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 -1مقدمه

چکیده

امررزهزه سررازما هررا رره اررای اینورره مجدرررر اشررند در مررامی زمینررههررا هیررزیل رملوررزد را
داشیه اشند ،می رانند از رانمنردیهرای موررری سرایز سرازما هرا ره منرررر هینرهسرازی
قا لیتها ه افزایش اثز خشری یوردی ز هرزه تزفیره ه سرای ر رایتمنردی مشریزیا دررد را
ار قرراد دهنرردن ایررل مشررارنت نیازمنررد یررت نررراو مرردیزیت دقیر ه نررراومنررد ه اهررتدهرری
اهداف اازای زنجیزه در یرت راسریای مشریزی مری اشرد نره در ورررب ری رراهی ره
سررازما ره رره زهال تزهیررده ه در نییجرره سررهم رقررا یی درررد را رره رقدررا مرریدهررد .نررراو
مرردیزیت رملوررزد ایررد رسررنه میررراز در سررازما را ررهیا نمرررده ه نقررش اساسرری در
مرردیزیت ه خفیررا نار رراب دره سررازمانی ایفررا نمایرردن نررا زیل در ننررار پررزدادیل رره
سرنجههرای مررا،ی ،ایرد از قرردرب از راه مشخ ررههرای مزیررتسراز در مورری هرای جرراری
نریل نیرز زدررردار ررده ه فزا رز از اسریانداردهای مرا،ی ،مقررو ی همعرر رسرنه نیرزهی
ان انی ،دل دانش ،نرر هری ،رسرنه ه ار قرای فزاینردها را نیرز مردنرز قرزار دهردن مهرم رز از
 ،سی یم مدیزیت رملوزد اید را ششرمانرداز ه اسریزا ییهرا در پیرنرد اشردن قا لیرتهرای
نرارب امییرازی میرراز  ،در پرشرش مررارد یراد شرده سرد تزدیرده ره رهیورزدی مودرره
اهت مدیزیت رملوزد مددل شردن در ایرل مقا،ره را اشراره ره زدری موردهدیتهرای نرارب
امییازی میراز در موری پرز م رم امرزهزی ه تزفیرتهرای رهیورزد پریراییهرای سی ریم،
شررارشر ی اهررت لفی ر نمررردار لقرره رلرری ه نررارب امییررازی میررراز رره رنرررا راهورراری
اهت هدررد فزاینرد ردهیل نقشره اسریزا یی مردیزیت زنجیرزه رامیل پیشرنهاد شرد نره در
همرریل راسرریا ررهرنرررا ماا،نرره مرررردی یررت وررننت نرشررت در رررزهی وررنای ر،یرردی
نشرر انیخراه ه میغ یزهرای نلیردی ،را اسریفاده از لفیر ده رهیورزد ه نررزاب افرزاد ددرزه
اسیخزاج تزدیدن نهاییرا پرا از رسرم نمرردار لقره رلرت ه منلرر،ی ه ایجراد نرارب امییرازی
میراز  ،نقشهی راهدزدی زنجیزه امیل ا رهیوزد پریایی سی یم ارائه تزدیدن
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یوی از رهیوزدهای رایج در ده دهه ادیز نه وروب
رریمی را در نشررهای وننیی در رزوه ر،ید ایجادنزده،
مدیزیت زنجیزه امیل استن ه ردارب دی ز غییزاب
موی های ن هنار امزهز نه ناشی از غییزاب نیازهای
مشیزیا می اشد منجز ه ردو قانیت در پارامیزهای
* پ ت ا،ویزهنیت نری نده م ئرلmohamad.arsanjani@gmail.com :

1ن مدرس  ،دانشوده مهندسی ونای  ،مرس ه غیز انیفاری ایرانوی
2ن دانشجری دنیزا ،رشیه مدیزیت ،دانشوده مهندسی پیشزفت ،دانش اه رلم ه
وننت ایزا
3ن نارشناس ارشد ،مهندسی ونای تزایش سی یم های اقی ادی ه اایماری،
دانش اه اماو یل(ع)

میمتیزی میشرد ه وزو است نه زنجیزه أمیل در
مرااهه ا ایل ردو قانیتها انناافپذیز اشدن زنجیزه
امیل از اازا ه ق متهای مخیلفی شویا شده استن
هدف اه،یه هاردی هز زنجیزه امیل پاسخ ریی ه نیازهای
مشیزی ی فزایندی است نه زای زنجیزه سرد ایجاد نندن
ازایلره ،هدف از مدیزیت زنجیزه امیل دانثز نزد
سرددهی نا زنجیزه ه دانثز نزد ر ایت مشیزی استن
زای رسید ه ایل منررر داشیل نقشه اسیزا یی اهت
یوپارشهسازی ه هماهن ی نا اازای زنجیزه ه همافزایی
هدردهای انجاو شده در راسیای هدف نهایی می راند تامی
لند ه مرثز اشد[]1ن
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دهیل نقشه اسیزا یی مدیزیت زنجیزه امیل ا لفی نمردار لقه رلی ه نارب امییازی میراز

نارب امییازی میراز نمت مینند ا ا راه ه
هدف نهایی نا زنجیزه ،اهداف در شهار هاه نزیا ه ا
ها
زی یافیل در اقداماب اازایی ه هدایت نزد
مل دستیا ی ه یوپارشهتی ه هماهن ی در نا زنجیزه
ه راز در همه ق متها ،دسییا ی ه اهداف نهایی زنجیزه
امیل می ز تزدد[]2ن در ایل یل ا راه ه فنا،یت زنجیزه
امیل در موی پریا ه میغیز، ،زهو راه ه پریایی رها ه
اهداف ه ار داط رراما اثیزتذار ز ها زهری استن ز
همیل اساس اسیفاده از رهیوزد پریایی سی یم در دیل
ار داط ه نوره ناما ایل اهداف ز همدی ز ،نه نهاییا منجز
ه ز هرده شد هدف نهایی میشرد ،در غا ،یت نمردار
لقه رلی می راند راهتشا اشد][3ن
امزهزه یاری از سازما ها ه شزنتها خ رص ونای
نرشت ا رقا ت یار زیاد ه موی نامامئنی مرااه
ه یند نه ه هاساه نر هریهای ونر،رژی ه نیازهای در
ال غییز مشیزیا شدب پیدا نزده استن در شنیل
مویای رهیوزدهای تذشیه در زنجیزه أمیل دی ز قا لیت ه
رانایی درد را از دست دادهاندن یوی از راههای مقا له ا
شنیل شا،شهایی راه ه زنجیزه امیل ا رهیوزد
سی یمی می اشدن در شنیل وناینی ا جم سزمایه
تذاری او ه دارا رد ذدایز مالره ه همعنیل اهمیت
اوی نهد ه مشیزی ه مشیزی مداری ،ردو امیل ه
مرق قاناب ه جهیزاب ارث د اربها ،هزینههای فزوت
ه نار اییی ادزا ناپذیزی شده استن از سری دی ز ا
هارد جم اوی امیل ،دزید ه م زف اوی مراد مررد
نیاز در ایل ونای زنجیزه امیل نها ا مشومب زیادی
دست ه تزیدا است[]4ن ،ذا ه رنرا ماا،نه مرردی یت
وننت نرشت در رزهی ونای ر،یدی نشرر انیخاه
تزدید ه سنی ز شده ا ا زرسی یو زی از میغیزهای
نلیدی از ایل ونای  ،نقشهی راهدزدی زنجیزه امیل ا
رهیوزد پریایی سی یم ارائه تزددن
در ایل مقا،ه ا یدا ه منزفی مفاهیم مررد اسیفاده
پزدادیه شده ،سپا ا اسیفاه از مزهر اد یاب ه م ا ده ا
ددزتا اهداف مهم مدیزیت زنجیزه امیل شناسایی ه
زاساس رهیوزد نارب امییازی میراز در شهار منرز
دسیه ندی شدندن در ادامه نمردار لقه رلی اهداف ه
اقداماب اهت دییل هیز اثزتذاری نها ز همدی ز ه
ش رن ی همواری ه اثزتذاریشا زای وق اهداف هز
منرز ه هدف نلی مدیزیت زنجیزه امیل نشیده شد ه در
مجله مدل سازی در مهندسی

پایا نارب امییازی میراز نهایی ه نقشه اسیزا یی
مدیزیت زنجیزه امیل ا ن اهی ز مدل ه دست مده ه
لقههای ایجاد شده ،اهت راهنمایی ه هم ریی نا
زنجیزه ه سمت ششمانداز ه هدف غایی نه همانا :
ز هرد نیاز میغیز هز مشیزی درنمیزیل زما  ،ا یشیزیل
نیفیت ه وزفه اقی ادی زای سازما مررد ماا،نه می-
اشد ،ارایه تزدیدن

 -2ادبیات تحقیق
 -1-2زنجیره تامین
مفهرو زنجیزه امیل در اهادز دههی 1980پدید مد ه
در دههی 1990ارر ت یزدهای مررد اسیفاده قزار تزفتن
قدا از رداربهایی نریز ،ج ییت ه مدیزیت رملوزد ه
اای مدیزیت زنجیزه امیل اسیفاده میشد[]5ن زنجیزه
امیل نلیهی مزا ا م یقیم ه غیز م یقیم نه در ومیا
دردراست(سفارش) مشیزی درتیز ه یند را شاما میشردن
زنجیزه امیل فق مز د ا سازنده ه امیلنننده نی ت،
لوه ما ه نقا ،اندارها ،دزده فزهشیها ه یی درد
مشیزیا را نیز در ز میتیزد[]6ن ارر نلی زنجیزه امیل،
زنجیزهای است نه همهی فنا،یتهای مز د ا ازیا ناو
ه ددیا مراد از مز لهی مادهی اه،یه ا مز لهی وریا
ناوی نهایی ه م زفنننده را شاما میشردن درننار
ازیا ناو ده ازیا دی ز نه یوی ازیا ا مراب ه
دی زی ازیا منا ما،ی ه اریداراب است نیز ضرر
دارد[]7ن مدیزیت زنجیزه امیل ردارب است از  :مجمررهی
رهیوزدهایی نه ارر مرثز در اهت یوپارشهسازی امیل-
ننندتا  ،ر،یدننندتا  ،انداردارا ه رزی ننندتا ه
منررر ر،ید ه رزی ناو در مقدار مررد نیاز ه در موا ه
زما وویی وار میرهد ا هزینههای سی یم را در راسیای
امیل سای ددماب مررد نیاز نمینه نماید[]8ن ز ایل
اساس هدف مدیزیت زنجیزه امیل یوپارشهسازی ها دهای
سازمانی در رل زنجیزه امیل ه هماهنگسازی ازیا
مراد ،ا مراب ه ما،ی ه منررر ز هرد قا ای مشیزی ه
هدرد رقا تپذیزی است[]1ن
 -2-2كارت امتیازي متوازن ()BSC
در سال  1992رس ره زب ناپم ه دیرید نرر ر  ،ه
رنرا ا زاری زای ارزیا ی رملوزد شزنتها ارائه شدن نها
پیشنهاد نزدند نه رملوزد سازما از شهار اندهی ما،ی،
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ز یی ،ارسنجانی ه فیزهزشاهی

مشیزی ،فزایندهای دادلی ه رشد ه یادتیزی مررد ارزیا ی
ا مع از
قزار تیزدن ناپم ه نرر ر منیقدند نه ا ن
ایل شهار انده ،مشوا افزایش ه انداشت ا مراب از زی
مودهد نزد شادصهای مررد اسیفاده از یل میرهدن
همعنیل مدیزا مجدرر دراهند شد ا نها ز رهی نداد
مودهدی از شادصهای یا ی ه وزانی مزنز داشیه
اشند][9ن نارب امییازی میراز شادصهای ما،ی را نه
نشا دهندهی نیایج فنا،یتهای تذشیه است در ز می-
ا در نرز تزفیل شادصهای غیز ما،ی
تیزد ه رمهه ز
نه ه رنرا پیش نیازها ه موزی رملوزد ما،ی ینده
ه یند ،ها را ناما مینندن نا زایل نارب امییازی
میراز ز رهی ارزیا یهای ما،ی تذشیه ه همزاه ارزیا ی-
هایی زای زرسی رملوزد ینده سازما ها زا ی تزدیده
است ا شادصهای نلیدی رملوزد یرانند نادل میا
ارزشهای مررد نرز ذینفنا دادلی ه دارای سازما ،
اهداف لند مدب ه نر اه مدب ،ارزیا یهای ما،ی ه غیز
ما،ی ه اندههای دادلی ه دارای رملوزد شزنت را فظ
نمایند[.]10
امزهزه از نارب امییازی میراز ه رنرا یت شارشره
اام ه همه اانده زای غییزاب سازمانی یاد میننندن
تزشه رهش نارب امییازی میراز در اوا زای شزنتها
رسنه داده شده است ،اما ادیزا وقیقا ی زای رسنهی
نار زد در سای زنجیزه امیل نیز وررب تزفیه استن
در ایل راسیا ،اهداف اسیزا ییت زنجیزه ،رراما وزانی
مرفقیت ،شادصها ه زنامههای اازایی اید زای ماو
اندهها در نا زنجیزه دهیل شرندن از امله نقاط قرب ایل
مدل می را ه اسیزا یی مورر ه رملیاب مورر رد ،
زقزاری ار داط ا مامی مدلهای ارزیا ی رملوزد ه نیز
زای ماو افزاد
سادتی نار زد ه قا ا دری رد
سازما اشاره نمرد [11ه]12ن
ه یهی اولی نارب امییازی میراز رس ششمانداز ه
اسیزا یی شوا میتیزدن ایل ده در هاق پایهای اهت
شویا شهار اندهی نارب امییازی میراز ه یندن
یافیههای ناپم ه نرر ر مؤید ایل هاقنیت رد نه یل
اهداف ه سنجههای ایل شهار منرز نرری را اهی رلت ه
منلر،ی هارد دارد نه ها را ه یودی ز ار داط
میدهد[]13ن
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 -3-2نقشه استراتژي
نقشهی اسیزا یی از اسیزا ییهای نلی سازما ایجاد
میتزددن ا اسیفاده از ار دا اب رلت ه منلر،ی،
اازاد(اهداف) اسیزا ییت در شهار منرز نارب امییازی
میراز ه هم می ا میشرند نه ایل اازاد همزاه ا هم،
م یز رسید ه دسیاهردهای نهایی مرفقیت را ن رنه نه از
ششم مشیزیا ه ما،وا سازما دیده میشرد ،زسیم می-
ننند[]14ن در هاق شا،رده ه مدنای نارب امییازی میراز را
نقشه اسیزا یی شویا میدهدن یننی زسیم دقی رها
رلی -منلر،ی یل اهداف اسیزا ییت سازما در شهار منرز
ما،ی ،مشیزی ،فز یند دادلی ه رشد ه یادتیزین از اینزه،
نقشه اسیزا یی شارشر ی زی زای یوپارش ی هدفهای
سازما در شهار منرز نارب امییازی میراز ارائه می-
دهد][15ن همعنیل نقشه اسیزا یی از زی زسیم رها
رلی ه منلر،ی نیایج مررد انیرار منرزهای مشیزی ه ما،ی را
ه رملوزد مالره فزایندهای مهم دادلی ،رشد ه اقداماب
مناس اهت یادتیزی مز د میسازدن نمهه نقشه
اسیزا یی قا لیتهای داص داراییهای نامشهرد سازما
(سزمایههای ان انی ،ا مرا ی ،سازمانی) را شناسایی
مینند نه زای رملوزد مررد انیرار در فزایندهای رمده
دادلی زهری ه یند] [16ن
 -4-2پويايیهاي سیستم
میده،رژی «پریاییهای سی یم» در دهه  1950رس
فارسیز در مؤس هی فل هری ماساشرست رسنه
یافت][17ن در قیقت ایل میده،رژی را می را ه رنرا
«نار زد اورل سی یمهای ننیزل ازدرری» ه ونیتهایی
زای مدلسازی ،ولیا ه دری رفیار سی یمهای پیعیده
دان تن مدلسازی«پریایی سی یم» اورو مدینی ز رها
رلت ه منلر،ی استن ایل رها رلت ه منلر،ی در رل
اازای مد،ی نه ه وررب رایانهای شدیهسازی میشرد
همراره ا یودی ز در ار داط میقا ا ه یند ه ه ایل ز ی
ناممب پریایی سی یم را شدیهسازی میننندن ارز زیل
هییتی پریاییهای سی یم زمانی شوار میشرد نه رها
رلت ه منلر،ی میندد ه درهم نیده ا یودی ز میخیه شرند
ه یت ازدرر شزدشی را شوا دهندن ایل نرع ازدرر وت
رنرا « لقه ازدرری» شنادیه میشردن در قیقت رفیار
پریایی نه از سی یمهای پیعیده زهز مینند ناشی از نرع
نامم ی است نه یل ایل لقههای ازدرری در ازیا
سال سیزدهم ،شماره  ،42پاییز 1394
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استن ه ازأب می را تفت نه پریاییهای سی یم یوی از
مؤثز زیل ا زارهایی است نه اموا شنادت ه دری قانر -
مندیهای انم ز فز یندهای غییز سی یمهای پیعیده را
فزاهم مینند][18ن
 -5-2نمودار حلقه علی
سادیار یت سی یم در میده،رژی پریاییهای سی یم
رسیله نمردار لقههای رلی ارائه میشردن یت نمردار
لقه رلی ،شاما لقههای ازدرر رمده می اشد نه ه ده
دسیه لقههای ازدرر منفی ( ناد،ی) ه لقههای ازدرر
مثدت ( قریت نننده) ق یم میشرندن یت لقه ازدرر
منفی یت رفیار هدفار را نشا میدهد ه رری نه
سی یم ند از ادیمل اه،یه ،زتشت ه مرقنیت نادل را
دندال مینندن در یت لقه ازدرر مثدت یت ادیمل اه،یه
منجز ه غییز زیادی شده ه مرا هقرع ه وزار یت
نادل ناپایدار میتزدد دیاتزاو لقه رلی ،ده نقش مهم در
سی یم دینامیت ازی مینندن اهو سی یم دینامیت
لقههای رلت ه منلر،ی را در رل رسنه مدل ه رنرا
یت زح اه،یه از فز یههای رلی ،وار می زدن ثانیا ها
ارائه مدل را ساده میسازند][18ن
 -6-2پويايیهاي سیستم روشی براي غلبه بر ضعف-
هاي كارت امتیازي متوازن
اتز نارب امییازی میراز ه د،یا راه یش از د ه
دادا سازما مررد انیقاد قزار میتیزد ،مدلهای پریایی-
های سی یم م یند ایل ه یند نه رزه ه مزز ها
ت یزده شردن همعنیل مدلسازی پریایی سی یم رانایی
را دارد][19] ،[17ن
ناممب سازما ا موی
ن
رمهه زایل ،ماهیت ای یای نارب امییازی میراز ه در نرز
ن زفیل پریاییهای زما  ،همعنیل ساده ان اری در رها
رلت ه منلر،ی ه ن اه ارساریی ه یت زفه ه نها نمهه
ردو هارد موانیز شفاف ه نراومند زای اریدارسنجی ه
ا مینا از نراو ارزیا ی رسنه داده شده ،ا هاماب ه
وثهایی را در زمینه نار زد ایل رهیوزد ه نهایی ه هارد
هرده استن در ایل میا رسنه نارب امییازی میراز ا
اسیفاده از پریاییهای سی یم مر رری است نه در
سالهای ادیز اهت هدرد ایل نقی ه مازح تزدیده
است[]20ن رسنه نارب امییازی میراز ا اسیفاده از
پریاییهای سی یم اوام ا نارب امییازی میراز پریا ناو
مجله مدل سازی در مهندسی

تزفت[]21ن در دهه ادیز پریاییهای سی یم ه د،یا
یشیز مررد راه قزار تزفیه ه درد
ماهیت سی یمی
ناپم ه نرر ر نیز ز نقش پریاییهای سی یم انید نزده
ه یا داشیهاند " ما مدبها است ز ایل اریقاد ه ییم نه
شدیه سازی پریاییهای سی یم ا زار نهایی اسیزا یی
سازمانی ه یت نیا زای نارب امییازی میراز دراهد
رد[]22ه[]23ن در ادهل شماره 1مودهدیتهایی از نارب
امییازی میراز ) (BSCه راه اهای نه رس پریاییهای
سی یم( )SDارائه شده ،مده است]:[24
ادهل1ن اسیفاده از رهیوزد  SDاهت اومح ناهای BSC
محدوديتهاي BSC

روابط علت و معلولی يک

راهحلهاي SD

زقزاری لقههای ازدرری

طرفه
ارتباط

ناكافی

بین

استراتژي و عملیات
تمركز بیش از حد به درون

مد ،ازی ازیا های رملیا ی ه ،واظ
نزد سیاستها در مدل
ت یزش مزز سی یم در مدلسازی

سازمان

 -3بیان مسئله
پیعیدتی ه ترناترنی فزاینده ن هنار امزهزی،
مدیزا را مجدرر نزده است ا در پی یادتیزی م یمز ه
اثز خش اشندن فزایند یادتیزی قا لیت اناداق سازما را
او می زد ه ه سازما نمت مینند ا یت زنی مناس
از اثز خشی رملیا ی ه اسیزا یی را هدایت ننندن اسیزا یی
ه اای اهی مالره
ه زنت سازما از اای اه فنلی
ه،ی نامامئل در ینده دو،ت داردن از نجایی نه سازما
هزتز در ایل اای اه ینده ندرده است م یز زنت مررد
نرز شاما یتسزی از فز یههای ه هم مز د است نه
نقشه اسیزا یی ایل رها را ه وررب رها رلتهمنلر،ی
یل اهداف مخیلا مشخص مینند ا وزیی ه قا ا زمایش
شرندن اهداف ز رهی نقشه اسیزا یی ه رنرا نشانههای راه
زای اازای اسیزا یی ه نار تزفیه میشرند][3ن یوی از
مشومب مدیزیت زنجیزه امیل نداشیل یت اسیزا یی
مشخص ،هدفمند ه نارامد زای نا زنجیزه ه مدیزیت
اازای است نه همیل امز قدرب رقا یی را ناهش می-
دهد][25ن دیل منررر ،زهرب زا ی نقشه اسیزا یی پریا
زای زنجیزه امیل ه ورر یوه یرا ا هزینه نم ه در
مدب نر اه دا دست یافت ،ه ششم میدررد ه اسیفاده از
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نمردار رلت ه منلر،ی در زا ی نقشه اسیزا یی پریا
می راند راهتشا اشد][24ن در وررب نییل اسیزا یی
شزنت در مدیزیت زنجیزه امیل ه در ندرد نقشه اسیزا یی،
هم ریی اسیزا یی یل اازای زنجیزه رارد نخراهد مد ه
هز یت از اازاد نارهای درد را دندال دراهند نزدن در ایل
وررب زنجیزه مانند قایقی میشرد نه هز یت از پارهزنا
در اهتهای مخیلفی پاره میزنند ه در نییجه زنجیزه
نمی راند در وونه رقا ت مرف اشد ه اهداف درد را
موق سازد][11ن از زی نقشه اسیزا یی اهداف در
شهار رزه مشخص شده ه ا ااریسازی در سایز اازای

ها
زنجیزه می را اقداماب رملیا ی را اهت ز هرد
زنامهریزی ه پیاده نزد ه ا ایجاد یت همافزایی ه هم ریی
سزاسزی در رل زنجیزه مل هدرد فزایندها ،رسید ه
ششم انداز زنجیزه را در مدب زما نمیز ه ا نیفیت هیزی
می ز نمرد[]24ن

 -4چارچوب رسیدن به نقشه استراتژي مديريت
زنجیره تامین :
1ن ولیا سی یمی ه مویای ه نییل
ششمانداز ه اسیزا ییها

اهداف فز یندهای
دادلی

اهداف ذینفنا

2ن مزهر اد یاب ه م ا ده ا ددزتا اهت نییل اهداف
مهم ه منمرل در مدیزیت زنجیزه امیل

ششم انداز

اهداف رشد ه
یادتیزی

3ن دسیه ندی اهداف شناسایی شده در مز له قدا در شهار منرز
ز اساس رهیوزد نارب امییازی میراز

4ن زقزاری رها
اهداف ما،ی

رلت ه منلر،ی یل
پریایی سی یم ها

ها ا اسیفاده از

5ن نییل مدل نهایی نارب امییازی میراز مدیزیت زنجیزه
امیل

 6ن رسم نقشه اسیزا یی مدیزیت زنجیزه امیل ا راه ه
اهداف نلیدی در لقههای ازدرری نمردار رلت ه منلر،ی

ششم انداز
اهداف ما،ی
اهداف مشیزیا
اهداف فزایندهای دادلی
اهداف رشد ه یادتیزی

مجله مدل سازی در مهندسی
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 -1-4مرور ادبیات و مصاحبه و ايجاد جدول اولیه
اهداف مديريت زنجیره تامین
پیههش ا ز از امله پیههشهای نار زدی ه رسنهای
مو ره میشرد ه ماهییی رویفی دارد ه هدف از
زا ی نقشه اسیزا یی زنجیزه امیل ا رهیوزد نارب
امییازی میراز می اشدن ا مراب وزو در پیههش ا ز
ا اسیفاده از منا نیا خانهای ه شدوه ا مع رسانی اهانی
اینیزنت ،همعنیل م ا ده اهتدار ا ددزتا مال در
زمینه مز ر ه ،ام هری شده استن رهایی پیههش ،رهایی
مویرایی ه رهایی ورری استن دیل منررر ندادی سؤال
در مررد اریدار مدل زا ی ه پا از ایید مویرایی رس
اسا ید ،در ادییار ددزتا ه مدیزا سازما قزار داده شدن
سپا ند از ام هری نرزاب نها مدل نهایی ارائه
تزدیدن ا راه ه هدف پیههش ه مر رع وقی  ،نداد
 23نفز از اسا ید 12 ،نفز از مدیزا  32 ،نفز از نارشناسا

در زمینه نقشه اسیزا یی ه زنجیزه امیل ،ه رنرا اامنه
ماری مررد راه قزار تزفیندن زای اینوه مدل هم از ،واظ
نرزی ه هم از ،واظ نار زدی رد مررد نقد قزار یزد،
راه شد نه افزاد انیخاه شده ا مفاهیم مز رط شنایی ه
یا جز ه نافی در ونای مز ر ه را داشیه اشندن
در ایل وقی ا مزهر اد یاب ،زرسی مقاوب ه منا
اینیزنیی ه همعنیل هییتیهای شزنت مررد ماا،نه
فهزسیی از میغیزهای منقرل ه مز د ا مدیزیت زنجیزه
امیل هیه ه پا از ام ندی در شهار انده میناس ا
رهیوزد نارب امییازی میراز یننی ما،ی ،مشیزی،
فزایندهای دادلی ه رشد ه یادتیزی دسیه ندی ه در
ادهل ارایه شدن(ادهل شماره،]25[ ،]11[ ،]8[ ،]6[ )2
[،]33[ ،]32[ ،]31[ ،]30[ ،]29[ ،]28[ ،]27[ ،]26
[]38[ ،]37[ ،]36[ ،]35[ ،]34ن

ادهل 2ن ،ی ت اه،یه ه دسیه ندی شده اهداف مدیزیت زنجیزه امیل
معیار

ما،ی

مشیزی

فز یندهای دادلی

شاخص
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11

افزایش هزه هری
ناهش هزینه ما ه نقا
ناهش مراردی
ناهش میزا م زف منا ا وزفه اریی
ناهش سزمایه در تزدش
افزایش سرد ه در مد
اذه مشیزیا ادید ه ه رشد ازار
ر ایت مشیزی از نیفیت مو روب وریا داده شده
ر ایت مشیزی از زما وریا مو روب اسیاندارد ه زدرردار از فناهری رهز
ر ایت مشیزی از زما پاسخ ه دراسیهها ه انیرارا ش
زتزاری ال اب در دهرههای زمانی منرم ه زنامهریزی شده ،اهت ا م ائا ه تاهسازی نها از میزا پیشزفت
زح
ناهش زما ه هزینه پاسخ ریی ه غییز نیازهای مشیزیا
دسییا ی ه وریا ده نقص
پاسخ ریی ه دردراست وریا فرری
ناهش مدب زما داری سفارش
اننااف پذیزی سی یم اهت امیل نیازهای داص مشیزیا
هدرد فز یند ه مدب نا وق مو رل
هدرد فزایند دزید ه ا ماو ز اساس زنامهی زماندندی شده
ناهش ده ارهناری ی انجاو فزایند زا ی ه دزید
ناهش زما ما ه نقا
زا ی سی یمی اهت ارزیا ی امیلننندتا (هزینه ،نیفیت ،امواناب ه جهیزاب ،زما انجاو نار)
ویی ردو اناداق های دزید در نمیزیل زما ممول
ویی ردو اناداقهای زا ی در نمیزیل زما ممول
ار داط ،همو اری ه هماهن ی ا امیل ننندتا ه منررر زا ی ،دزید ،سادت ه فزهش
ناهش ده ارهناری در فزایند سادت
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 -12ناهش نداد ردو اناداقهای سادت
 -13ویی ردواناداقهای سادت در نمیزیل زما ممول
 -14افزایش ت یزهی مو روب ه هدرد نیفیت ددماب ه مو روب
 -15نمت ه پشییدانی مدیزیت سازما از یم پزهژه اهت دسییا ی ه زنامهها ه اهداف نییل شده
 -16اسیفاده از ونر،رژی ه یه نزو افزار زنامه ریزی پیشزفیه
 -17زا ی ا ،ریی اهت انیخاه شزنا ه امیل ننندتا
ا،ا) سزمایه سازمانی
 -1ایجاد ان یزه ه فریض ادییار
 -2قریت فزهنگ غییز ه رانمندساز :تاهی ه درهنی شد مامرریت ،ششم انداز ه ارزش های نیادیل وزو زای اازای
اسیزا یی
 -3هدرد نار یمی ه افزایش ار داط ذینفنا  :قا لیت هیم ه مشارنت دانش ه دارایی های ذینفنا
 -4هم ریی ه یوپارشه سازی :قا لیت هماهن ی اهداف ه ان یزهها ا اسیزا یی در ماو سارح سازما
 -5قا لیت رهدزی  :قا لیت یج سازما ه ایجاد ان یزه اهت دسیزسی ه ششم انداز ه مدیزیت غییز
 -6هدرد فزهنگ مدیزیت دانش اهانی ه انیقال جاره ز ز
 -7تاهی ه درهنی شد مامرریت ،ششم انداز ه ارزش های نیادیل در ماو سارح سازما
 -8ایجاد ان یزه در نا سازما اهت مشارنت در سی یم مدیزیت دانش ه دل ه هنارتیزی دانش ه جاره ارایه شده
ه) سزمایه ا مرا ی
 -1قریت زیز سادتهای ا مرا ی ه ار دا ی
 -2نارایی سی یم ا مرا ی در پشییدانی وریا
 -3ن هداری ه زهز هری ا مراب مز رط ه مشیزی
 -4وریا ه مرق ا مراب
 -5قا لیت ا مینا در انیقال ا مراب
 -6اسیفاده از نانالهای ار دا ی ه منررر هیم ه اشیزای پیرسیهی ا مراب
پ) سزمایه ان انی
 -1نیزهی ان انی نار مد ،میخ ص ه ا جز ه زای اای اه مناس ه فظ
 -2ایجاد ان یزه در مدیزا ه نارننا ه نیزههای ان انی
 -3پزهرش مویای مناس اهت اذه ایده های ادید ه رشد اسیندادها
 -4مرزش نیزهی ان انی اهت رسنه شای ی ی ها ه ار قای سای نیفی ،خ ص ه رانمندی ها
 -5رسنه مدل فظ مهاربها ه جاره ه انیقال جاره ز ز
 -6زا ی فز یندی اهت شری ه قدردانی از نارننا دمق ه نر هر

وزو ه ذنز است نه فهزست اه،یه رونی ه ا مرارد مشا ه
است نه در مز له ایجاد لقهها اهت سادهسازی ،مرارد
مشا ه یا دارای اهمیت نمیز نادیده تزفیه شدهاندن ا،دیه ایل
یوی از مزایای اسیفاده از نمردار لقه رلی است نه اتزشه
دید هسی زی را زای درنرز تزفیل رراما اثیزتذار ز
میغیزها ه اهداف اولی در ادییار میتذارد ه،ی در ریل ال
رسنه دریجی مدل ه رها رلت ه منلر،ی نمت مینند ا
مرارد مشا ه شناسایی ه ذف شرندن

مجله مدل سازی در مهندسی

 -2-4رسم نمودار علت و معلولی مديريت زنجیره
تامین
رهش مررد اسیفاده اهت رسم نمردار لقه رلی رهش
مقای اب زهای است یننی زای یافیل رها رلی میا ده
میغیز ه وررب زهای اقداو ه مقای ه میغیزها شده
استن[ ]10در نهایت پا از شناسایی رها رلی ،ا مزنز
ا اسیفاده از نزوافزار
ز هدف اولی ه دریج رها
 Vensimنشیده ه لقهها ایجاد تزدیدن دیل منررر در
ا یدا از ادهل ه دست مده در ق مت قدا ا نرز ددزتا
اهداف نهایی هز منرز نییل شدن دیل ز ی در منرز
ما،ی  :در مد ه سرد ،هزههری ،ناهش هزینههای مراردی،
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ن هداری ه م زف منا  ،در منرز مشیزی  :ر ایت ه فظ
ه افزایش مشیزی ،در منرز فزایندهای دادلی  :ناهش
زما انجاو فزایندها ه در نهایت در منرز رشد ه یادتیزی
افزایش دانش سازمانی ه رنرا اهداف نهایی هز منرز
نییل تزدیدندن در مز له ند ا شزهع از منرز رشد ه
یادتیزی رراما اثیزتذار ز افزایش دانش سازمانی یوی-
یوی ه همزاه نرع را اهشا (مثدت یا منفی) ،ه هدف یا
راما اثزتذار ز هدف ا افه شدند ا زمانیوه همه رراما
مهم منررر شدندن همیل نار زای منرز فزایندهای دادلی
انجاو تزفتن ا،دیه در ایل مز له لقهای ایجاد ن زدیدن
یل اقداماب در مز له رشد ه
سپا ا ایجاد رها
یادتیزی ه اثزشا ز فزایندهای دادلی ایل ده منرز ه هم
مز د تزدیدندن در مز له ند ا نزیا سه راما نلیدی ه
ر ایت از همواری ه
مهم از منرز مشیزی اهت ن
ار داط ا زنجیزه یننی  )1 :نیفیت مو رل نهایی )2 ،زما
وریادهی ه  )3میزا رانایی زنجیزه در پاسخ ریی ه
دراسیهها ه نیازهای فرری ه میغیز ها ه مز د نزد
اهداف نییل شده در مناتز فزایندهای دادلی ه رشد ه
یادتیزی نه اثزتذار زایل سه راما ه یند ا ها ،نوره
رسید ه انیراراب ه ر ایت مشیزی از زی پیتیزی
اهداف در ایل مناتز مشخص تزدیدن ا نییل رها یل
اهداف سه منرز ا اهداف ما،ی ش رن ی وق ایل اهداف
مشخص ه رها یل اهداف در مناتز ومیا شد ه در
نهایت ا ار داط داد سرد ه در مد ه رنرا پیشنیاز ه
وزمهی قریت اهداف زیز سادتهای ار دا ی ه ا مرا ی،
فظ ه اذه نیزهی ان انی میخ ص ه نار مد ه سی یم
پاداشدهی در منرز رشد ه یادتیزی ه هنارتیزی
ونر،رژیهای ادید در منرز فزایندهای دادلی دهد 40
لقه مخیلا از اثیزتذاری اهداف هز منرز ز یودی ز ا
رسید ه اهداف نهایی ما،ی ه ششمانداز ایجاد تزدید ه
نمردار لقه رلی مدیزیت زنجیزه امیل ا رهیوزد نارب
امییازی میراز ومیا شد نه در شوا شماره  1مده
استن

مزایای اسیفاده از نمردار لقه رلی
مزایای اسیفاده از نمردار لقه رلی(نمرداررلت ه
منلر،ی) در مقای ه ا نارب امییازی میراز اهت
شناسایی اهداف ه رراما اثیزتذار ز ها ه رسم نقشه

مجله مدل سازی در مهندسی

ه دست مده ،می را ه مرارد

اسیزا یی ا راه ه رها
زیز اشاره نزد :
1ن شناسایی میغیزها ه اهداف مهم ا دید هسی زن
2ن شناسایی لقههای اثیزتذاری اهداف ز یودی ز ه ز
اهداف نهایین
3ن رانایی شخیص ه انیخاه اهداف مهمیز نه زمینه ه
پیشنیاز ایجاد نننده اهداف دی ز ه یندن
4ن نشا داد رها منفی یا منورس یل اهدافن
5ن پز رنگ نزد اهداف رلی در نقشه اسیزا یی ه ایجاد
زمینه شنادت موی زای وق اهداف منلرل یا
نهایین
6ن دری اام از نوره اثیزتذاری اهداف منیخ  ،در هز
رزه ه ز اهداف نهایی[ 39ه]40ن
در شوا زیز نمردار رلتهمنلر،ی سایز اهداف مهم
اثیزتذار در رزههای مخیلا نه شویا لقه ندادهاند
(همعر زنامهریزی مرزشی ،فزهنگسازی ه ایجاد
مویای مناس ه سی یم ارزیا ی ه انیخاه امیلنننده)
اما نقش مهمی در وق اهداف زنجیزه امیل دارند ،نشا
داده شده استن
+

 +بهبود فرايندها

بهره وري

 -زمان تشخیص و تصحیح عدم انطباق هاي طراحی ،خريد و ساخت

دانش سازمانی
+

+

سیستم ارزيابی و
انتخاب تامین كنندگان

ارتقاء سطح كیفی ،تخصص و توانمندي پرسنل
+

+

-

-

كیفیت محصوالت

زمان دريافت سفارش

+

میزان پاسخگويی به تغییرات
تسهیم ،تسري و به كارگیري دانش

+

برنامه ريزي آموزشی

+

+

زمان انجام فرايندها

مبتنی بر نیازها

+

احساس امنیت شغلی

زمان تحويل دهی

-

+

هزينه نگهداري
موجودي ،مصرف منابع

فرهنگ سازي و ايجاد محیطی

رضايت مشتري

مناسب جهت جذب و اشتراک
گذاري ايده ها و استعدادها

-

+ +

درآمد و سود

+
+

افزايش و حفظ مشتريان و بازار

شوا1ن نمردار رلی سایز اهداف مرثز
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هزينه نگهداري

درآمد و سود

بهره وري

موجودي ،مصرف منابع
+

-

+

افزايش و حفظ

مشیزی

مشتريان و بازار
+

رضايت مشتري

+

-

+

زمان تحويل دهی

میزان پاسخگويی به تغییرات

كیفیت محصوالت

+

+ -

+
+

زمان انجام فرايندها
+

فزایندهای
دادلی

+

+

-

زمان تشخیص و تصحیح عدم انطباق

-

هاي طراحی ،خريد و ساخت
زمان پاسخگويی به
تغییرات

زمان دريافت سفارش
-

-

سیستم ارزيابی و
انتخاب تامین كنندگان

انعطاف پذيري در
پاسخگويی به تغییرات

دوباره كاري ها و موداها

حجم/تعداد و كارايی

-

>درآمد و سود <

+

به كارگیري روش هاي

به كارگیري

+

+

+

بهبود

تکنولوژي هاي

بهینه تولید و جريان
+

فرايندها

جديد

ارتباطات با ساير
+

مواد همچون ناب

اجزاي زنجیره
+

+

دانش سازمانی

رشد ه
یادتیزی

+
+

جذب و حفظ نیروي

ارتقاء سطح كیفی ،تخصص

انسانی متخصص و كارآمد

و توانمندي پرسنل

+

>درآمد و سود <

برنامه ريزي آموزشی
مبتنی بر نیازها

+

+

احساس امنیت شغلی
+

سیستم پاداش دهی
مبتنی بر خلق ،اشتراک و
به كارگیري دانش

+

+
+

تسهیم ،تسري و
به كارگیري دانش
+

گردش اطالعات

+

فرهنگ سازي و ايجاد محیطی
مناسب جهت جذب و اشتراک
گذاري ايده ها و استعدادها

طراحی و به كارگیري
سیستم مديريت دانش كارا

+
+

+

تقويت زيرساخت هاي اطالعاتی و ارتباطی

شوا 2ن نمردار لقه رلی سی یم مدیزیت زنجیزه امیل

مجله مدل سازی در مهندسی
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در ادامه نیز زای نمرنه شهار لقه مهم ههارد مده از
اثیز اهداف :هدرد زیزسادتهای ا مرا ی ه
ار دا ی(شوا ،)3ار داط مرثز ه نارا ا سایز اازای
زنجیزه(شوا ،)4هنارتیزی ونر،رژیهای ادید(شوا
 )5ه فظ ه اذه نیزهی ان انی ه سی یم پاداشدهی
مدینی زدانش(شوا )6ز وق اهداف مدیزیت زنجیزه

+

بهبود فرايندها

ارتقاء سطح كیفی ،تخصص و توانمندي پرسنل

بهبود فرايندها

-

+

+

زمان انجام فرايندها

-

+

میزان پاسخگویی به تغییرات

زمان تشخیص و تصحیح عدم انطباق های طراحی ،خرید و ساخت
دوباره كاري ها و موداها

+

دانش سازمانی

امیل ه اهداف هز منرز ،انیخاه ه ه وررب مجزا رسم
شده استن ا راه ه اثیز میغیزهای نلیدی در دسییا ی
ه اهداف نهایی شزنت در مدیزیت زنجیزه امیل ه
همعنیل ام ندی نرزاب افزاد ددزه ایل میغیزها ا
رنگ سدز ارائه شده استن

+

انعطاف پذيري در پاسخگويی به تغییرات حجم/تعداد و كارايی دوباره كاري ها و موداها
+

تسهیم ،تسري و به كارگیري دانش
+

+

-

+
رضايت مشتري

زمان انجام فرايندها

زمان پاسخگويی به تغییرات

به كارگیري روش هاي بهینه تولید و جريان مواد همچون ناب

+

+

زمان تحويل دهی

طراحی و به كارگیري سیستم مديريت دانش كارا

گردش اطالعات

+

كیفیت محصوالت

+

زمان تحويل دهی

+

-

+

ارتباطات با ساير

میزان پاسخگويی به تغییرات
+

تقويت زيرساخت هاي اطالعاتی و ارتباطی

-

+

+

درآمد و سود

تقويت زيرساخت هاي

زمان انجام فرايندها
+ +

-

+

بهبود فرايندها
-

+ +

دوباره كاري ها و موداها

+

انعطاف پذيري در پاسخگويی به تغییرات حجم/تعداد و كارايی

میزان پاسخگويی به تغییرات

انعطاف پذيري در پاسخگويی به تغییرات حجم/تعداد و كارايی
+
بهبود

+

فرايندها

-

+

-+

زمان پاسخگويی به تغییرات

+

به كارگیري
تکنولوژي هاي
جديد

كیفیت محصوالت

+

میزان پاسخگويی به تغییرات

تسهیم ،تسري و به كارگیري دانش
+

رضايت مشتري

+
افزايش و حفظ مشتريان و بازار

+

زمان تحويل دهی

+

سیستم پاداش دهی

+

+

+زمان انجام فرايندها
ارتقاء سطح كیفی ،تخصص و توانمندي پرسنل

 +كیفیت محصوالت

+

شوا 4ن لقه ار داط مرثز ه نارا ا سایز اازای زنجیزه

دانش سازمانی

+
زمان تحويل دهی

زمان پاسخگويی به تغییرات
دوباره كاري ها و موداها

درآمد و سود

اطالعاتی و ارتباطی

شوا 3ن لقه زیزسادتهای ا مرا ی ه ار دا ی

-

+

+

افزايش و حفظ مشتريان و بازار

+

افزايش و حفظ مشتريان و بازار

اجزاي زنجیره

رضايت مشتري

-

+

جذب و حفظ نیروي

مبتنی بر خلق ،اشتراک و

انسانی متخصص و كارآمد

به كارگیري دانش

+

-

+

رضايت مشتري

+

+

افزايش و حفظ مشتريان و بازار

+

درآمد و سود

شوا 5ن لقه هنارتیزی ونر،رژیهای ادید

مجله مدل سازی در مهندسی

درآمد و سود

+

شوا 6ن لقه اذه نیزهی ان انی ه سی یم پاداشدهی
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رسم جدول كارت امتیازي متوازن نهايی و
نقشه استراتژي

لقههای ایجاد شده
ال می را ا زرسی دقی
اهداف مهم ه اولی(اهداف رلی) را از اهداف منلرل نه

نییجه وق اهداف رلی ه یند شناسایی ه ادا نزد ه
اهت رسم نقشه اسیزا یی از ها اسیفاده نمردن
دیل ز ی ادهل نهایی نارب امییازی میراز ه نقشه
اسیزا یی مز رط ه مدیزیت زنجیزه امیل ه ز ی در
ادهل شماره  3ه شوا شماره  7هرده شدهاندن

ادهل3ن نارب امییازی میراز نهایی مدیزیت زنجیزه امیل
چشم انداز

برآوردن نیاز متغیر هر مشتري دركمترين زمان ،با بیشترين كیفیت و صرفه اقتصادي

اهداف ما،ی

1ن
2ن
.3
4ن

اهداف مشیزی

1ن
2ن
3ن
4ن

اهداف فز یندهای دادلی

1ن
2ن
3ن
4ن
5ن
6ن

اهداف رشد ه یادتیزی

افزایش سرد ه در مد
افزایش هزه هری
فظ ه اذه مشیزیا ادید ه ازار
ناهش هزینه ن هداری ،مراردی ه م زف منا
ر ایت مشیزی
ن
ناهش زما وریادهی
نیفیت مو رل نهایی
میزا پاسخ ریی ه نیازها ه ا ییاااب میغیز ه نی مشیزی
ناهش زما انجاو فزایندها
هدرد فزایندها
زقزاری ار داط مرثز ا سایز اازای زنجیزه
هنارتیزی از ونر،رژیهای ادید ه پیشزفیه
هنارتیزی سی یمی نارا ه مرثز اهت ارزیا ی امیلننندتا (از نرز هزینه ،نیفیت امواناب ه جهیزاب زما انجاو نار)
افزایش انناافپذیزی ه اسیفاده از سی یمهای هینه ر،ید همعر ناه اهت ذف مرداها
پ) سزمایه ان انی
ه) سزمایه ا مرا ی
ا،ا) سزمایه سازمانی

1ن ایجاد ان یزه در نا سازما اهت مشارنت در
سی یم مدیزیت دانش ه دلر ه رهنرارتیزی
دانش ه جاره ارایه شده
2ن فزهنگسازی ه ایجاد مویای مناس اهرت
اذه ه ه اشیزایتذاری ایدهها ه جاره
3ن هم ریی ه یوپارشه سازی :قا لیت هماهن ی
اهررداف ه ان یررزه هررا ررا اسرریزا یی در مرراو
سارح سازما

مجله مدل سازی در مهندسی

1ن قریرررت زیرررز سرررادت هرررای
ا مرا ی ه ار دا ی
2ن اسیفاده از نانالهرای ار درا ی ه
سی یم مدیزیت دانش ه منررر
هیا در هیم ،زی ه ره-
نررارتیزی پیرسرریهی ا مررراب ه
دانش

1ن فررظ ه اررذه نیررزهی ان ررانی
نار مد ،میخ ص ه ا جز ه
2ن زنامررهریررزی مرزشرری اهررت
رسرررنه شای ررری ی هرررای ه
رانمندی پزسنا
3ن سی یم پاداشدهی مدینی رز
دل ه هنارتیزی دانش
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چشم انداز :برآوردن نیاز متغیر هر مشتري دركمترين زمان ،با بیشترين كیفیت و
صرفه اقتصادي
ما،ی
درآمد و سود
هزینه ن هداری ،مراردی ه
م زف منا

هزههری
افزایش ه فظ مشیزیا ه ازار

ر ایت مشیزی

زما

مشیزی

وریادهی
میزا پاسخ ریی ه غییزاب

نیفیت مو رل

زما انجاو فزایندها

فزایندهای
دادلی
سی یم ارزیا ی

هدرد
فزایندها

ه انیخاه مناس
ار داط مرثز ا سایز
ارضای زنجیزه

ونر،رژیهای
ادید

رشد ه

دانش سازمانی

یادتیزی
اذه ه فظ نیزهی ان انی

زنامهریزی مرزشی

میخ ص ه نارامد

ه فزهنگ سازی
سی یم پاداشدهی

قریت زیزسادتهای

مدیی ز دانش

ا مرا ی ه ار دا ی

شوا7ن نقشه اسیزا یی مدیزیت زنجیزه امیل

مجله مدل سازی در مهندسی
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 -3نتیجه گیري:
امزهزه در ونای ر،یدی راه ا رسید ه مزیت
هزینهای، ،زهما جم مو روب ه مقیاس اقی ادی نی ت،
لوه مدیزیت زنجیزه أمیل استن مدیزیت زنجیزه أمیل
ه نار از نار ز
یوپارشه سازی فز یندهای نلیدی ن
نهایی تزفیه ا أمیل نننده اولی است نه أمیل
مو روب ،ددماب ه ا مرا ی را نه ارث ایجاد ارزش
افزهده زای مشیزیا ه ذینفنا سازما می شرند ،ز رهده
داردن مدیزیت زنجیزه امیل نیاز دارد نه یت یوپارش ی ه
هماهن ی در سزاسز زنجیزه امیل زای دسییا ی ه
نیازهای مشیزیا نهایی داشیه اشدن رمهه ز وزو است
نه یراند مشارنت ن دی سازما های رضر را در همواری
اهت دستیا ی زنجیزه امیل ه اهداف نهایی درد نییل
ه ز نرارب نمایدن ایل نار نیاز ه یت نقشه راه دارد نه
یراند نه نها اهداف را در شند سای مخیلا نییل ،لوه
فنا،یتهای اازای زنجیزه را در اهت وق ایل اهداف
مدیزیت نند ه همافزایی مثدیی را در نا زنجیزه ایجاد
نمایدن
ده در دست داشیل رهیوزدی دقی ه یت نقشه راه
ا یمال هقرع داا در پزهسهی مدیزیت زنجیزه امیل
افزایش دراهد یافتن همعنیل ا راه ه فنا،یت زنجیزه
امیل در موی پریا ه میغیز امزهزی ،پریایی رها ه
اهداف ه ار داط رراما اثیزتذار ز ها نویه شا،ش
زان یزی است نه پیشرهی مدیزیت زنجیزه امیل در
نییل ایل نقشه راه می اشد ه داشیل نقشهای از اهداف
ده راه ه ایل پریایی نامرثز دراهد ردن ،ذا اسیفاده از
نمردار لقهرلی اهت دستیا ی ه نارب امییازی میراز
نهایی ه دهیل نقشه اسیزا یی پریای زنجیزه امیل
می راند نمت مرثزی در ایجاد هم ریی ه همافزایی در
اازای زنجیزه ه مدیزیت نارا ه مرثز ز نا زنجیزه امیل
اشدن ا در نرز تزفیل هاره نارب امییازی میراز ه
نشید نقشه اسیزا یی میراه دراهیم شد نه شه
نمائیم ه ا شه اندازه ه ها
شیزهایی را میدراهیم ن
میماب
دست یافیهایمن در نییجه ه را یی می را
وویوی را ا خاذ نمرد ه مل ز زف نمرد مشومب ه
نراقص ،ا ا مینا زای اسیزا ییها ه اهداف لندمدب
درد زنامهریزی نزدن
در همیل راسیا ،در ایل وقی یت وننت نرشت در
رزهی ونای ر،یدی نشرر هرنرا ماا،نه مرردی
مجله مدل سازی در مهندسی

انیخاه ه ا اسیفاده از لفی ده رهیوزد پریاییهای سی یم
ه نارب امییازی میراز ه نرزاب افزاد ددزه ،اهداف نلیدی
مدیزیت زنجیزه امیل اسیخزاج تزدیدن ه رریوه پا از
رسم نمردار لقه رلت ه منلر،ی ه ایجاد نارب امییازی
میراز از اهداف اثیزتذار اولی ،نقشهی راهدزدی زنجیزه
امیل ا رهیوزد پریایی سی یم ارائه شدن هرنرا
نییجهتیزی نهایی می را یا داشت نه در ونای
ر،یدی نرشت همنررر زدررداری از زنجیزه امیل پریا ه
شا ت می ای یی ا سزمایهتذاری در رزه رشد ه یادتیزی
ا هدف قریت زیز سادت های ا مرا ی ه ار دا ی ،فظ
ه اذه نیزهی ان انی نار مد ه میخ ص ،ایجاد ان یزه در
نا سازما اهت مشارنت در سی یم مدیزیت دانش ه نیز
دهیل زنامهریزی مرزشی ه سی یم پاداشدهی مناس
اهت رسنه شای ی یها ه رانمندی پزسنا مل هدرد
فزایندهای دادلی از زی زقزاری ار داط مرثز ا سایز
اازای زنجیزه ،هنارتیزی ونر،رژیهای ادید ه پیشزفیه
ه هنارتیزی سی یمی نارا ه مرثز اهت ارزیا ی
امیلننندتا (از نرز هزینه ،نیفیت امواناب ه جهیزاب
زما انجاو نار) ه افزایش انناافپذیزی ه ذف مرداها در
ر ایت مشیزی د،یا ناهش
فزایند ر،ید رسید ه ا ن
زما وریادهی ،افزایش نیفیت مو رل نهایی ه زی
در فزایند پاسخ ریی ه سرد ه هزههری وزو دست یافت ه
م یز وق ششمانداز شزنت را نه همانا ز هرد نیاز
میغیز هز مشیزی درنمیزیل زما  ،ا یشیزیل نیفیت ه
وزفه اقی ادی می اشد ،همرار نمردن
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