژوهشای از خالصه 9 در جدول شود.گیری میزم و رروری جهت تصمیمفراهم نمودن اطالعات ال

 ه است.مین آمدص عوامل مؤثر بر زنجیره تأشده در خصو
 

 های پژوهشمأخذ: یافته. پژوهشپیشینه  .9 جدول

 مینأت ثر بر زنجیرهنتایج و متغیرهای مؤ اهداف سال نویسنده

نامیوندی امامی 

 [9۳] و همکاران
9۳19 

ارزیابی عملکرد زنجیره 

 مینتأ

ررایت  بازاریابی و فروش، متغیرهای جریان اطالعات و هماهنگی،

 ثیر دارند.و امل و نقل بر عملکرد زنحیره تأمین تأ مشتری

امیدیان 

 [4۰]ایدریه و
9۳1۷ 

بندی راهبرد زنجیره اولویت
 مین در تولید  برق بهتأ

روش تحلیل سلسله 

 مراتبی فازی

یندهای دوستدار محیط آفر به سوی تولیدیندها و آتغییر در طراای فر

زیست و  همچنین تمرکز بر ایجاد ورعیتی متعادل و انطباق با شرایط 
 محیطی

ررائی پندری و 

 [4۳] آذر
9۳1۷ 

طراای مدل مدیریت 

مین خدمات با زنجیره تأ
 رویکرد نظریه داده بنیاد

 مدیریت بازار، خدمات، مدیریت توانمندی، ت ارائه خدمات،مدیری

اط با مشتری، مدیریت ارتباط با مدیریت وجوه نقد، مدیریت ارتب
 ه و مدیریت جریان اطالعات و دانشکنندمینتأ

باور صاد و 

 [9] همکاران
9۳1۷ 

 زنجیره مدیریت مدل ارائه

 پایدار تأمین

 و مثبت تأثیر تأمین زنجیره مدیریت پایداری بر و نوآوری مشتری فشار

 .دارند معناداری

                                                                                                                                      
1
 Supply Chain Management  
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 مینأت ثر بر زنجیرهنتایج و متغیرهای مؤ اهداف سال نویسنده

صالحی و 

 [41] همکاران
9۳15 

 بندی اولویت و شناسایی

 موفقیت در مؤثر عوامل

  تأمین زنجیرة

 ریزی،برنامه و  استراتژی انسانی، پشتیبانی، منابع ارشد، مدیریت

شرایط  سیاسی، اقوقی شرایط کیفیت، سازمانی، مدیریت فرهنگ

 اوریفن محیط، آموزش اوریفن جغرافیایی، شرایط ی،اجتماع فرهنگی

 .اطالعاتی هایسیستم و

 ناظری و

 [۳1] همکاران
9۳15 

 اقدامات تأثیر بررسی

 زنجیره کیفیت مدیریت

 عملکرد بر تأمین

 

 تأمین زنجیره کیفیت مدیریت هایرویه بین رابطه بر ادی تا نوآوری

 .گذاردمی تأثیر سازمانی عملکرد و

 

 امیری و

 [4] همکاران
9۳1۲ 

عوامل مؤثر بر عملکرد 

 مینزنجیره تأ

زمان چرخه سفارش،  تحویل به موقع کاال، مین کننده،انتخاب تأ

 قدرت. کیفیت، خرید،

فکری و 
 [95] میرزادزارع

9۳1۲ 

 ارزیابی چارچوب ارائه

 برق صنعت تأمین زنجیره

مدل  بررویکرد مبتنی

  مدیریت مرجع

باالترین  «قابلیت اطمینان»و  «یریانعطاف پذ»دو معیار اصلی 
 کمترین اوزان.« پاسخگویی»و  «هزینه»ها و معیارهای اصلی وزن

فکری و 

 [9۲] همکاران
9۳14 

 سازی چابک مفهومی مدل
 هایسازمان مینتأ زنجیره

از روش  استفاده با خدماتی

 فازی مفهومی نگاشت

 انعطاف، و کیفیت ارتقا مین،تأ زنجیره اجزای مناسب سازییکپارچه

توسعه  ،رمحو مشتری توسعه و طراای بازار، به پاسخگویی و اساسیت
ال  و نوآورنه استراتژی اتخاذ گیرنده، ررایت و کارکنان هایمهارت

 پویا، و منعطف ریزیبرنامه خدمات، ارائه توسعه استرتژیک، مسایل

 بر مبتنی هایزیرساخت کارگیریهب هدف، بازار مالی به ورعیت توجه

 .رقبا و کنندگانتأمین اطالعات کردن روز به کنولوژی اطالعات،ت

جوادیان و 

 [۲5] همکاران
9۳19 

شناسایی عوامل مؤثر 

مین با برعملکرد زنجیره تأ

استفاده از روش پویایی 
 سیستم

 ها.موجودی ها،مین ، داراییری زنجیره تأواکنش پذی عملکرد تحویل،

شارما و 
 [۲4] همکاران

۲۰9۷ 

زنجیره  مدیریتبررسی 

-مین مرتبط با شاخصأت

 های عملکرد

 فشار قانونی ،مدیریت محیط زیست داخلی، طراای محیطی 

 همکاران ماچادو

[۳4] 
۲۰95 

 برای نظری چارچوبی

 مدیریت عملکرد ارزیابی

 تأمین کیفیت زنجیره

مستمر،  بهبود و نوآوری مدیریت استراتژیک، و ریزیبرنامه رهبری،

 پایداری. ،نفعانذی درگیری و اطالعات، تعهد

گوینداراجو و 
 [99] همکاران

۲۰95 

مین و یکپارچگی زنجیره تأ

در بخش  آنعملکرد 
 الکترونیک 

گذاری اشتراک کننده،مینهمکاری استراتژیک تأ ارتباط با مشتری،

 انداز و اهداف،توافق چشم تعویق، اطالعات،کیفیت اطالعات،
 گذاری ریسک و پاداشاشتراک

ار و کتی

 [۲1] همکاران
۲۰9۲ 

ارائه مدلی جهت 
گیری عملکرد اندازه

 زنجیره تامین 

چرخه سفارش  زمان کارگیری ظرفیت،به کننده،رابطه خریدار و عرره
مسیر سفارش  کیفیت، کننده،انتخاب تأمین ،روش ثبت سفارش خرید،

 .مشتری

کولین و 

 [9۰] همکاران
 مینعملکرد زنجیره تأ ۲۰9۲

ت و ارتباطات بر عملکرد زنجیره تأمین فناوری اطالعاراهبردها و 

 ثیر دارد.تأ

 آنند و گروور
[۲] 

۲۰9۲ 

های شناسایی شاخص

گیری رای اندازهکلیدی ب
 مین عملکرد زنجیره تأ

 

سازی بهینه سازی فناوری اطالعات،سازی امل و نقل، بهینهبهینه
 سازی منابع.موجودی و بهینه

 

 همکاران ساح و

[49] 
۲۰94 

ارتباط ساختاری  بررسی

مین و مدیریت زنجیره تأ
 عملکرد سازمانی 

 ثیر مستقیم دارد.عملیات مدیریت زنجیره تأمین بر عملکرد سازمان تأ

 ،سیاست و مقررات ار،نیروی باز ،توسعه عملکرد زنجیره تأمین پایدارارائه چارچوبی برای  ۲۰9۲هاسینی و 
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 مینأت ثر بر زنجیرهنتایج و متغیرهای مؤ اهداف سال نویسنده

مدیریت زنجیره تامین و  [۲9] همکاران
 گیری عملکرداندازه

 منبع یابی و ،قابلیت فرآیندها ،توسعه محصول ،علم وتکنولوژی
 .لجستیک  امل ونقل و ،عملیات

 
 پژوهششناسی روش .3

ثیر قرار داده است. أمین را تحت تأ، سراسر زنجیره تخدماتتغییر در ارائه خدمات مشتری و تحویل منعطف 
مین بهینه با کارایی باال در رفع أمجدد زنجیره ت بایده نیاز مشتری ثیر به قدری است که در جهت پاسخ بأاین ت

نظیر از یک زنجیره تالش برای دستیابی به هماهنگی بیدر اال  برق کل صنعت.انتظار مشتری طراای شود
ها شده و به بهبود خدمات سازی هزینهتا اد باالیی موجب کاهش و بهینه شفاف است، که مین بهینه و کامالًأت

تن بهترین سازی هنر یافبهینه .استارائه شده به مشتری با هدف ارتقا سطح خدمات و کسب وفاداری مشتری 
در صنعت برق های پیشرفته مهندسی پیچیدگی و وابستگی سیستم های موجود است.جواب در بین ورعیت

 مین این صنعتزنجیره تأ سازید در بهینهنکه نگرشی کلی به سیستم دار نخبگان صنعت برقتا  کندمیایجاب 
د تا از یکپارچگی و نمورد توجه قرار گیر مین صنعت برق بایدبنابراین عوامل مؤثر بر زنجیره تأ ند.کمک کن مابه 

تعیین گردند و باید  مینزنجیره تأ ثر برمؤ به عالوه مشخصات اجزای ،اطمینان ااصل گردد مینزنجیره تأبهینگی 
یا چند )ای سازی و هم بستگی چند رشتهاین اهداف نیازمند بهینه .شوندجزء اهداف مفروض سیستم محسوب 

 .دست آیدهکارهای طرح بدست آوردن راههسازی مناسبی برای بمدل بایدو  هستند( تخصصی

 و تدوین راستای در اارر پژوهش در مین در صنعت برقعوامل مؤثر بر بهینگی زنجیره تأ بررسی به توجه با
 باروش کیفی  در .ه استشد استفاده ابزارسازی نوع از 9متوالی اکتشافی ترکیبی روش از سعه آنتو الگوی آزمون

های مممون سطح سه در،پدیده( یک )تشریح ۳مممونه شبکه و )پدیده یک )شناسایی ۲تحلیل مممون از استفاده

 هایمممون تلخیص و کیبتر )مقوالت ۲دهندهسازمان هایمممون متون(، در موجود کلیدی نکات و )کدها 4پایه

 کل(، یک منزلهبه متن بر اصول ااکم دربرگیرنده عالی های)مممون 5فراگیر هایمممون و پایه( هایمممون

 تعداد ، اولیه الگوی تدوین برای .شد مین در صنعت برق طراایعوامل مؤثر بر بهینگی زنجیره تأ کیفی الگوی

رای مدرک اداقل کارشناسی و بیش از ده سال سابقه که دا صنعت برق اوزه متخصصان و از کارشناسان نفر ۲۳
 و  ۷کلیدی نظرانصااب گیری هدفمندنمونه روش با بالقوه کنندگانمشارکت منزلهبه در صنعت برق هستند، کار

 روش از چارچوب این پایایی کیفی و روایی بررسی برای شدند. انتخاب پژوهش این در 9نظری اشباع تکنیک

شده است که  استفادهپویایی سیستم سازی از روش ی نیز برای مدلدر بخش کمّ است. شده استفاده همسوسازی
 گذشته رفتارهای و روندها به توجه سیستم با فعلی ورعیت هامدل این در که است سازیشبیه هایمدل نوع از

 .شود ااصل واقعی سیستم رفتار از بهتری درک تا شودمی مدل
تمام جوانب  به تنهایی صورت ایستا،هها بن اصل استوار است که بررسی سیستمرویکرد پویایی سیستم بر ای

مدت است لذا برای کسب ه در مسائل مدیریت اغلب در کوتاههای سادنتیجه راال گیرد.پدیده را در نظر نمی
 .۲، ذخیره .9 :رسازی از چهار ابزااین روش مدل مدت انجام داد.گذاری بلندها باید سرمایهنتای  خوب در سیستم

                                                                                                                                      
1
 Sequential Exploratory Mixed Method 

2
 Thematic Analysis 

3
 Thematic Networks 

4
 Basic themes 

5
 Organizing themes 

6
 Global themes 

7
 Critical case 

8
 Theoretical Saturation 
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ساز را به نمودارهای علت و ها ذهنیت مدلوسیله آنکند و بهها استفاده میکنندهتبدیل .4ها و رابط .۳ ،جریان

ها سازی به روش پویایی سیستمنماید. در واقع هنر مدله نمودار ذخیره و جریان تبدیل میمعلولی و در نهایت ب
خیر زمانی و توابع غیرخطی، مراه با ساختار ذخیره و جریان، تأکه هپوشش و نمایش فرآیند بازخورد است 

القه  .آیداز خوردی مثبت و منفی به وجود میاز دو نوع القه ب ساختار پویا. کنددینامیک سیستم را تعریف می
 .کندو پایداری در سیستم را تولید می کند این القه با ساختار جستجوگر خود توازنمنفی هدف را جستجو می

  :است سازی در این روش به شرح زیرهای مدلگام
اصول  های مدل، تاسازی آزمون، ایجاد مدل شبیهپویافرریه  تعریف روشن و کاملی از مسئله، فرموله کردن

ها در طراای و ارزیابی سیاست سازی شده برای اهداف مورد نظر مناسب است.اطمینان از اینکه مدل شبیه
طور -ی را بههای پویایی سیستم امکان وارد کردن متغیرهای کیفی و کمّیه دینامیکی مدلراستای توسعه فرر

رهای کیفی و شبیه های پویا، با نوشتن معادالت غیردقیق برای متغیدر مدل .کندهمزمان در سیستم فراهم می
 شود.بر روی کل سیستم در نظر گرفته میثیر این متغیرها سازی عددی آن تأ

و تحلیل اساسیت عوامل  سازی شدهشبیهکارگیری مدل پویایی سیستم هبشرایط مختلف  هشپژودر این 
شناسی های ایجاد شده توسط روشاجزای مدل صنعت برق بررسی گردیده است. مینأثر بر بهینگی زنجیره تؤم

سیستم در تار بررسی رف .۲و نمودارهی جریان 9های علیمعلولی،القه-شامل: نمودارهای علتپویاشناسی سیستم 
نمودارهای جریان  سازی،است که در شبیه Vensimافزار غیرها در نرمسازی روابط و متطول زمان، نیازمند شبیه

 .[۳1] ی خواهند بودای علّهمعادل الق
 
 هاها و یافتهتحلیل داده .4

 شبکه گیریشکل و مممون تحلیل روش هایارائه شده است. داده ۲در جدول روش کیفی های یافته

 بعد شش دارای مین در صنعت برقبهینگی زنجیره تأ کیفی الگوی چارچوب اولیه که است آن از ااکی ممامین

 ارائه شده است. ۲ستون مبانی نظری جدول  همسوسازی در شواهد .است
 

 های پژوهشمأخذ: یافته. مین در صنعت برقبهینگی زنجیره تأ الگوی هایمممون .۲جدول

-مضمون

های 

 فراگیر 

های مضمون

 سازمان دهنده
 مبانی نظری ای پایههمضمون

رد
لک

عم
 

 
تأ

ه 
یر

ج
زن

ن
می

 

 عملکرد 

 کنندگانمینتأ

کنندگان، توانگری تأمین تعهد کنندگان،مینارتباط مستمر با تأ

 مین کنندگانکنندگان،کیفیت خدمات تأمینسرعت تأ کنندگان،مینتأ
 [99] و [۳9] و [44] 

 راهبردها
توانگری  ،مدیریت دانش ،خدمات الکترونیک استراتژیک،ریزی برنامه

 ساختاری و تشکیالتی
 [44] 

 [9] و [۲۷] و [۳5]  ارزیابی ،ریزیاستراتژی و برنامه ،لجستیک سازمان

 مندی مشتریررایت
 ،مشتریررایت  ،اعتماد متقابل ،ارتباط مستمر با مشتری

 وفاداری مشتری
 [9] و [۳9] و [44] 

 [4۷] و [41]  فرآیند انتقال ،نگهداری ،پشتیبانی ،توزیع بهینه ستیکمدیریت لج
 [4۷] و [41]  گردش و انتقال صحیح اطالعات فناوری اطالعات، مدیریت اطالعات

ت
ری

دی
م

 

 
ه 

یر
ج

زن

ن
می

تا
 

 همکاری با

 کنندگانمینتأ 

مساعدت  ،میزان تسهیم اطالعات ،کنندگانمینسطح همکاری تأ

 نندهتوانگری کیفی  ،ل مسائل فنیکنندگان در امینتأ
 [۷] و [59] 

                                                                                                                                      
1
 Causal Loop Diagram (CLD) 

2
Stock Flow Diagram (SFD)  
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-مضمون

های 

 فراگیر 

های مضمون

 سازمان دهنده
 مبانی نظری ای پایههمضمون

 [۷] و [۲9]  جویی در هزینه های صرفهنوآوری ،سازیمستند ،استفاده از منابع فرآیند

 پذیریانعطاف
زمان سیکل  ،میزان انعطاف در برآورده نمودن نیاز مشتریان

 مین کاالپذیری تأانعطاف ،گذاریسفارش
 [۷] و [5۰] 

 [۷] و [9۷] و [5۰] خیر در تحویل محصولزمان تأ بندی اصلی تولید،زمان برنامه زمان

 نیروی انسانی
 آمادگی جهت تغییر، انگیزش پرسنل به ال مشکالت مشتریان،

تعداد پیشنهادات به  هدف گذاری برای کارکنان، کارکنان چند مهارته،

 ازای کارکنان

 [۳۲] و [۳۳]
 [4۲] و [41] و [۲۳] و

 و [۲9]

 نگ سازمانیفره
ایجاد فرهنگ  پذیری،تروی  فرهنگ مسئولیت فرهنگ بهبود مستمر،

 پاسخ مستمر به شکایات
  [۳9] و [49] و [۲۷] 

ک
س

ری
ت 

ری
دی

م
 

تأ
ه 

یر
ج

زن
ن

می
 

و  نوسانات نرخ ارز

 هاقیمت
 [99] ذخیره مالی گانه،یابی چندمنبع

 هایتحریم

 المللیبین 

 نوآوری و خالقیت، سازی،ریو و شبیهریزی سنارنامهب یابی چندگانه،منبع

 گذاری با رویکرد پاسخگوییقیمت
[99] 

 های وقفه

 مین کنندگانتأ

تسهیم و  ریزی اقتمایی،برنامه مین،انعطاف پذیری در قراردادهای تأ

 تدوین استراتژی خرید سازی اطالعات،شفاف
[99] 

 R&D [99]گسترش واادهای  ایجاد و نوآوری و خالقیت، الگوبرداری، رعف در دانش فنی

ت
فی

کی
ت 

ری
دی

م
 

 
تأ

ه 
یر

ج
زن

ن
می

 

 تمرکز بر مشتریان

 های ارتباط با مشتریانایجاد زیر ساخت

 گیری ررایت مشتریانپایش و اندازه
 های بهبود سازمانمشارکت مشتریان در برنامه

 [۲] و [۳9] و [۳1]

مدیریت کیفیت 

 کنندگانمینتأ

 کنندگانتأمین های ارتباط باایجاد زیر ساخت

 کنندگان بر مبنای کیفیتاولویت انتخاب تأمین
 کنندگانزیابی تأمینداشتن سیستم جامع ار

 کنندگانمیزان اعتماد به تأمین

 کنندگانبرقراری روابط بلندمدت با تأمین

 [۳۰] و [۳9] و [۳1]

های کیفیت استراتژی
 زنجیره تامین

تدوین استراتژی مین، تأهای سازمان با زنجیره همسویی استراتژی
 کنندگان و مشتریانائتالف استراتژیک با تأمین مین،یکپارچه زنجیره تأ

[۳۰] 

 [۳9] و [۳1] و [۲۷] و

ت
یا

مل
 ع

 و
ید

تول
 

 فناوری
 استفاده از فناوری جدید و با اطمینان باال، استفاده از ابزارهای دقیق،

 تبادل سریع اطالعات
 [۲۲] و [۳۲] و [4۲]

 تمدیریت کیفی

 های بهبود کیفیهمکاری با مشتریان در برنامه

 های بهبود کیفی،در برنامه کنندگان، همکاری با تأمین5Sاجرای 
 ISOاستفاده از استانداردهای 

 [4۲] و

 [۲۰] و [۲۳] و [۲9]

 نت

 نگهداری و تعمیر پیشگیرانه

 بهبود نگهداری و تعمیرات [۲۰] و [4۲] و [۲۳]
 دگی ماشین آالتکاهش از کار افتا

ی
ار

ید
پا

 

 
ره

جی
زن

 
تأ

ن
می

 

 کارکنان

 ،تنوع کارکنان و محیط کاری ،نگهداری و توسعه استعدادها جذب،

های تنوع در برنامه ،مدیریت عملکرد و پاداش ،فرهنگ سازمانی

 آموزشی
 مدیریت مسیر شغلی و جانشینی کارکنان

 [9۲] و [۲۲] و [۳9] 
  [4۲] و [45] و

 [۲4] و

 پاسخگویی
 به مشتریان 

 توجه به عالیق مشتریان

 افاظت از اطالعات شخصی مشتریان
 مندی مشتریانگیری ررایتاندازه

 رسیدگی به شکایات و پاسخگویی مشتریان

 [9۲] و [۲۲]

 [4۲] و [45] و

 [۲4] و

 اکمرانی
 نفعانتعامل و مشارکت با ذی

 اصول اکمرانی شرکتی و انطباق با قوانین
 [9۲] و [۲۳] 

  [4۲] و [45] و
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-مضمون

های 

 فراگیر 

های مضمون

 سازمان دهنده
 مبانی نظری ای پایههمضمون

 کاروخالقی کسبها و اصول اارزش

 کنندگانتنوع تأمین
 کنندگانشفافیت و صداقت با تأمین

 کنندگانارزیابی عملکرد تأمین

 [۲4] و

 

مین در صنعت بهینگی زنجیره تأ کیفی الگوی پژوهشی، و نظری مبانی نظران،صااب نظرات بندیجمع با
  شد. یطراا زیر صورت به عدبُ شش دارای برق
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 مین در صنعت برق.  الگوی کیفی بهینگی زنجیره تأ9شکل 

 

 معلولی -علّی نمودار

معلولی، به  -نمودارهای علّی شودهم مرتبط میمنجر به فهم بهتر ما از جهان پویا و به لی معلو -نمودارعلّی
موروعات پیچیده هستند.  تر نسبت بهز فهم و ارتباط بهتر و بینش عمیقتنهایی کامل نیستند، بلکه جزئی ا

برای شناسایی متغیرهای پژوهش  پژوهش ات خبرگان و مرور ادبیات و پیشینهمعلولی، بر اساس نظر -ینمودار علّ
ارائه شده است. در  ۲معلولی در شکل  -نمودارعلّی گردد. برای مسئله پژوهش،ها، تهیه میو تعیین روابط بین آن

های القه کند که القه معلولی وای عمل میبا افزایش یک متغیر القه به گونهنی یع اند،کنندهی تقویتعلّ نمودار
با افزایش یک متغیر در آن  لذاشود. ی میاند، که در بازخورد با یکدیگر موجب افزایش بیشتر دیگرمتعادل کننده

شدت  .ت تعادل بازمی گرداندالقه، القه بازخور مانع از افزایش بیش از اد آن متغیر می شود و مقدارآن را به اال

 .باشدیمزات از شدت برق است که مربوط به مصرف برق توسط تجه سمتآن ق اقیقتدر  ،دیبا تول متغیربرق 

 تولید و 
 عملیات

ررایتمندی 
 مشتری

مدیریت 

 لجستیک
 عملکرد 

 کنندگانتأمین

مدیریت 
 سازمان اطالعات

مدیریت کیفیت 

 کنندگانتامین
تمرکز بر  راهبردها

 مشتریان

 عملکرد

 زنجیره تأمین 

مؤلفه 
 کارکنان

های استراتژی

کیفیت زنجیره 
 تامین

 پایداری 
مدیریت کیفیت  زنجیره تأمین

 زنجیره تأمین
پاسخگویی 

 به مشتریان

بهینگی 

زنجیره تأمین 

در صنعت 
رعف در دانش  مولفه اکمرانی برق

مدیریت  فنی
ریسک 

 زنجیره تأمین

های وقفه
 کنندگانتأمین

 مدیریت 
 زنجیره تأمین

مدیریت 

 کیفیت

 فناوری نت

 زمان

 نوسانات نرخ ارز

 همکاری با  هاو قیمت
 کنندگانتأمین

 های تحریم
 بین المللی

نیروی 

 انسانی

فرهنگ 
 سازمانی

 فرآیند
 پذیری انعطاف
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و  مترشدت برق ک دتریدی جبا فناوریزات تجه رایز ستند؛ین یکسانیشدت برق  یدارا صنعت کتمام تجهیزات ی

با  یزاتتجه ه،زودوااد ارزش اف کیجادیا یکه برا معنی نیبد .دارند یشتریتر شدت برق بیمیقد هیزاتتج
 دصدر نیبنابرا. کنند یمصرف مکمتری برق یزان در مصرف برق، م ترالبا وریدلیل بهرهبه  دتریدی جفناور

یزات تجه دصدر چههر یعنیاست؛ گذار تأثیرشدت برق  یزاندر م (قدیمیو  دیدج) ی مختلفهایبا فناور تجهیزات
  .خواهد بود ترالباشد، شدت برق با شتریبیمی قد یبا فناور

 یلاند و نحوه تشکشده یمی تقسیمو قد دیدی جبا فناور یزاتبه دو بخش تجه نعتصدر یزات تجه ،نیبنابرا
در ذاری گهینشان داده شده است، سرما ۲شکل طور که در انهممدل شده است.  نیز اتیزدو نوع تجه نیا

 یدیدی جهایرگذاهیفرض شده است که سرما) .دهدیم شیازرا اف دیدی جاوربا فن یزاتتجه انیزم ،یزاتتجه
 یوربوده و از بهره دیدی جفناور یاست که دارا یزاتیدر تجهذاری گهیسرما ،پذیردیم ورتصیع ناصکه در 

ن صنعت معلولی در ای ی ورابطه علّسازی وظیفه مدیریت زنجیره تأمین، مدیریت و هماهنگ .(برخوردارند یترالبا
سازی جریان مواد بین های مهم مدیریتی در این زمینه، در رابطه با هماهنگاز چالش .است ۲شکل با توجه به 

ها و ابزارهایی جهت ردگیری مواد در مسیر طی استفاده از تکنولوژی. استصنعت برق چندین سازمان و در درون 
 است:رت زیر به صوشده از مبدأ به مقصد و ثبت اطالعات در هر مراله 

 

 
 در صنعت برق مینتأ زنجیرهعملکرد ثر بر بهینگی ؤعوامل م نمودار علی و معلولی .۲شکل

 
 
 

 سازی )توسعه مدل(یند مدلفرآ 

 بر اساس مبانی پژوهشروایی مدل اولیه ماهه به اجرا در خواهد آمد.  ششسازی در افق زمانی این شبیه
های مدل نظریات پشتیبان هیید رسیده است و برای تک تک سازأو نظر خبرگان به ت پژوهشنظری و سوابق 

 .ئه شده استارا
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 در توسعه صنعت برق مینأثر بر بهینگی زنجیره تؤو تحلیل اساسیت عوامل م سازی شدهمدل پویای شبیه .۳شکل 

 

 :سازی به صورت خالصه گردآوری شده است تفسیر عناصر مدل شبیه توریح و ۳در جدول 
 

 سازیصه توریح و تفسیر عناصر مدل شبیهخال .۳جدول

 توضیح عناصر مدل

مدیریت 

منابع 

 انسانی

مـدت ماننـد کسـب مانند استخدام و اسـتراتژی کوتـاه مدتهای بلندتواند از طریق استراتژیمیانسانی نیروی 

ه تصـمیمات افـزایش اى، و یا برون سپاری افزوده گردد. انسانی با توجـه بـارگران قراردادی، ترتیبات مشاورهک
 های سازمان، ممکن است افزایش و یا کاهش یابد.مهارت و سیاست

فرهنگ 

 سازمانی

ایـن کـار بایـد بـا همکـاری  سازی برق در نحوه استفاده از برق مصرفی به مشترکین در کالن شهرها،نگفره
های فعال در عرصه اندرکار تولید، انتقال و توزیع شرکتهای دستشرکت مادر تخصصی برق و تمامی شرکت

هـای کـاربردی سازی مصرف بـرق در بـین ارزشها و تجهیزات برقی انجام شود و بر این مبنا، بهینهالتولید کا
 .جامعه، جای خود را باز کند 

رضایتمندی 

 مشتریان

شـود، کـه فعالیـت خـود را بـر ارتبـاط بـا مشـتری مـدیریت در نظر گرفته می بازاریابی ابزار مهمی در فعالیت

 کین صنعت برق شود .تواند، عامل اثربخش بر ررایت مشترنماید. ارتباط مشتری در کنار کیفیت میمی

مدیریت 

 کیفیت

 هـایپـژوهشتری دنبـال شـده و در مـورد آن طور جدیهتر شده و امروزه بچرا مبحث کیفیت توان با اهمیت

موجب شده است انواع بارهـای غیرخطـی بـا ماهیـت شـکل  پیشرفت تکنولوژی پذیرد؟ اوالًپردامنه صورت می
آل االـت ایـدهوج از های غیرسینوسی در شبکه پراکنده شوند. وجود این بارهـا موجـب انحـراف شـکل مـموج

آورد. از طـرف دیگـر امـروزه بسـیاری از بارهـا توسـط اغتشاشات کیفیت توان را پدید می سینوسی گردیده و
هـا بـه اغتشاشـات مختلـف گردند. این سیسـتمرونیکی و میکروپروسسوری کنترل میهای اساس الکتسیستم

باعـث   تواننـد. همین اختالالت مید مختل گرددتوانرااتی میهها بموجود در شبکه اساس بوده و عملکرد آن

یـت گـذاری و مطالعـه بـرای بهبـود کیفآن اشاره گردید. بنابراین سرمایهخسارات هنگفتی گردند که در باال به 

 ت.الذکر امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفته استوان و جلوگیری از خسارات فوق

ضعف در 

 دانش فنی

-مـیمورد استفاده قـرار رعف در دانش فنی نسبی هر یک از تصمیمات کسب مهارت منظور دستیابى به اثر به

 گیرد تا تصمیمات کسب مهارت را محدود نماید.

های رسـمی و هـا گرفتـه تـا سـازمانازدولت وسـیعی،توانـد متمرکـز بـر گسـتره می در صنعت برق اکمرانی حکمرانی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C
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 توضیح عناصر مدل

تولیـد  تواند خلق، تقویـت یـا بـازمی در صنعت برق یهدف اکمران .باشد  رهای مشتریکینو خانوا غیررسمی،
هـا و مـدیریت و تنظـیم میـزان تولیـد در نیروگـاه بینی تقارای بـرقپیش هنجارها یا نهادهای اجتماعی باشد

 .استکنندگان کیفیت تأمین

مدیریت 

 لجستیک

مـدیریت لجسـتیک و  : مـدیریت اطالعـات ،ینـد عمـده و اصـلی شـاملآدارای سه فرمین أمدیریت زنجیره ت
لجستیک الکترونیکی، مجموعه اقداماتی است که بر روی شبکه اینترنـت صـورت گرفتـه  .استمدیریت روابط 

ان به هنگام، بـه یکـدیگر مـرتبط ها، انبارها و کاربران نهایی را در زمها، کشتیو کارخانجات پراکنده، کامیون

های مختلف شرکت دارند و لجسـتیک پراکندگی در قسمت مین، تمایل بهأسازد. مجموعه اقدامات زنجیره تمی
 .ورزدملکردهای متعدد شرکت، پافشاری میالکترونیکی بر روی یکپارچگی ع

نوسانات 

نرخ ارز و 

 هاقیمت

های داخلی مشکل چندانی در صنعت برق به دلیـل تغییـرات سازی صنعت برق از طریق شرکتبا توجه به بومی

تومـان بـرای  4۲۰۰های ارزی بـا قیمـت وه بر این دولت نیز اعالم کرده کـه گشـایشعال .افتدارز اتفاق نمی
شود تا شاهد افـزایش قیمـت تمـام له نیز موجب میأگیرد که همین مسو خدمات صورت میتولیدکنندگان کاال 

 م.شده انرژی برق نباشی

 شدت برق

قراردادی، برای یک دوره اخطار کتبـی  موظف است تا درصورت تجاوز قدرت قرائت شده از قدرت سازمان برق
تواند در صورت ررورت نسبت به قطع برق اقـدام و یـا از قدرت، شرکت میتجاوز داده و در صورت استمرار در 

شـده  التفاوت قدرت قرائت مابه)و قدرت مازاد  (به نسبت قدرت مازاد به قدرت قرائت شده)بهای مصارف مازاد 

-۳صنعت و معدن و مشـترکین کـد تعرفـه  ه استثنای مشترکین مصارف تولید(ب)کلیه مشترکین ( و قراردادی
 نسبت به تعرفه مربوطه اسب مورد محاسبه و دریافت دارد. ۲ الف را با رریب

 

 مین أثر بر بهینگی زنجیره تؤعوامل ممدل پویای شبیه سازی  تحلیل حساسیت

گیری افزایش سط تصمیماست، و تو متخصصین صنعت برقسازی تصمیم مهارت تصمیم کلیدی در شبیه
تزریق منابع  و بدون مدیریت کیفیتسازی شده، با افزایش ل نشان داده شده است. شرایط شبیهمهارت در مد

 داده شده است.نشان  4 در شکلگیری واقعی اتخاذ شده سازی، تصمیمشبیه ارافی در طول دوره
 

 
 بهینگی زنجیره تامینتصمیمات افزایش : 4شکل

 

 ،کنندگانمینعملکرد تأمختلف  مینبهینگی زنجیره تأهای ، به ترتیب نشان دهنده گزینه۳و  ۲، 9، ۰مقادیر 
صورت های مورد نیاز بهبر این، مهارت است. عالوهمین های کیفیت زنجیره تأاستراتژی و  نیروی انسانیآموزش، 

 نشان داده شده، افزایش شکاف مهارتی  ۲ شکل طور که دریابد و همانسازی افزایش میای در طول شبیهدوره
 شود.میمین گیری بهینه در زنجیره تأافزایش مهارت تصمیمباعث  مندی مشتریانررایت
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 مینی ررایتمندی مشتریان در زنجیره تأافزایش شکاف مهارتهای مورد نیازمجموعه مهارت .۲شکل 

 
ده است. ایـن رفتـار در نشان داده ش  5شکل ازی در سشبیه ده شده شکاف مهارتی در طول دورهسطوح مشاه

هـای مـورد نیـاز و مهارت 4 شکلدر  مینسازی شده در زنجیره تأعوامل بهینههای گرفته شده گیریپرتو تصمیم
 گردد.تفسیر می ۲ شکلنشان داده شده در 

 

 
 مینعوامل بهینگی زنجیره تأ شکاف مهارتی .5 شکل

 
، پاسـخگویی مشـتریانو  تمرکز بـر مشـتریان، مدت مشتری توسط شرکتندتار بلرفاز سوی دیگر با توجه به 

شـود. ایـن موجـود مشـاهده می مندی مشتریان صنعت برقآمد سازمان و میزان ررایتافزاینده در افزایش دریک 
 شود.دیده می ۷ شکلثیر در أت

 

 
 و مورد نیاز تقارای برق منابع در دسترس .۷ شکل
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داشته، این امر بر منابع مورد نیاز و در تولید برق  قارا از سوی سازمان و بازار روند صعودیکه وجود تجااز آن

 (.9شکل ) گذاردثیر میأت مینبر بهینگی زنجیره تأ در نتیجه منابع در دسترس
 

 
 صنعت برق مقادیر منابع مورد نیاز و منابع در دسترس .9 شکل

 

 مینأثر بر بهینگی زنجیره تؤل معوامسازی شبیهارزیابی بیشتر مدل پویای 

این مدل برای تعدادی از شرایط و ااالت مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. نتای  مطابق با انتظارات 
دقتی کمتر از دیگران دارند. شرایط خاص مورد مطالعه شامل استفاده از  9بودند، هر چند برخی از سناریوها

این است که تصمیم  مدیریت لجستیک. تأثیر سریع ثابت نگه داشتن تاستر تر و بی ثباتهای با ثباتمحیط
تقارای برق سازی در اکثر موارد تغییر نکرده است. این قابل درک است که شبیه در طول دوره متخصصین برق

گی ینهبهدهد که تصمیم به ااتمال زیاد این اطمینان را می مورد نیازثابت و کاهش منابع  مصرفی مشترکین
تر از قبل نشان داده شده، یکسان باقی مانده است. شکاف مهارتی آهسته 1 شکلطور که در همانمین جیره تأزن

ای تدریجی کاهش یافته است. نیز به شیوه مینوامل مورد  نیاز بهینگی زنجیره تأو ع شود، و منابعبسته می
تصمیم  یل جهت مصرف صحیحفرهنگ مصرف و تماگیری منجر به تصمیم فرهنگ سازمانیسطوح باالتر 

نوسانات نرخ ارز و و هم  رفاه اجتماعیرفت، هم شکاف افزایش مهارت ارجح شده است. همانگونه که انتظار می
کند که مدل به درستی یید میأهای ارائه شده در این ااالت تتهبه طرز شدیدی کاهش یافته است. یاف هاقیمت

 کند.در این شرایط عمل می
 

 
 مین مورد نیاز بهینگی زنجیره تأهای زینهگ .1 شکل

 

در شاخص  مینأثر بر بهینگی زنجیره تؤعوامل مثیرگذار در بعدهای تأتالش برای درک  9۰ در شکل
مندی ها، بعد فرهنگ سازمانی، بعد رفاه اجتماعی و بعد رعف در دانش فنی، ررایتنوسانات نرخ ارز و قیمت

 ثبت و یکی از منفی است. مشتریان اد باال و پایین یکی از م

                                                                                                                                      
 بینی آیندهپیش 9
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 مینأثر بر بهینگی زنجیره تؤعوامل مبعدهای های گزینه .9۰ شکل

 

کند. شرایط ثبات تغییر میگیری تحت شرایط فعلی و بیهای تصمیمدهد که چگونه گزینهمینشان  99 شکل

با این اال، در  شده است.تر به رنگ آبی ظاهر ثباتکه شرایط بین داده شده، در االیپایه به رنگ قرمز نشا
، ۲وجود ندارد و پس از گزینه قرارداد در ماه  استفعالیت  فقدانصفر که به معنی  تر، انتخاب گزینهثباتمورد بی

 .است مدیریت کیفیت و مدیریت منابع انسانیگزینه ارجح 
 

 
 ثباتی بیشتربیدر دو االت پایه و با مین بهینگی زنجیره تأ مقایسه تصمیمات افزایش  .99 شکل

 

ت کمتری نسبت به محیط پایه یا ثباتی بیشتر، با سرعدر محیطی با بی مینبهینگی زنجیره تأ شکاف مهارتی
 نشان داده شده است.  9۲ شکلثباتی کمتر بسته شده است. این موروع در بی با

 

 
 ثباتی بیشتریمقایسه شکاف مهارتی در دو االت پایه و با ب .9۲ شکل
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سود ااصل ثیر افزایش أاست. هر چند روند مشابه هستند، تآورده شده  9۳ شکل ر منابع در دسترس درثیر بأت
بیشتر متخصصین صنعت برق  های آموزشیبیشتر منجر به فعالیت شدت برقو جویی سازی و صرفهاز بهینه

ر قابل توجهی با آهنگ طوهنسبت به االت پایه، ب مینبهینگی زنجیره تأ شود. در نتیجه منابع در دسترسمی
 نوسانی باالتری نسبت به االت پایه قرار دارد.

 

 
 ثباتی بیشتردر دو االت پایه و با بیثر در بهینگی زنجیره عوامل مؤ مقایسه منابع در دسترس .9۳ شکل

 

 
 جه بهزیر آمده است، عمل کند. با تودر صورت آنچه به 9۲ن مدل در االت پایه تا ماه رود که ایانتظار می

بهینگی زنجیره را انتخاب ارجح تصمیمات افزایش  فرهنگ سازمانیسازی به بعد مدل شبیه ششاز ماه  94 شکل

 دهد.نشان می مینتأ
 

 
 9۲تا ماه مین در صنعت برق بهینگی فرهنگ سازمانی زنجیره تأروند تصمیم افزایش  .94 شکل

 
هارتی به تدری  کاهش یافته و این روند تا جایی شود، شکاف مبینی میپیش 9۲ شکل با توجه به آنچه در

 رسد.، مقدار آن به صفر می9۰رود که قبل از رسیدن به ماه پیش می
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 9۲تا ماه  بهینگی زنجیره تأمینروند شکاف  .9۲ شکل

 

 5رود که منحنی نمودار منابع در دسترس از ماه نشان داده شده است، انتظار می 95 شکلطور که در همان
 هیچ منبعی در دسترس نخواهد بود. تقریباً 9۲بعد با شیبی مالیم رو به کاهش خواهد رفت و در ماه  به

 

 
 9۲تا ماه  مین در صنعت برقبهینگی زنجیره تأ روند منابع در دسترس .95 شکل

 

از از رود که منحنی نمودار مجموعه مهارت مورد نینشان داده شده است، انتظار می 9۷ شکل طور که درهمان
با شیبی  9۲به اوج خود برسد و سپس روندی نزولی را تا ماه  1روندی صعودی در پیش گرفته و در ماه  ۷ماه 

 .مالیم طی کند

 
 

 
 9۲تا ماه  بهینگی زنجیره تأمینروند مجموعه  .9۷شکل
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 گیری و پیشنهادنتیجه .5

 کیفی الگوی چارچوب اولیه هک است آن از ااکی ممامین شبکه گیریشکل و مممون تحلیل روش هایداده

مدیریت زنجیره  ،مینعملکرد زنجیره تأ :است که  شامل بعد شش دارای مین در صنعت برقبهینگی زنجیره تأ
در  .مینیره تأپایداری زنجو  تولید و عملیات ،مدیریت کیفیت زنجیره تأمین ،مینمدیریت ریسک زنجیره تأ ،مینتأ

ثر بر ؤسازی شده و تحلیل اساسیت عوامل مشبیهدل پویایی سیستم کارگیری مهبشرایط مختلف  پژوهشاین 
صنعت برق در دوره زمانی یک سال  با استفاده از رویکرد پویاشناسی سیستم بررسی   مینأبهینگی زنجیره ت

افزایش در آمد سازمان و  بینی تقارای برقپیشبا گذشت زمان، نیروی کار است که از طریق  4شکل در  گردید.
شویم، فوریت افزایش پیدا جل پروژه نزدیک میاألطور که به ررببه همین ترتیب همان .یابدمی یشافزا
سازی به شبیهرا در قسمت وسط از  متخصصین برق، تصمیم ررایتمندی مشتریان کند. تغییرات همزمان درمی

تمایل و افزایش  صرففرهنگ منیز باعث کاهش  فرهنگ سازمانیدهد. سوق میمدیریت کیفیت سمت قرارداد 
  شود.می جهت مصرف صحیح

منجر به تغییر در  زمان تکمیل تجهیزات و افزایش مستمر پذیریانعطافکاهش بیشتر منابع  ۲شکل در 

دیده و با مدیریت  کارکنان آموزشطرفدار استفاده از  -های اول تا پنجم بین ماه گیری نیروی انسانی درتصمیم
شکاف مهارتی در  .شودسازی با یک شکاف مهارتی مثبت شروع میشبیه 5 توجه به شکل. با شودکیفیت باال می

رعف که جاکند. از آنابتدا با استفاده از آموزش مکانیزم ارجح برای پرداختن به این شکاف، شروع به کاهش می
موثر نش فنی رعف در دا ترین روش برای کاهش شکاف مهارتی در نظر گرفته نشده است،ثرؤم در دانش فنی

 ه است. با این اال، در طول دورهمیزان کاهش شکاف مهارتی آهست دهندهظر گرفته شده است که نشاندر ن ۳/۰
 شکاف مهارتی ۲و  ۳. در ماه ۷و  5، 4، ۲های ماه -ماهه، شکاف مهارتی در چندین مراله به صفر رسیده است ۷

های مورد نیاز که یک گام قابل توجهی در سطح مهارت یابد، همانطوربه شدت افزایش می رعف در دانش فنی

 (.۲ )شکلوجود دارد 
با مجموعه مهارت خاص  متخصص ثر برای ارافه کردن نیروی کارؤفرصتی م افزایش درآمدکه جااز آن 

استفاده شده است که در این صورت نرخ بسته  ۷/۰ثر ؤز یک قرارداد مهارت مدیده شده است، برای این مدل ا
ثر است، و شکاف مهارتی یک بار دیگر به سمت صفر رانده ؤتر از آموزش مهارت مشکاف مهارتی سریعشدن 
برای پر  اکمرانیمورد نیاز، شرایط ااکم به نفع استفاده از  راهبردهاشود. پس از افزایش دوم در مجموعه می

تجهیزات ورد نیاز با استفاده از خاص م فناوریترین گزینه برای رسیدگی به ثرؤاست. این روش م سازمانکردن 

 المللی،های بینتحریمبه دلیل  هانوسانات نرخ ارز و قیمتمدل شده است. مجموعه  ۲/۰ثر ؤم یا فناوری جدید
  شود.سازی زنجیره تأمین میدر بهینه کاهشتولید خانوار، نرخ خرید وسایل یا تکنولوژی باال باعث 

رود، نیازی به نیـروی انسـانی ارـافی که شکاف مهارتی به سمت صفر میجااز آن ۷و  5های با توجه به شکل
نیـاز بـا توجـه  منابع مـوردوجود ندارد، و منابع در دسترس در سطح پایدار قرار دارد. در ماه اول، زمانی که مجموعه 

طـور کـه ، همـانیک بـار دیگـر. یابدتغییر می تولید برقهای ارافی افزایش قابل توجهی یابد، تصمیم به به پروژه
رسد، به نیروی انسانی ارافی نیازی نیست، و منابع در دسترس در باالترین سطح قـرار شکاف مهارتی به صفر می

تنظـیم میـزان بسـته شـده اسـت،  مدیریت کیفیـتکه شکاف جادر این مورد، کاهش منابع آشکار است. از آن دارد
موجـب بـاال رفـتن مـدیریت  افزایش درآمد سازمانرار دارد و در سطح باالتری نسبت به قبل قها تولید در نیروگاه

بـاال رفـتن گیرد، این عمل باعث خیر انجام میأبا چند ماه ت قیمت برقکه جایی. در این مورد، از آنشودکیفیت می
بـه  ، منجـرشدت برقبه دلیل  مصرف متغیرگردد. با این اال می رشد ناخالص و درآمد خانوار بینی،تقارا برق پیش

بـرای بسـتن  شـود. در نتیجـه تصـمیمیمی کشش تقارای برق نسبت به تعرفـه بـرق در افزایش شکاف مهارتی
 .وجود داردمین سازی زنجیره تأبهینه
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