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 مین و انتخاب سامانه تولیدأزنجیره ت راهبرد
 

 میرسامان پیشوايی ، ، امیرساالر محمديسید محمود حسینی

 
 دهيچک

ت زنجیره تامین یکی از مهمترین مباحثی که امروزه سازمان ها با آن روبرو هستند چگونگی مدیری     
به صورتی کارا و اثربخش است. مدیریت زنجیره تامین موضوعی میان رشته ای است و رشته مدیریت 
راهبردی با ارائه راه حل های کالن و راهبردی می تواند نقش عمده ای در دستیابی به اهداف غایی آن 

لعات وسیع میدانی، چارچوب مناسبی داشته باشد. در این مقاله سعی شده است که ابتدا با استفاده از مطا
برای تدوین راهبرد های زنجیره تامین ارائه شود و سپس این چارچوب طراحی شده به صورت عملیاتی 
در یک مطالعه موردی اجرا شود. در این تحقیق پس از طراحی و اجرای چارچوب تدوین  زنجیره تامین، 

ست. در فرآیند تصمیم گیری، از روش تحلیل سلسله سامانه تولید متناسب با این راهبرد انتخاب شده ا
مراتبی استفاده است. و با بهره گیری از نظرات خبرگان و نیز مدیران ارشد سازمان مورد مطالعه، نتایج 

 نهایی بدست آمده اند.

 

: مديريت راهبردي، مديريت زنجیره تامین، انتخاب سامانه تولید، تحلیل ها كلید واژه

 .سلسله مراتبی
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 مقدمه 

 بیشتر روییابی به مزیت رقابتی پایدار،  در دهه هشتاد میالدی، سازمان ها جهت دست   
از آنجایی که . اما تمرکز داشتندنگام، مدیریت کیفیت جامع و غیره ه سیستم هایی مانند تولید به

واقع تالش برای در  از پایداری برخوردار نبودند. ند،این مزایای رقابتی به وسیله رقبا تقلید می شد
نه سازی فرآیند های سازمانی بدون درنظر گرفتن شرکت های بیرونی، به خصوص تامین یبه

و سازمانهایی که با همکاری یکدیگر در  به نظر می رسیدکنندگان و مشتریان امری بی فایده 
ه . اینجا بود که مفهوم زنجیرداشتندعملکرد بهتری  ،جهت اهداف مشترکی گام بر می داشتند

[ زنجیره تامین را از جدیدترین و مهمترین موضوعات می داند 98[. فارازل]83د]تامین متولد ش
 که سازمان ها با استفاده از آن در پی ایجاد ارزش برای سهامداران و ذی نفعان خود هستند.

در پی پدید آمدن مفهوم زنجیره تامین، بحث مدیریت زنجیره تامین نیز مطرح شد. مدیرت    
یره تامین یک مبحث میان رشته ای است که از رشته هایی مانند بازاریابی، مدیریت عملیات، زنج

تشکیل می شود. با وجود توجهی که رشته های مختلف به بحث مدیریت  9خرید و پشتیبانی
زنجیره تامین داشته اند، می توان گفت که رشته مدیریت راهبردی توجه الزم را به این مبحث 

[. مدیریت زنجیره تامین در سطح عملیاتی شامل مباحثی مانند 91نداشته است] میان رشته ای
مدیریت موجودی، پیش بینی، جایگزینی و برنامه ریزی است. اما در سطح راهبردی، راهبردهای 
زنجیره تامین مطرح می شود که شامل تعریف و اولویت بندی اهداف و سیاست های زنجیره 

 تامین می شوند. 
[ راهبرد زنجیره تامین را مفهومی می دانند که از طریق توانایی های مرتبط 93استانک]دفی و    

با زنجیره تامین به دنبال کسب مزیت رقابتی می باشد. یک راهبرد مناسب زنجیره تامین، می 
تواند تاثیرات مثبت بسیار خوبی بر روی عملکرد زنجیره تامین داشته باشد به همین دلیل 

جهت طراحی راهبرد های مناسب زنجیره تامین صورت گرفته است تا بدینوسیله  مطالعات زیادی
[ بیان می 82[.با این وجود یوان سان و همکارانش]82کارایی زنجیره های تامین افزایش یابد]

دارند که تحقیقات زیادی باید انجام شود تا مشخص کند چه راهبردهایی در زنجیره تامین می 
 ستقیم عملکرد سازمان را به خوبی شکل دهند.تواند مستقیم یا غیرم

برای بهره مندی از حداکثر پتانسیل های مدیریت زنجیره تامین در کسب و کار و همچنین    
موفقیت آن، توسعه راهبردی برای زنجیره تامین که متناسب با راهبردهای سازمان باشد ضروری 

به اهداف مدیریت زنجیره تامین و  است، و این درگرو انتقال اولویت های راهبردی سازمان
 [.22بکارگیری آنها در عملیات است]

                                                 
1. logistics 
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در همین راستا در این مقاله ابتدا ادبیات موضوع بررسی شده است تا تعریف دقیق و جامعی       
از مدیریت زنجیره تامین و راهبرد زنجیره تامین ارائه شود. با مطالعه ادبیات موضوع، چارچوب 

وین راهبرد زنجیره تامین را نیز تجزیه و تحلیل کردیم. سپس با توجه به های موجود جهت تد
اینکه برای تدوین راهبرد مناسب زنجیره تامین در محیط پویای امروزی نیاز به چارچوبی جامع 
احساس می شود، در بخش روش تحقیق یک چارچوب پیشنهادی جهت تعیین راهبرد زنجیره 

ین چارچوب راهبرد زنجیره تامین سازمان مورد مطالعه تعیین شده تامین ارائه شده و با توجه به ا
است. پس از تعیین راهبرد برای سازمان مورد مطالعه، در مرحله بعد تحقیق سامانه تولید متناسب 
با راهبرد زنجیره تامین شرکت مورد مطالعه، انتخاب شده است. در پایان مقاله نیز به نتیجه گیری 

 یج بدست آمده پرداخته شده است.و تجزیه و تحلیل نتا
 

 ادبیات موضوع

در این بخش از مقاله، ابتدا مفاهیم مدیریت زنجیره تامین بررسی شده است، سپس مدیریت       
زنجیره تامین در سطح راهبردی تجزیه و تحلیل شده است، در مرحله بعد مدل های تدوین 

رار گرفته اند و در پایان اهداف تحقیق بیان راهبرد زنجیره تامین موجود در ادبیات مورد بررسی ق
 شده اند.

 

 مديريت زنجیره تامین
اهمیت مدیریت زنجیره تامین در تعریف زنجیره تامین نهفته است. استدلر زنجیره تامین را این    

چنین تعریف می کند: زنجیره تامین مجموعه سازمان هایی هستند که به سازمان های  باالدست 
تقسیم شده اند و با یک محصول یا خدمت و از طریق انجام فعالیت ها و و پایین دست 

 [.92،21فرآیندهای مختلف در پی ایجاد ارزش برای مشتری نهایی هستند]
، تعریف زیر را از مدیریت زنجیره تامین 9همچنین انجمن متخصصان مدیریت زنجیره تامین   

ه ریزی و مدیریت همه فعالیت های مربوط به ارائه داده است: مدیریت زنجیره تامین شامل برنام
تامین منابع، تبدیل آنها به محصول و مدیریت پشتیبانی می شود. همچنین مدیریت زنجیره 
تامین ارتباطات و همکاری میان اعضای زنجیره را نیز شامل می شود. این اعضا می توانند تامین 

یره تامین مدیریت عرضه و تقاضا بین یک کنندگان، واسطه ها، مشتریان و... باشند. مدیریت زنج
[ نیز مدیریت زنجیره تامین را به عنوان 91[. هیلتوفث]93یا چند سازمان را هم بر عهده دارد]

مجموعه دیدگاههایی مطرح می کند که به دنبال یکپارچگی و همکاری کارآمد بین مواد، 
پارچگی موجب می شود که اطالعات و جریان های مالی در طول زنجیره تامین است. این یک

                                                 
1. Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP) 



 12  9831تابستان  -2شماره -ات مدیریت راهبردیمطالع                                                                                    

کاال به موقع، با مقدار مناسب و با کمترین هزینه ممکن در مکان مطلوب باشد و نیازهای 
مشتری را ارضا نماید. به عبارت دیگر مدیریت زنجیره تامین، فرآیندهای زنجیره تامین و 

[  89اران][. سو و همک22همچنین جریان مواد را از تامین کننده تا مشتری هماهنگ می کند]
نیز بر اهمیت کیفیت روابط و همکاری در طول زنجیره تامین تاکید می کنند و رابطه میان 

 ها می دانند. از مهمترین عوامل موفقیت سازمان عناصر زنجیره تامین را
زنجیره تامین در مقیاس گسترده خود به معنای زنجیره تامین بین سازمانی می باشد، در حالی    

کتر به معنای زنجیره تامین درون سازمانی می باشد. در زنجیره تامین درون در مقیاس کوچ
سازمانی روابط و هماهنگی میان بخش های وظیفه ای مختلف سازمانی مانند بازاریابی، تولید، 

[. هدف از مدیریت زنجیره تامین بهبود کارایی فرآیند 21خرید، پشتیبانی و ... ضروری می باشد]
[. 23تا محصول مناسب، به موقع و با کمترین هزینه به دست مشتری برسد] زنجیره تامین است

اعتقاد به اینکه مدیریت زنجیره تامین می تواند موجب پاسخگویی بهتر به مشتری و در نهایت 
[. 91سوددهی بیشتر شود، بسیاری از مدیران را متوجه بحث مدیریت زنجیره تامین نموده است]

امل سوق دهنده سازمان ها به سوی مدیریت زنجیره تامین را به [، عو2شفیعی و همکارانش]
صورت زیر بیان کرده اند: نیاز به فعالیت های بهبود، افزایش سطح برون سپاری، افزایش هزینه 
حمل و نقل، فشارهای رقابتی، افزایش جهانی شدن، اهمیت تجارت جهانی، پیچیدگی زنجیره 

 ها. وجودیتامین و نیاز به مدیریت م
 به طور کلی مدیریت زنجیره تامین را در سه سطح می توان بررسی نمود:

سطح کالن: که شامل چشم انداز ها و اهداف بنیادی زنجیره تامین می شود و در واقع چارچوب 
 .مدیریت راهبردی زنجیره تامین است

مین است. سطح راهبردی: با کمک راهبردهای زنجیره تامین به دنبال تحقق چشم انداز زنجیره تا
مدیریت راهبردی زنجیره تامین از طریق توانمندسازی زنجیره تامین، راهبرد های رقابتی سازمان 

 .را حمایت می کند
سطح عملیاتی: که راهبردهای زنجیره تامین را به کار می گیرد و شامل برنامه ریزی کنترل و 

 [.22اجرای فرآیندها می شود]
 

 راهبرد زنجیره تامین

ث در مورد مفهوم مدیریت زنجیره تامین و زنجیره تامین در ادامه آن را در سطح پس از بح   
 نماییم. زنجیره تامین مباحثی را مطرح می راهبردی بررسی کرده و در مورد راهبردهای

هایی متفاوت از رقبا  هبرد در این است که ما یا فعالیت مایکل پورتر می گوید که اهمیت را   
های اخیر  [. در دهه92ای متفاوت اجرا کنیم]ه فعالیت های مشابهی را به گونه انجام دهیم یا اینک
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کشف شد که مسیر دست یابی به مزیت رقابتی از زنجیره تامین می گذرد. در واقع نحوه طراحی 
شبکه زنجیره تامین و ارتباطات درون آن به گونه ای متفاوت، می تواند منشاء ایجاد یک مزیت 

[ و با توجه به پیچیدگی های کسب و کار امروز، شیوه طراحی این 1ان باشد]رقابتی برای سازم
[. همچنین 1شبکه ها و ارتباطات درون آن می تواند ضامن موفقیت یا شکست سازمان باشد]

مفهوم شایستگی در زنجیره تامین توسط روث و جکسون به این صورت تعریف شده است: 
است، مانند: توانایی های پرسنل، یکپارچگی  شایستگی به معنی یک تخصص تولیدی ویژه

سیستم، یا فن آوری های خاص تولید، که می تواند به یک نقطه از زنجیره ارزش سازمان مرتبط 
شده و توانایی رقابتی برای سازمان ایجاد نماید. شایستگی مشخص می کند که توانایی رقابتی 

 [.21چگونه بوجود می آید و تقویت می شود]
ات عملی اهمیت راهبردهای زنجیره تامین را در موقعیت و مزیت رقابتی و همچنین مطالع   

راهبردهای سازمان آشکار می سازد اما آنچه واقعیت دارد این است که این مفهوم آن گونه که 
[ بیان می دارند 99[. به این دلیل دمیتر و همکاران]22شایسته است مورد توجه قرار نگرفته است]

در زمینه ایجاد توازن میان مدیریت زنجیره تامین و راهبرد سازمان محدود و ناکافی که تحقیقات 
است. به طور کلی در ادبیات موضوع، اهمیت توازن میان راهبردهای زنجیره تامین و سازمان 

[. همچنین پرسوتی و همکارش در باب اهمیت راهبرد زنجیره تامین 22بسیار تاکید شده است]
: میان چشم اندازهای راهبردی زنجیره تامین و کل سازمان یک ناهماهنگی بیان کرده اند که

وجود دارد،. غلبه بر این ناهماهنگی می تواند یک مزیت قابل توجه برای مدیران زنجیره تامین 
باشد. همچنین متخصصان زنجیره تامین برای دستیابی به موفقیت های بزرگ نیاز به شایستگی 

. اهمیت هماهنگی 9. از دو نکته مهم گفته آنها می توان استنتاج کرد: های راهبردی خاصی دارند
. محوریت راهبردک و همچنین توانایی های 2راهبردهای سازمان با راهبردهای زنجیره تامین 

 [.92راهبردی در زنجیره تامین]
را هنگامی که به منظور کسب مزیت رقابتی الزم است فرآیند ها و محصوالت زنجیره تامین    

با تصمیمات راهبردی سازمان هماهنگ کنیم، ماهیت راهبردی مدیریت زنجیره تامین کامال 
آشکار می شود. در واقع تمام فرآیند ها و محصوالت یک زنجیره تامین باید در جهت کسب 
مزیت رقابتی پایدار برای سازمان بسیج شوند، بنابراین فرآیندهای زنجیره تامین بسیار فراتر از 

تراکنش معمولی هستند و به عبارتی فرآیند های راهبردی سازمان  یک سری
[ اذعان می دارند که راهبرد های زنجیره تامین با توجه به 3[.کریستوفر و ریالس]83هستند]

نقشی که در کاهش هزینه و افزایش درآمد و کارایی دارایی های سازمان دارند، یک نقش 
ایفا می کنند. آنها بیان می دارند که چهار عامل  در اساسی در ارزش آفرینی برای سهامداران 

بحث ایجاد ارزش برای سهامداران  نقش اساسی دارند، این چهار عامل عبارتند از: افزایش درآمد، 
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کاهش هزینه، افزایش کارایی دارایی های ثابت و افزایش کارایی دارایی های جاری. و در ادامه 
امین سازمان از اساسی ترین عناصر موثر  بر این چهار عامل بیان می دارند که راهبرد زنجیره ت

 است.
در ادبیات موضوع تاکید شده که سازمان ها باید با توجه به ویژگی های کسب و کار و بستر    

عملیاتی خود مناسب ترین راهبرد زنجیره تامین را به کار گیرند. در حالی که راهبرد زنجیره تامین 
وعه ای از اهداف سازمانی باشد که از طریق تصمیمات مدیریت زنجیره می تواند در قالب مجم

تامین می توان به آنها دست یافت. به عبارتی دیگر طبقه بندی اهدافی که مدیریت زنجیره تامین 
[. به طور کلی تعاریف زیادی از راهبرد 2در دستیابی به آن اهداف نقش اساسی را ایفا می کند]

[ دیدگاه مورد استفاده در 22اما یک اجماع کلی در مورد آن وجود ندارد]زنجیره تامین شده است 
[ است که راهبرد زنجیره تامین را به عنوان مجموعه 22این مقاله دیدگاه اسکنتزلر و همکاران]

ای از اهداف طبقه بندی شده زنجیره تامین، اولویت های راهبردی و راههای عملی نمودن آنها 
 می دانند.

ورد بحث این است که راهبردهای زنجیره تامین در چند سطح مختلف قابل بررسی اما نکته م
است. هافمن چارچوب بسیار خوبی جهت طبقه بندی نمودن سطوح مختلف راهبردهای زنجیره 
تامین ذکر کرده است. وی بیان می کند که که ارتباط و وابستگی میان راهبردهای سازمان، 

[، 92ادبیات موضوع آنچنان که باید مورد توجه قرار نگرفته است] مین در أکسب و کار و زنجیره ت
بنابراین راهبردهای زنجیره تامین نیاز به چارچوب هایی دارند تا با سطوح مختلف راهبردهای 
سازمان هماهنگ شود. راهبردها در سطوح مختلفی تعریف می شوند. به طور کلی می توان چهار 

 ظر گرفت:سطح را برای تعریف راهبرد در ن
راهبرد شبکه: که مربوط به ابعاد بین سازمانی است و زمانی که یک سازمان با دیگر  .1

 سازمان ها تعامل دارد
راهبرد سازمان مادر: که چگونگی اداره کسب و کار یا کسب و کارها را مشخص می  .2

 کند
 راهبرد کسب و کار: که بر مزیت رقابتی برای یک کسب و کار تاکید دارد .3
یفه ای: مربوط به فعالیت های وظیفه ای مانند، خرید، فروش، منابع انسانی، راهبرد وظ .4

 بازاریابی و.... می شود.
راهبرد زنجیره تامین را می توان در هرکدام از چهار سطح فوق به صورت زیر تعریف 

 نمود:
اجرای راهبرد زنجیره تامین در سطح شبکه: هدف در این سطح یک سازمان خاص نیست  .1

بخش خاص یا کل زنجیره تامین است که در آن چند سازمان درگیر هستند. بلکه یک 
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بنابراین قبل از تدوین راهبرد زنجیره تامین در این سطح، ضروری است که سازمان 
 های درگیر در این زنجیره مشخص شوند.

راهبرد زنجیره تامین در سطح سازمان مادر: مربوط به سازمان هایی است که در بیش  .2
ب و کار فعالیت می کنند. راهبرد در این سطح مشخص می کند که چگونه از یک کس

 می توان در بین چند کسب و کار با فضاهای متفاوت یک هم افزایی ایجاد نمود.
راهبرد زنجیره تامین در سطح کسب و کار بیشتر مربوط به مشتری ها، محصوالت و  .3

 تاکتیک های تسخیر  بازار می شود.

ن در سطح وظیفه ای بر توازن راهبردی میان بخش های خرید، راهبرد زنجیره تامی .4
تولید، توزیع، پشتیبانی و یا حتی بازاریابی دارد. به غیر از توازن عمودی میان هر یک از 
این بخش ها با راهبردهای سازمان و کسب و کار، الزم است که توازن افقی نیز میان 

 آنها برقرار باشد.
زنجیره تامین در سطح وظیفه ای را به ای صورت تعریف کرده اند:  کوپرا و میندل راهبرد    

راهبرد زنجیره تامین ماهیت خرید مواد اولیه، حمل و نقل مواد به داخل و خارج سازمان، فرآیند 
های تولید کاال و یا ایجاد خدمت و توزیع کاال به مشتری را تعیین می نماید. از نقطه نظر زنجیره 

یره تامین بیان می کند که کدام یک از فرآیندها و خدمات نیاز به عملکرد ارزش،  راهبرد زنج
[ یا به عبارتی مشخص می کند که مزیت رقابتی ما در زنجیره تامین در کدام 92بهتری دارند]

[ بیان می کند که راهبرد زنجیره تامین اغلب به عنوان یک 28بخش است. همچنین هارلند]
د توجه قرار می گیرد. چارچوب ارئه شده در این تحقیق نیز مناسب راهبرد وظیفه ای گسترده مور

 راهبردهای زنجیره تامین در سطح وظیفه ای می باشد.
 
 مینأهاي تدوين راهبرد زنجیره ت مدل 

پس از بحث و بررسی در مورد مفاهیم راهبرد زنجیره تامین در ادامه به بررسی و تجزیه و    
[ بیان 83د زنجیره تامین می پردازیم.استاوروالکی و دیدیس]تحلیل چارچوب های تدوین راهبر

می کنند که نیاز به یک چارچوب زنجیره تامین همچنان احساس می شود چارچوبی که در قالب 
آن با تکیه بر آن راهبرد، به بسیج نمودن و متوازن نمودن منابع سازمان بپردازیم تا در نهایت به 

مد نظر وی می تواند همان چارچوب تدوین راهبرد زنجیره تامین نیاز بازار پاسخ دهیم. چارچوب 
 باشد.

یک چارچوب کلی برای توازن میان ویژگی های محصول و زنجیره  9112فیشر در سال    
تامین ارائه کرد. در این چارچوب محصوالت در دو نوع کلی  نوآورانه و کارا تقسیم بندی شده اند 
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کلی پاسخگو و کارا جای گرفته است. جدول زیر بیانگر نوع رابطه مین نیز در دو نوع أو زنجیره ت
 [:91،28،22،83میان محصول و زنجیره تامین است]

 الگوی توازن راهبردک فیشر -9جدول

 
محصول 

 نوآورانه
 محصول كارا

 توازن عدم توازن زنجیره کارا

 عدم توازن توازن زنجیره پاسخگو

  
ک راهنمای بسیار کلی است و چارچوب عملی برای تدوین البته مسلم است که این جدول ی   

راهبرد زنجیره تامین نیست، و برای تدوین راهبردها و اهداف راهبردی یک زنجیره تامین نمی 
[ در تحقیقی که میان 28تواند کارایی عملیاتی الزم را داشته باشد. ضمن اینکه سونیا و دومین]

فیشر را زیر سوال برده و اذعان داشتند که مهمترین  سازمان تولیدی انجام دادند، الگوی 991
عامل تعیین کننده نوع زنجیره تامین، محصول نیست، ضمن اینکه تقسیم بندی فیشر را در مورد 
محصول و زنجیره تامین ناقص می دانند چون بسیاری از سازمان ها به دنبال دستیابی همزمان 

در جهت تکمیل چارچوب فیشر،  2332ز در سال به کارایی و پاسخگویی هستند. همچنین لی نی
فرض عدم اطمینان در طرف تامین را نیز به مدل افزود و دو نوع تامین پایدار و غیر پایدار را 
فرض نمود. و به طور کلی با توجه به نوع محصول و نوع تامین، چهار نوع زنجیره تامین کارا، 

 [:29،22،83،82ید ]را معرفی می نما 8و چابک 2، واکنشی9محافظ ریسک
اما در چارچوب ارائه شده توسط لی نیز فقط به دو عامل نوع محصول و میزان پایداری       

تامین توجه شده است. اما واقعیت این است که عوامل مهم دیگری نیز وجود دارد که در هدف 
ین مورد گذاری و تعیین سیاست های راهبردی زنجیره تامین تاثیرات به سزایی دارند. همچن

دیگری که در مورد این چارچوب ها می توان اشاره نمود، این است که در فضای واقعی کسب و 
 کار تقسیم بندی محصوالت و  یا نوع تامین و یا عوامل دیگر بسیار مشکل است.

چارچوب بعدی متعلق به لمبرت و همکاران وی است، آنان اهمیت توازن میان فرآیند های     
[. لمبرت سه 83و تصمیم گیری های راهبردی درون سازمان را بیان می دارند ] زنجیره تامین،

 عامل حیاتی زنجیره تامین برای تولید محصول نهایی را به صورت زیر بیان می دارد:
 . شبکه زنجیره تامین9 
 . فرآیند هایی که درون این شبکه زنجیره تامین در جریان هستند2 
 دیریت زنجیره تامین. تصمیمات مورد نیاز جهت م8 

                                                 
1. Risk hedging 

2. responsive 

3. agile 
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نکته مهم این است که این الگو بسیار کلی بوده و شاید نتواند راهنمای مناسبی برای سازمان 
 ها باشد.

 که عبارتند از: الگوی بعدی چهار نوع زنجیره تامین را ارائه می دهد   
 2و طراحی برای سفارش 8، تولید برای سفارش2، مونتاژ برای سفارش9ساخت به انبار

فاوت این چهار نوع زنجیره تامین در سه مورد است:نوع محصول، فرآیند تولید و فرآیند های ت 
[.این الگو توجه ویژه ای به تولید داشته اما در مورد دیگر قسمت های زنجیره 83لجستیک ]

 تامین راهکار جامعی ارائه نمی دهد.
و دیدگاه  1ه زنجیره تامین نابدو نوع دیگر راهبرد عمومی زنجیره تامین عبارتند از دیدگا   

زنجیره تامین چابک. زنجیره تامین ناب بیشتر به کارایی و عدم اتالف در زنجیره تامین توجه می 
میالدی  33[. در دهه 1کند و زنجیره تامین چابک به پاسخگویی سریع به تغییرات محیطی]

اقل رساندن اتالف بود. اما در زنجیره تامین ناب در کانون توجه بود که تمرکز اصلی در آن به حد
توجه ها با سمت زنجیره تامین چابک معطوف شد که برای محیط های متالطم مناسب  13دهه 

 [.22تر بود]

کریستوفر و همکارانش مدل طبقه بندی راهبردهای زنجیره تامین را در  2332اخیرا در سال    
 داده اند:جهت تکمیل مدل ناب/چابک با توجه به سه عامل زیر ارائه 

. نوع محصول ) خاص یا استاندارد، که محصوالت خاص با چرخه عمر و تقاضای زیاد متغیر 9
. 8. نوع تقاضا )پایدار یا متغییر( 2شناخته شده و کاالی استاندار که بیشتر قابل پیش بینی است( 

 تاخیر جایگزینی کاال در انبار )کوتاه یا بلند(
توجه به اینکه می توان دو عامل نخست را با یکدیگر ترکیب سپس آنها اذعان می دارند که با 

نمود، و در جهت ساده سازی مسئله از دو عامل استفاده می کنند: میزان قابل پیش بینی بودن 
تقاضا و میزان تاخیر در جایگزینی کاال در انبار. سپس با توجه به این عوامل چهار راهبرد عمومی 

 [:91ارائه می دهند ] زنجیره تامین را طبق جدول زیر
 
 
 
 

 

                                                 
1. Build To Stock 

2. Assemble To Order 

3. Make To Order 

4. Design To Order 

5. Lean 
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 طیقه بندی کریستوفر و همکاران -2جدول

 
تقاضا غیر قابل 

 پیش بینی
 تقاضا قابل پیش بینی

 تاخیر جایگزینی زیاد
 ناب/چابک

 )تاخیر پذیری(

 ناب
 )برنامه ریزی و اجرا(

 تاخیرجایگزینی کوتاه
 چابک

 )پاسخگویی(

 ناب
 )جایگزینی پیوسته(

 
که به چابکی و نابی زنجیره تامین می پردازند فقط به دو بعد از ابعاد  به طور کلی مدل هایی

راهبردی زنجیره تامین توجه می نمایند که این دو بعد عبارتند از  بعد کارایی هزینه و 
 پاسخگویی، اما این مدلها به دیگر ابعاد راهبردی زنجیره تامین توجه کافی ندارند.

[ در تحقیق خود بیان می دارند که نگاه راهبردی به 22ش]در همین راستا لین و همکاران    
مدیریت زنجیره تامین از دو جنبه محوریت بازار و منابع، امکان پذیر است: در دیدگاه اول تمرکز 
زنجیره تامین بر پاسخگویی به مشتری است و در دیدگاه دوم تمرکز زنجیره تامین معطوف به 

ای کسب مزیت رقابتی است. این دو دیدگاه را نیز می توان منابع موجود یا منابع مورد نیاز بر
نزدیک به دیدگاه چابک/ناب دانست که تنها به دو بعد از ابعاد راهبردی زنجیره تامین توجه می 

تولید بر مبنای سفارش، تولید از انبار و  عمومیراهبرد برین ولی در تحقیق خود از سه  کنند. اما
[. تمرکز این مدل 91،29،28،22]های زنجیره تامین نام می برندراهبردبه عنوان  تولید برای انبار

 بیشتر بر دستور کار تولید بوده و همه ابعاد زنجیره تامین را به صورت جامعی پوشش نمی دهد.
از دیگر مدل های ارائه شده جهت تدوین راهبرد زنجیره تامین می توان به کمان یکپارچگی    

[ بیان می دارند که از مهمترین عوامل راهبردی زنجیره 92تبروک]اشاره نمود فروهیلک و وس
تامین، تصمیم گیری در مورد میزان یکپارچگی عمودی سازمان به سمت مشتری یا تامین کننده 
است. به همین دلیل مفهومی با عنوان کمان یکپارچگی را مطرح می کنند که در آن می توان 

مین کننده یا مشتری تعیین نمود. آنها این را اساسی ترین میزان یکپارچگی سازمان را به سمت تا
ابزار برای تعیین راهبرد زنجیره تامین سازمان می دانند.اما این مدل نیز فقط به بعد یکپارچگی 

 زنجیره تامین می پردازد و از جامعیت کافی برای تدوین راهبرد زنجیره تامین برخوردار نیست.
[ است که در تحقیق خود مدلی را جهت 2ل کامور و همکارانش]دیگر مدل ارائه شده نیز مد  

تدوین راهبرد زنجیره تامین برا ساس طبقه بندی بازار بیان می دارند. اما به نظر می آید طبقه 
بندی بازار برای تدوین راهبرد زنجیره تامین کافی نمی باشد. همچنین چایلدهوس و همکارانش، 

ه تامین ساختار کاال را شناسایی کرده و بر اساس آن، چهار نوع با توجه به پنج متغیر در زنجیر
راهبرد زنجیره تامین را بیان می کنند. پنج متغیر عبارتند از: طول زمان چرخه عمر، زمان تحویل، 
حجم، تنوع و تغییر پذیری. که با توجه به این پنج متغییر کلیدی، آنها چهار ساختار راهبرد زنجیره 
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ی کنند که عبارتند از: برنامه ریزی مواد مورد نیاز، کانبان، مرکز بسته بندی و تامین را بیان م
[.که این مدل نیز مانند برخی مدل های قبلی توجه بیش از حدی به بحث 2طراحی و تولید ]

 تولید دارد و جامعیت الزم را دارا نمی باشد.
جهت تدوین  همانطور که مالحظه شد چارچوب های زیادی توسط محققین مختلف   

راهبردهای زنجیره تامین ارائه شده است. اما نکاتی وجود دارد که توجیه بکارگیری این چارچوب 
ها را با چالش مواجه می کند. نکته مشترکی که در میان همه چارچوب های ذکر شده می توان 

نمایند، مالحظه نمود این است که با راهبردهای زنجیره تامین به صورت گزینه ای برخورد می 
بدین معنی که اذعان دارند که سازمان باید از میان گزینه های موجود یکی را انتخاب نماید. اما 
لو و پاور بیان می کنند این اعتقاد که راهبردهای وظیفه ای را باید از بین تعدادی گزینه خاص 

[ بیان می 1وویل][. همچنین کریستوفر و ت28انتخاب نمود، امروزه مورد انتقاد قرار گرفته است]
دارند که در قرن حاضر زنجیره تامین سازگار جهانی مفهومی قابل توجه است. زنجیره تامین 
سازگار جهانی باید خود را با نیازهای متغییر بازار به روز نماید. در واقع یک زنجیره تامین سازگار 

م به رعایت یک راهبرد جهانی باید قابلیت تغییر در راهبردهای خود را داشته باشد و فقط ملز
خاص نباشد.    تحقیقاتی که اخیرا در تعدادی شرکت تایوانی انجام شده، نشان می دهد که صرفا 
استفاده از یک راهبرد نمی تواند ضامن موفقیت یک سازمان باشد، بلکه سازمان باید به طور 

 [.22همزمان تعدادی از راهبردهای موجود در زنجیره تامین را بکار گیرد]
امروزه سازمان ها محصوالت و خدمات متنوعی را در محیط های کسب و کار مختلف ارائه    

می کند.  بنابراین یک راهبرد خاص زنجیره تامین را نمی توان در همه حال به کار برد و 
راهبردهای زنجیره تامین باید مطابق ویژگی های محصول و سازمان طراحی شود. به همین 

که در آن انواع مختلف راهبرد زنجیره تامین را معرفی می کند، مانند زنجیره  دلیل دیدگاه سنتی
تامین ناب و چابک، در محیط امروز کارایی چندانی ندارد. در محیط امروز به کارگیری همزمان 
چند راهبرد زنجیره تامین اهمیت زیادی دارد. همچنین به کارگیری راهبردهای متمایز زنجیره 

 [.91بی به مزیت رقابتی ضروری است]تامین جهت دستیا

این بدان معنی است که یک زنجیره تامین باید متناسب با بازار و محصول خود راهبردهای    
متنوعی را بکار ببرد. این اصل در همه قسمت های زنجیره تامین اعم از خرید، عملیات، فروش 

ر این چارچوب ها توجه اصلی به [. نکته قابل توجه دیگر این است که در اکث91و... صادق است]
دو مورد از تصمیم گیری های راهبردی زنجیره تامین یعنی میزان کارایی هزینه و میزان 

[ بیان می دارند که یکی از عوامل راهبردی مهم 23پاسخگویی است. اما کلیبی و همکاران]
ناپایداری های آن در مقابل  9جهت تصمیم گیری های راهبردی زنجیره تامین، میزان پایداری

                                                 
1. Robustness 



 999  9831تابستان  -2شماره -ات مدیریت راهبردیمطالع                                                                                    

سعی نمود که عاملی با عنوان عدم اطمینان تامین به  2332محیطی است. البته لی در سال 
[. اما نکته مورد 29،22،83،82الگوی دو بعدی فیشر اضافه نماید که تامین را معرفی می نماید]

ناپایداری مورد نظر لی فقط مربوط به بخش تامین می گردد و همه زنجیره توجه این است که 
[ مربوط به همه زنجیره 23تامین را در بر نمی گیرد. اما ناپایداری مورد توجه کلیبی و همکاران]

تامین بوده و حوادثی همچون بالیای طبیعی یا حمالت تروریستی ویا حوادث اقتصادی غیر قابل 
ر نظر دارد و فقط مربوط به عوامل نزدیک و قابل پیش بینی نمی باشد اما پیش بینی را نیز د

آنچه که به نظر می رسد این است که ناپایداری مورد نظر کلیبی و همکارانش در هیچکدام از 
 چارچوب های ذکر شده به میزان الزم مورد توجه قرار نگرفته است.

ارائه الگویی جدید بتوانیم نارسایی های  به همین دلیل در این مقاله سعی شده است که با   
موجود در ادبیات را برطرف نماییم. این نارسایی ها را می توان به طور خالصه در برخورد گزینه 
ای با تدوین راهبرد زنجیره تامین و همچنین عدم توجه به بعد راهبردک پایداری دانست. بدین 

راهبردهای زنجیره تامین به صورت گزینه ای  منظور سعی شده است در الگوی ارائه شده اوال با
برخورد نشود و سازمان راهبرد خود را از بین یک طیف مشخص نماید. و ثانیا میزان پایداری 
زنجیره تامین نیز به تصمیمات راهبردی زنجیره تامین اضافه گردد. تا در نهایت سازمان راهبرد 

تخاب نماید که این سه بعد شامل پایداری، زنجیره تامین خود را در میان یک طیف سه بعدی ان
کارایی هزینه و پاسخگویی می شود. بدین وسیله می توان نارسایی های ذکر شده را برطرف 

 نمود.
ضمنا در الگوی ارائه شده به اهمیت توازن میان راهبرد کسب و کار و زنجیره تامین نیز توجه    

د زنجیره تامین را تعیین می نماید.پس از شده است و این راهبرد کسب و کار است که راهبر
تعیین راهبرد زنجیره تامین، به انتخاب سیاست های یکی از مهمترین بخش های زنجیره تامین 

 یعنی بخش تولید می پردازیم.
 با توجه به موارد فوق، اهداف تحقیق را می توان به صورت زیر بیان نمود:   
رد زنجیره تامین در سطح وظیفه ای، با توجه به . تدوین چارچوب مناسب جهت تدوین راهب9

 راهبرد کسب و کار.

 پیاده سازی مدل تدوین شده جهت انتخاب راهبرد زنجیره تامین شرکت مورد مطالعه (9-9

 . ارائه مدل جهت انتخاب سامانه تولید مناسب، با توجه به راهبرد زنجیره تامین تعیین شده.2

نتخاب سامانه تولید مناسب، در شرکت مورد ( پیاده سازی مدل تدوین شده جهت ا2-2
 مطالعه
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 روش تحقیق

این بخش از مقاله به دو بخش اصلی تقسیم می گردد، در بخش اول به ارائه مدلی جهت    
تدوین راهبردهای زنجیره تامین و پیاده سازی آن در سازمان مورد مطالعه پرداخته شده و در 

له مراتبی سامانه تولید متناسب با راهبرد زنجیره تامین بخش دوم با استفاده از روش تحلیل سلس
 تدوین شده در بخش اول، انتخاب شده است.

 
 ارائه مدل تدوين راهبرد زنجیره تامین

پس از مشخص شدن اهداف تحقیق، در اولین مرحله به ارائه چارچوب تدوین راهبرد زنجیره     
توجه به مرور ادبیات سه هدف راهبردی برای  تامین پرداخته شده است. همانطور که اشاره شد با

 زنجیره تامین در نظر می گیریم که عبارتند از:
 2. پایداری8   9. پاسخگویی2.کارایی هزینه  9

در اکثریت چارچوب های ارائه شده دو هدف اول یعنی کارایی هزینه و پاسخگویی به عنوان 
[  نیز به هدف سوم یعنی 23و همکاران] اهداف راهبردی زنجیره تامین شناخته شده اند، کلیبی

پایداری زنجیره تامین به عنوان هدف راهبردی زنجیره تامین که کمتر مورد توجه قرار گرفته 
است، اشاره می کنند. همچنین با توجه به انتقادهایی که به انتخاب گزینه ای راهبرد زنجیره 

خاب راهبرد از بین یک طیف انجام شده تامین در ادبیات موضوع، مطرح شد در مدل ارائه شده انت
است. بدین صورت که یک نمودار سه بعدی طراحی شده و برای تعیین راهبرد زنجیره تامین 
سازمان، با استفاده از مقایسه زوجی بین این گزینه های راهبردی وزن اهمیت هر یک مشخص 

ر نمایان شده که بیانگر [ و سپس با توجه به این وزن اهمیت نقطه های درون این نمودا9شده]
راهبرد زنجیره تامین سازمان می باشد. همانطور که در مرور ادبیات اشاره شد توازن میان راهبرد 

[ و با توجه به اینکه 22زنجیره تامین و  سازمان مادر و یا واحد کسب و کار اهمیت فراوانی دارد]
[ 92سطح مطرح شده توسط هافمن] راهبرد زنجیره تامین مورد هدف در این تحقیق، از بین چهار

در سطح چهارم یا وظیفه ای قرار دارد. بنا براین الزم است راهبرد زنجیره تامین بر راهبرد کسب 
و کار منطبق باشد و همخاهنگی الزم را با آن داشته باشد. سازمان مورد مطالعه در این تحقیق 

داره می شود و راهبرد کسب و یک شرکت پتروشیمی خصوصی بوده که به صورت کارآفرینانه ا
کار تدوین شده ای نداشته است. در واقع با توجه به ده مکتب راهبرد مطرح شده توسط 

[، می توان گفت که راهبرد سازمان مورد مطالعه از مکتب کارآفرینی پیروی می کند. 1مینتزبرگ]

                                                 
1. Responsiveness 

2. Robustness 
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و فرآیند های ذهنی  در این مکتب فرآیند تشکیل راهبرد تنها منحصر به رهبر است و  بر حاالت
 و روانی ذاتی وی تاکید نموده  است.

با توجه به سبک راهبرد سازمان مورد مطالعه، بهترین روش برای تدوین راهبرد زنجیره تامین، 
تدوین آن به صورت مستقیم توسط شخص کارآفرین و مدیران ارشد سازمان، تشخیص داده شده 

ر با مفاهیم راهبرد زنجیره تامین، و اهداف راهبردی است.بدین منظور پس آشنا نمودن افراد مذکو
زنجیره تامین، با استفاده از پرسشنامه ای از آنان خواسته شد که با استفاده از روش مقایسه 

[ وزن اهمیت هر یک از اهداف راهبردی زنجیره تامین را در راهبرد زنجیره تامین 2زوجی]
ه مدون نبودن راهبرد کسب وکار، استفاده از معیار سازمان خود مشخص نمایند. در واقع با توجه ب

تصمیم گیری برای محاسبه اهمیت گزینه های راهبردی زنجیره تامین ممکن نبوده و از 
کارآفرینان خواسته شده تا بین گزینه های راهبردی مقایسه زوجی انجام دهند. برای محاسبه 

ت های ارائه شده توسط ساعتی وزن اهمیت به روش مقایسه زوجی، از جدول مقادیر اولوی
 به ترتیب بیان می شود. 1تا  9[.طبق این جدول، میزان اولویت گزینه از بین عدد 8استفاده شده]

پس از توزیع پرسشنامه میان مالکین و مدیران ارشد سازمان، با استفاده از مقایسه زوجی گروهی 
پرسشنامه ها  Expert Choice[ و با استفاده از نرم افزار8به روش قضاوت های شخصی]

 تجزیه تحلیل شده است و وزن نهایی هر هدف راهبردی بدست آمده است. 
پس از جمع آوری نظرسنجی و انجام تجزیه تحلیل های الزم، وزن اهمیت هر یک گزینه های 

می توان  2راهبردی برای سازمان مورد مطالعه بدست آمده است. نتایج نهایی را در جدول 
نشان دهنده جایگاه راهبرد زنجیره تامین شرکت پتروشیمی در  9همچنین شکل مالحظه نمود 

 نمودار سه بعدی راهبرد زنجیره تامین است:
 وزن اهمیت اهداف راهبردی زنجیره تامین شرکت پتروشیمی -8جدول

 وزن اهمیت نهايی در تدوين راهبرد زنجیره تامین هدف راهبردي

 223/3 کارایی هزینه
 922/3 پاسخگویی
 28/3 پایداری
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 جایگاه راهبرد زنجیره تامین شرکت پتروشیمی  -9شکل

 
 انتخاب سامانه تولید متناسب با راهبرد زنجیره تامین

پس از تعیین شدن راهبرد زنجیره تامین شرکت مورد مطالعه به انتخاب سیاست در یکی از       
ته شده است. تولید موضوع پیچیده مهمترین قسمت های زنجیره تامین، یعنی بخش تولیدپرداخ

ای است، عده بسیاری از کارکنان در بخش تولید مشغول هستند. یکی از تصمیمات راهبردی و 
[. به دلیل همین اهمیت تولید است که در این 2حیاتی در بخش تولید، انتخاب سامانه تولید است]

به انتخاب سامانه تولید مناسب با مقاله پس از انتخاب راهبرد زنجیره تامین شرکت مورد مطالعه، 
 توجه به راهبرد زنجیره تامین شرکت مورد مطالعه، پرداخته شده است.

برای انتخاب سامانه تولید مناسب با توجه به راهبرد زنجیره تامین سازمان، از روش تحلیل     
ی است استفاده شده است. فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، یک روش تصمیم گیر 9سلسله مراتبی
[. روش 8میالدی توسط دانشمندی با نام توماس ال ساعتی، ارائه گردید ] 9133که در سال 

های مقایسه زوجی بیشتر از تحقیقات رشته روانشناسی الهام می گیرند، ساعتی این روش را از 
بعد ریاضی نیز تقویت کرد و آن را پایه روش تجزیه تحلیل سلسله مراتبی قرار داد. در بیست 

[. در این 92ل اخیر، این روش به عنوان یک روش تصمیم گیری چند معیاره به کار می رود]سا
روش سعی بر آن است که با توجه به نظرات و قضاوت تصمیم گیرنده، گزینه های مختلف 
تصمیم گیری به صورت نسبی با یکدیگر مقایسه شوند. در این روش بر دو مسئله تاکید می 

تصمیم گیرنده و دیگری یکپارچگی مقایسه گزینه ها در فرآیند شود: یکی قضاوت شهودی 
[. اما هنگامی که تعداد تصمیم گیرندگان بیش از یک نفر باشد، به این 93تصمیم گیری است]

[. فرآیند تحلیل سلسله مراتبی با تجزیه و 9،8فرآیند، تحلیل سلسله مراتبی گروهی می گویند]
لی ساده در می آورد و به حل آن می پردازد. این روش تحلیل مسائل پیچیده آن ها را به شک

کاربردهای زیادی در مسائل اقتصادی و اجتماعی پیدا کرده و در سال های اخیر در مسائل 
[. از مزایای این روش این است که معیارهای مشهود و 8مدیریتی نیز به کار رفته است]

                                                 
1. AHP 
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ند و یک راه حل ساختار یافته اما نامشهودی را برای فرآیند تصمیم گیری سازماندهی می ک
[. در این روش ابتدا چند معیار برای تصمیم گیری 93ساده را برای تصمیم گیری ارائه می دهد]

انتخاب نموده، سپس با مقایسه زوجی اهمیت معیار ها را در هر گزینه نسبت به یکدیگر سنجیده 
ای که بیشترین وزن را داشته و در نهایت برای هر گزینه یک وزن بدست می آوریم و گزینه 

 باشد انتخاب می نماییم.
با توجه به الگوی تصمیم گیری تحلیل سلسله مراتبی اگر ما هدف خود را انتخاب سامانه     

تولید مناسب جهت دستیابی به اهداف راهبردی زنجیره تامین که در شکل یک مشخص شد در 
گزینه ها در نظر بگیریم. حال برای انتخاب گزینه  نظر بگیریم، سامانه های تولید را باید به عنوان

[ نیز بر اهمیت 29مناسب از میان این گزینه ها به تعدادی معیار مناسب نیاز است. لی و برین]
وجود معیارهای کمی و عینی مناسب جهت تدوین راهبردهای زنجیره تامین تاکید می نمایند. در 

راهبردی زنجیره تامین، یعنی کارایی هزینه، الگوی ارائه شده در این مقاله از سه هدف 
پاسخگویی و پایداری به عنوان معیار های اصلی و از اهداف عملیاتی هر یک از این سه هدف 

 استفاده شده است. 9راهبردی به عنوان معیار های فرعی
 [، از چهار عامل به عنوان ویژگی ها یا اهداف عملیاتی زنجیره82یوان سان و همکارانش]    

. 2.کیفیت 8.انعطاف پذیری 2. هزینه در کل زنجیره تامین 9تامین نام می برند که عبارتند از: 
 تحویل.

[ نیز از نوآوری به عنوان یکی از ستاده ها یا اهداف عملیاتی تولید و  8از طرف دیگر، میلتن برگ]
ایی هزینه، میزان زنجیره تامین نام می برد. در این بین  فرودرس و میر برای هدف راهبردی کار

[. همچنین کلیبی و 82هزینه در کل زنجیره تامین را به عنوان هدف عملیاتی مطرح می نمایند]
[ که پایداری زنجیره تامین را به عنوان یکی از اهداف راهبردی مطرح می نمایند، 23همکاران]

اری، معرفی می انعطاف پذیری زنجیره تامین را نیز به عنوان یک هدف عملیاتی برای هدف پاید
کنند. البته در اینجا، با توجه به مفهوم پایداری مدنظر کلیبی، که پایداری کل زنجیره تامین در 

( انعطاف 9مقابل حوادث ناگهانی است، دو نوع انعطاف پذیری را می توان مد نظر قرار داد: 
 هانی.( انعطاف پذیری در مقابل حوادث ناگ2پذیری در مقابل ناپایداری های بازار 

با توجه به موارد فوق، شش هدف عملیاتی به عنوان معیار فرعی تصمیم گیری برای سه       
هدف راهبردی زنجیره تامین که معیارهای اصلی تصمیم گیری هستند، در نظر گرفته شده است 
تا در نهایت به انتخاب سیاست های ارتباط با مشتری مبادرت شود. این شش هدف عملیاتی 

 از:عبارتند 
 

                                                 
1. Sub-criteria  
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 ( زمان تحویل2( نوآوری 8( کیفیت 2میزان هزینه در کل زنجیره تامین  (9

 ( انعطاف پذیری در مقابل ناپایداری های کسب و کار1 
 ( انعطاف پذیری در مقابل حوادث ناگهانی2 

در این مقاله از این معیارها جهت انتخاب سامانه تولید متناسب با اهداف راهبردک زنجیره    
[ به طور کلی از هفت سامانه تولید نام می برد که 2اده شده است. میلتن برگ]تامین، استف
 عبارتند از:

( جریان خطی مبتنی بر 2( جریان خطی مبتنی بر کارور  8( جریان دسته ای 2( تولید کارگاهی 9
 ( تولید انعطاف پذیر.2( تولید بهنگام 2( جریان مستمر 1دستگاه  

مورد مطالعه، یک شرکت تولید کننده مواد پتروشیمی می باشد، و با  اما با توجه به اینکه سازمان
توجه به ماهیت تولید مواد پتروشیمی که از نوع تولید پیوسته می باشد، از بین هفت سامانه تولید 

برای تولید مواد شیمیایی امکان پذیر هستند. چرا که طبق تقسیم  2تا  2مذکور، سامانه های 
چهار سامانه، سامانه هایی با جریان خطی و مستمر هستند و برای بندی میلتن برگ، این 

محصوالتی که حجم باال و تنوع کم دارند مناسب می باشند. به عبارت دیگر سه سامانه اول 
[ که متناسب با تولید مواد پتروشیمی 2سامانه هایی با تنوع تولید باال و حجم تولید پایین هستند]

 ه های باقیمانده )سامانه های تولید متناسب( به شرح زیر می باشند:نمی باشند. بنا براین گزین
 ( تولید انعطاف پذیر2( تولید بهنگام 8( جریان مستمر2(جریان خطی مبتنی بر دستگاه 9

 به طور خالصه نشان دهنده درخت تصمیم گیری در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی است. 2شکل 
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 درخت تصمیم گیری انتخاب سامانه تولید -2شکل

 
پس از ایجاد درخت تصمیم گیری، جهت انتخاب سامانه تولید مورد نظر گام های زیر طبق 

 اصول روش تحلیل سلسله مراتبی طی شده است:
دیگر گام نخست: با توجه به هدف راهبردی سازمان، اهداف عملیاتی)معیار های اصلی( با یک

 مقایسه زوجی شده تا وزن اهمیت هریک بدست آید.
گام دوم: وزن اهمیت هریک از معیارهای فرعی با توجه به وزن اهمیت معیار های اصلی بدست 

 آمده
گام سوم: وزن اهمیت هر یک از سامانه های تولیدی )گزینه ها( را برای شکل گیری هر معیار 

وزن در وزن اهمیت معیار فرعی و درنهایت جمع فرعی محاسبه نموده و با ضرب نمودن این 
 نمودن عدد بدست آمده برای همه معیار های فرعی، وزن سامانه )گزینه( بدست آمده است.

گام چهارم: وزن اولویت سامانه های تولید با یکدیگر مقایسه شده است و سامانه تولیدی که 
 زیده شده است.بیشترین وزن اولویت را داشته به عنوان سیاست بهینه برگ

 راهبردانتخاب سامانه تولید متناسب با 

 زنجیره تامین

 هدف راهبردی پایداری

 

 هدف راهبردی پاسخگویی هدف راهبردی کارایی هزینه

 

: سامانه 9گزینه 

 تولید مستمر

: تولید خطی 2گزینه 

 دستگاه مبتنی بر

: سامانه 8گزینه 

 تولید انعطاف پذیر

: سامانه 9گزینه 

 تولید بهنگام

ین
تام

ره 
جی

 زن
کل

در 
نه 

هزی
 

ت
یفی

 ک

ی
ور

وآ
 ن

یل
حو

ن ت
زما

 

ل 
قاب

ر م
ی د

ذیر
ف پ

طا
انع

کار
 و 

ب
کس

ی 
دار

پای
 نا

ث 
واد

 ح
بل

مقا
در 

ی 
ذیر

ف پ
طا

انع

نی
گها

 نا
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نشان دهنده وزن اهمیت معیار ها برای دستیابی به اهداف راهبردی زنجیره تامین  2جدول 
 است.

 
 وزن اهمیت اهداف هملیاتی )معیارهای فرعی( زنجیره تامین شرکت پتروشیمی -2جدول

 هدف عملیاتی
هدف راهبردک 

 مربوطه

وزن هدف 

راهبردي 

 مربوطه

وزن هدف 

عملیاتی در شکل 

هدف گیري 

 راهبردي

وزن اهمیت 

كلی هدف 

عملیاتی براي 

انتخاب گزينه 

 مناسب

هزینه در کل 
 زنجیره تامین

 223/3 9 223/3 کارایی هزینه

 32/3 129/3 922/3 پاسخگویی کیفیت
 392/3 928/3 922/3 پاسخگویی نوآوری

 381/3 232/3 922/3 پاسخگویی زمان تحویل
انعطاف پذیری در 
مقابل ناپایداری 

 سب و کارک
 33/3 888/3 28/3 پایداری

انعطاف پذیری در 
مقابل حوادث 

 ناگهانی
 91/3 222/3 28/3 پایداری

 
اما پس از دستیابی به اهمیت وزنی هر یک از اهداف عملیاتی، طبق اصول روش تحلیل      

به دو سلسله مراتبی، باید گزینه ها با توجه به هر هدف عملیاتی )معیار فرعی( با یکدیگر دو 
مقایسه شوند تا در نهایت وزن نهایی گزینه ها بدست آیند و به ترتیب اولویت بندی شوند. در 
این تحقیق نیز با استفاده از نظر خبرگان و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی گروهی، 
همه مقایسات زوجی انجام شده و در نهایت پس از جمع آوری پرسشنامه های مربوطه، با 

داده ها تجزیه و تحلیل شده اند و در پایان وزن اولویت  Expert choiceفاده از نرم افزار است
 نشان دهنده وزن اولویت نهایی گزینه ها است. 1هر یک از گزینه ها بدست آمده است. جدول 
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 وزن اولویت نهایی سامانه های تولید -1جدول

 

اولويت 

نسبت به 

هزينه كل 

زنجیره 

 تامین

ت اولوي

نسبت به 

 نوآوري

وزن اولويت 

نسبت به 

 كیفیت

وزن اولويت 

نسبت به 

 تحويل

اولويت 

نسبت به 

انعطاف 

پذيري در 

مقابل 

ناپايداري 

معمول 

 كسب و كار

اولويت 

نسبت به 

انعطاف 

پذيري در 

مقابل 

حوادث 

 ناگهانی

وزن اولويت 

نهايی 

 سامانه تولید

سامانه تولید 
 مستمر

282/3 

 
312/3 198/3 222/3 318/3 311/3 23/3 

سامانه تولید 
خطی مبتنی 

 بر دستگاه
922/3 922/3 212/3 92/3 912/3 92/3 92/3 

سامانه تولید 
 بهنگام

932/3 11/3 983/3 222/3 221/3 222/3 21/3 

سامانه تولید 
انعطاف 

 پذیر
311/3 292/3 322/3 311/3 133/3 222/3 98/3 

 
از روش تحلیل سلسله مراتبی می توان از محاسبه برای اطمینان از صحت نتایج بدست آمده 

به  2استفاده نمود، نرخ سازگاری عبارت است از نسبت شاخص ناسازگاری 9نرخ سازگاری
و نرخ ناسازگاری بیان کننده میزان سازگاری یک ماتریس مقایسه زوجی می  8شاخص تصادفی

گفته شده است در برخی  یا کمتر است و 3،9باشد، به طور کلی نرخ سازگاری مناسب حدود 
نیز قابل قبول است اما بیش از آن به هیچ وجه قابل قبول نمی  2و  3موارد تا مرز 

مقایسه  1[. در این مقاله جهت بدست آمدن نتایج نهایی و انتخاب سامانه تولید، 9،22،88باشد]
که نشان بوده است   3038تا  3زوجی انجام شده که نرخ ناسازگاری های این مقایسات بین 

 دهنده  سازگاری قابل قبول این مقایسات است.
 

 نتیجه گیري

در این مقاله مدلی جهت انتخاب راهبرد زنجیره تامین و انتخاب سامانه تولید متناسب با آن       
ارائه گردید و مدل ارائه شده در یک شرکت پتروشیمی به عنوان سازمان مورد مطالعه پیاده سازی 

ارائه چارچوبی نوین که با رویکرد سه بعدی اهداف راهبردی زنجیره تامین را  شد. در واقع پس از

                                                 
1. Consistency Ratio(CR) 

2. Consistency Index(CI) 

3. Random Index 
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اولویت بندی می نماید،  سامانه های امکان پذیر تولید برای تولیدات شیمیایی، انتخاب و اولویت 
بندی شد و در نتیجه چهار سامانه تولیدی با توجه به راهبرد زنجیره تامین شرکت مورد مطالعه 

ی شدند. همانطور که مالحظه شد سامانه تولید مستمر به عنوان اولویت اول شناخته اولویت بند
شد که این امر به علت اهمیت کارایی هزینه نسبت به دیگر اهداف راهبردی بوده است، چرا که 
سامانه تولید مستمر از لحاظ کارایی هزینه دارای مزیت نسبی است. این تحقیق بیان می کند که 

طالعه در صورتی که تمایل به بازبینی مجدد فرآیند های تولیدی خود داشته باشد، شرکت مورد م
با توجه به اهداف راهبردی خود، الزم است که توجه خود را به سمت تجهیزات تولید مستمر 
معطوف نماید و از سرمایه گذاری بر روی دیگر سامانه های تولید امکان پذیر خودداری نماید. در 

ت که مدل ارائه شده در این تحقیق بتواند راهنمای خوبی برای سازمان هایی که در پایان امید اس
 پی تدوین راهبردهای زنجیره تامین خود هستند باشد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 999  9831تابستان  -2شماره -ات مدیریت راهبردیمطالع                                                                                    

 منابع

، تهران، موسسه انتشارات دانشگاه "تصمیم گیری های چند معیاره"(، 9833اصغرپور، محمدجواد ) .1
 تهران.

، تهران، "مدیریت راهبردک زنجیره تامین"(، 9833ذبیح اهلل، ابراهیمی عباس ) شفیعی مرتضی، رضایی .2
 انتشارات ترمه.

، تهران، انتشارات دانشگاه صنعتی "فرآیند تحلیل سلسله مراتبی"(، 9833قدسی پور، سیدحسن )   .3
 امیرکبیر .

ن احمدلو، ، ترجمه مسعود کسایی، رضا خا"مدیریت راهبردی صنعتی"(، 9833میلتن برگ، جان ) .4
 تهران، انتشارات سمت.

، ترجمه احمد پور داریانی، "جنگل راهبرد"(، 9832مینتزبرگ هنری ، آلسترند بروس ، لمپل جوزف ) .5
 تهران، انتشارات پردیس.

6. 6.Brun, A., &Castelli, C. (2008). "Supply chain strategy in fashion industry: 

developing a portfolio model depending on product, retail channel and 

brand". International Journal of  Production Economics, 116, 169-181. 

7. Canver, M.D., Trijpt, H.V., & Lans, I. V. D. (2007). "Benefit-feature 

segmentation: a tool for design of supply-chain strategy". Marketing 

intelligence & planning, 25(5), 511-533. 

8. Christopher, M., & Ryals, L. (1999). "Supply chain strategy: its impact on 

shareholders value". The international journal of logistic management, 10(1), 

1-10. 

9. Christopher, M.,  & Towill, D.R. (2002). "Developing market specific supply 

chain strategy". The international journal of logistic management, 13, 1-14. 

10. Defee, C.C., & Stank, T. P. (2005). "Applying strategy-structure-performance 

paradigm to the supply chain environment". The international journal of 

logistic management, 16(1), 28-50. 

11. Demeter, K., Gelei, A., &Jenei, I. (2006). "The effect of strategy on supply 

chain configuration and management practice on the basis of two supply 

chains in the Hungarian automotive industry". International Journal of 

production economics, 104, 555-570. 

12. Dong, Y., Xu, Y., Li, H., & Dai, M. (2008). "A comparative study of 

numerical scales and the prioritization method in AHP". European journal of 

operation research, 186, 229-242. 

13. Frazelle, H. E. (2002). "Supply chain strategy". Logistics management 

library. 

14. Frohlich, T.M., & Westbrook, R. (2001). "Arcs of integration: an 

international study of supply chain strategy". Journal of operation 

management, 19, 185-200. 

15. Hilletofth, P. (2009). "How to develop a differentiated supply chain strategy". 

Industrial management and & data system, 109(1), 16-33. 

16. 16.Hofmann, E. (2010). "Linking corporate strategy and supply chain 

management". International journal of physical distribution & logistic 

management, 40(4), 256-276. 



 

 

99 تأمین و انتخاب سامانه تولید   راهبرد زنجیره

9 

17. Hubner, R. (2007). "Strategic supply chain management in process 

industry".Lecture notes in economics and mathematical systems. 

18. Kamal, M. Al-Subhi Al-Harbi. (2001). "Application of AHP in project 

management". International journal of project management, 19, 19-27. 

19. Ketchen, D.J., &Giunipero, L. C. (2004). "The intersection of strategic 

management and supply chain management". Industrial marketing 

management, 33, 51-56. 

20. Klibi, W., Martel, A., & Guitouni, A. (2009). "The design of robust value-

creating supply chain networks: A critical review". European journal of 

operation research, 165, 610-624  

21. Li, D., & O’Brien, C. (2001). "A quantitative analysis of relationship between 

product type and supply chain strategy". International Journal of Production 

Economics, 73, 29-39. 

22. Lin, Y., Wang, Y., & Yu, C. (2010). "Investigation the drivers of the 

innovation in channel integration and supply chain performance: A strategy 

oriented perspective". International Journal of Production Economics, 127, 

320-332. 

23. Lo, S. M., & Power, D. (2010). "An empirical investigation of the 

relationship between product nature and supply chain strategy". Supply chain 

management: An international journal, 15(2), 139-153. 

24. Roh, J.J., Hong, P., & Park, Y. (2008). "Organizational culture and supply 

chain strategy: a frame work for effective information flow". Journal of 

enterprise information management, 21(4), 361-376. 

25. Rosenzweig, E.D., & Roth, A. V. (2007). "B2B seller competence: Construct 

development and measurement using a supply chain strategy lens".  Journal 

of operation management, 25, 1311-1331. 

26. Schnetzler, M.J., Sennheiser, A., &Schonsleben, P. (2007). "A 

decomposition-based approach for the development of a supply chain 

strategy". International  Journal of  Production Economics, 105, 21-42. 

27. Sharma, M.K., & Bhagwat, R. (2007). "An integrated BSC-AHP approach for 

supply chain management evaluation". Measuring  business excellence, 11, 

57-68. 

28. Si, Y. W., Edmond, D., Dumas, M., & Chong, C.U. (2007). "Strategies in 

supply chain management for trading agent competition". Electronic 

commerce research and application, 6, 368-382. 

29. Stadtler, H., & Kilger, C. (2005). "Supply chain management and advanced 

planning overview and challenges". European Journal of Operational 

Research163(3), 575-588  

30. Srvulaki, E., & Davis, M. (2010). "Aligningproduct with supply chain 

processes and strategy". The international journal of logistic management, 

21, 127-151. 

31. Su, Q., Song, Y., Li, Z., & Dang, J. (2008). "The impact of supply chain 

relationship quality on cooperative strategy". Journal of purchasing & supply 

management, 14, 263-272. 

32. Sun, S.Y., & Hsu, M.H. (2009). "The impact of alignment between supply 

chain strategy and environmental uncertainty on SCM performance". Supply 

chain management: An international journal, 14(3), 201-212. 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/03772217
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03772217
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=PublicationURL&_tockey=%23TOC%235963%232005%23998369996%23542174%23FLA%23&_cdi=5963&_pubType=J&view=c&_auth=y&_acct=C000052584&_version=1&_urlVersion=0&_userid=1400234&md5=9387e0627c7aaa391c75d6c08972b868


 992  9831تابستان  -2شماره -ات مدیریت راهبردیمطالع                                                                                    

33. Unal, C., & Guner, M.G. (2009). "Selection of ERP suppliers using AHP 

tools in clothing industry". International journal of clothing science and 

technology, 21(4), 239-251. 

 

 

 

 

 

 


