تاثیر استراتژی مذیریت زوجیرٌ تامیه پایذار
بر عملکردَای مذیریت زوجیرٌ تامیه در صىعت وفت ي گاز

معايوت خذمات تخصصی کاال
«ادارٌ تذيیه خط مشی َا ي ريش َای بازرگاوی»

تُیٍ کىىذگان :
علیرضا اسکىذری
سًدٌ باقری
علی ياعظیان
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تسوِ تعالی

در ایي تحقیق تا تَجِ تِ اّویت تاهیي کاال تصَرت دائوی ٍ پایذار ،عٌاصز هذیزیتی سًجیزُ تاهیي پایذار کاال
را شٌاسایی ٍ تاثیز آًْا را تز یکایک عولکزدّای هذیزیت سًجیزُ تاهیي در شزکتْای تَسیع کٌٌذُ ًفت ٍ گاس
هَرد تزرسی قزار دادُ این.
درایي هقالِ تاثیز استزاتژی ّای هذیزیت سًجیزُ تاهیي پایذار شاهل  3جشء اصلی :
 اًتخاب تاهیي کٌٌذُ
ً ظارت تز هحصَل
 هذیزیت لجستیک
تز عولکزدّای هذیزیت سًجیزُ تاهیي شاهل :
 تزًاهِ ریشی
 اجزا
ّ واٌّگی
ّ وکاری
تا تاکیذ خاص تز شزکتْای تَسیع ًفت ٍ گاس در کشَرّای رٍهاًی ٍ جوَْری هَلذاٍی ٍ تا هثالْای هلوَس ٍ
کوی هَرد تجشیِ ٍ تحلیل قزارگزفتِ است.
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تأثیز استزاتژی هذیزیت سًجیزُ تأهیي پایذار
تز عولکزدّای هذیزیت سًجیزُ تأهیي در صٌعت تَسیع ًفت ٍ گاس
هَلفاى Anca Francisca Cruceru ,Sebastian Ion Ceptureanu,Eduard Gabriel Ceptureanu ,Margareta Stela Florescu :
هبضگبضتب اؾتال فلَضؾىَ ،ازٍاضز گبثطیل ؾفچیتبًَ ،آًىب فطاًؿیؿىب وطٍؾطٍ ،ؾجبؾتیي یَى ؾفچیتبًَ
گطٍُ هسیطیت ثرف هسیطیت زٍلتی  ،زاًكگبُ هغبلؼبت التهبزی ثربضؾت  010374 ،ثربضؾت  ،ضٍهبًی ؛ margareta.florescu@ari.ase

زضیبفت 8 :آٍضیل  2019؛ پصیطفتِ قسُ 26 :آٍضیل  2019؛ تبضید اًتكبض 29 :آٍضیل 2019

چکیذُ:
زض ایي همبلِ تأحیط اؾتطاتػی ّبی هسیطیت ظًجیطُ تأهیي پبیساض  -اًتربة تأهیي وٌٌسُ ً ،ظبضت ثط هحهَل ٍ هسیطیت
لجؿتیه  -ثط ػولىطزّبی هسیطیت ظًجیطُ تأهیي  -ثطًبهِ ضیعی  ،اجطا ّ ،وبٌّگی ٍ ّوىبضی زض نٌؼت تَظیغ ًفت ٍ
گبظ تجعیِ ٍ تحلیل هی قَز .ثب اؾتفبزُ اظ تحلیل ضگطؾیَى چٌسگبًِ  ،هب هغبلؼِ ضا ضٍی  79قطوت اظ ضٍهبًی ٍ
جوَْضی هَلساٍی وِ زض نٌؼت تَظیغ ًفت ٍ گبظ فؼبلیت هی وٌٌس ،اًجبم زازین ٍ ًتیجِ گطفتین وِ اؾتطاتػیْبی
هسیطیت ظًجیطُ تأهیي پبیساض تأحیط هخجت ٍ ثب اّویتی ثط ػولىطزّبی هسیطیت ظًجیطُ تأهیي چِ ثِ عَض ولی ٍ چِ ثط
ضٍی ّط یه اظ ٍظبیف زض ًظط گطفتِ قسُ زض هغبلؼِ ضا زاضًس.
ثِ عَض ولی  ،یبفتِ ّبی ایي هغبلؼِ هی تَاًس تَؾظ قطوت ّبی ػولیبتی زض تَظیغ ًفت ٍ گبظ ثطای عطاحی اؾتطاتػی
ّبی هسیطیت ظًجیطُ تأهیي پبیساض ،جْت ضؾیسگی ثْتط ثِ العاهبت ثیكتط ثطای فؼبلیت ّبی هؿئَالًِ ظیؿت هحیغی ٍ
اجتوبػی زض ظًجیطُ ّبی تأهیي ٍ ثْیٌِ ؾبظی هسیطیت ظًجیطُ تأهیي آًْب ثِ هٌظَض اؾتفبزُ ضاحت تط ثب العاهبت ٍ
اًتظبضات هسیطیت ظًجیطُ تبهیي پبیساض ثىبض ثیبیس .

کلوات کلیذی :ظًجیطُ تأهیي؛ هسیطیت ظًجیطُ تبهیي پبیساض ؛ تَظیغ ًفت ٍ گبظ
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 -1هقذهِ :
نٌؼت ًفت یه ًمف هحَضی ضا زض التهبز ٍ جبهؼِ اهطٍظی ایفب هی وٌس .ثب ایي حبل  ،ثْطُ ثطزاضی فكطزُ ٍ
گؿتطزُ اظ هٌبثغ ًفتی ،اغلت هٌجط ثِ ترطیت هحیظ ظیؿت ٍ هَجت افعایف زائوی ًگطاًی ّب هی گطزز.
ثب ٍجَز اّویتی وِ نٌؼت ًفت زاضز ،زض ذهَل چبلكْبی هطتجظ ثب هسیطیت ظًجیطُ تبهیي ثی تَجْی ّبی ثؿیبضی
نَضت گطفتِ اؾت .
پبیساضی قبهل یه ضٍیىطز یىپبضچِ اظ اثؼبز التهبزی  ،اجتوبػی ٍ ظیؿت هحیغی یه تجبضت اؾت .اظ آًجب وِ هَفمیت
زض تجبضت تب حسٍز ظیبزی ثِ هسیطیت وبضآهس ظًجیطُ تأهیي ( )SCMثؿتگی زاضز ،ثٌبثطایي ثؿیبض هْن اؾت وِ
هالحظبت پبیساضی زض هسیطیت ػولىطزّبی ظًجیطُ تأهیي زض ًظط گطفتِ قًَس.
حتی اگط هسیطیت پبیساض ظًجیطُ تأهیي ( )SSCMاظ ٍضٍزی ّبی گؿتطزُ تحمیمبتی ثْطُ هٌس گطزز ،اجطای ٍالؼی آى
ػول زقَاضی هی ثبقس ٍ ایي زض حبلی اؾت وِ ثطای زضن وبهل تأحیط آى ثط ظًجیطُ ّبی تأهیي  ،تحمیمبت گؿتطزُ
هَضز ًیبظ هی ثبقس.
هٌغك ایي هغبلؼِ ثط تجعیِ ٍ تحلیل تأحیط احتوبلی ًبقی اظ ضٍیىطز پبیساض هسیطیت ظًجیطُ تأهیي ثط ػولىطزّبی
هسیطیت ظًجیطُ تأهیي اؾتَاض اؾت .اظ آًجب وِ ضٍاثظ ثیي ػولىطزّبی  ٍ SCMاؾتطاتػیْبی  SSCMزض نٌؼت ًفت زض
ازثیبت تجعیِ ٍ تحلیل ًكسُ اؾت  ،ایي تحمیك ثِ تَؾؼِ ازثیبت زض ایي هَضَع ووه هی وٌس .ثط ایي اؾبؼ  ،ایي
هغبلؼِ ثب ّسف ووه ثِ زضن تأحیط اؾتطاتػی ّبی هسیطیت پبیساض ظًجیطُ تأهیي  -اًتربة تأهیي وٌٌسُ  ،هسیطیت
هحهَل ٍ هسیطیت لجؿتیه  -ثط ػولىطزّبی  - SCMثطًبهِ ضیعی  ،اجطا ّ ،وبٌّگی ٍ ّوىبضی اًجبم هی قَز.
ایي همبلِ ثِ قطح شیل ؾبظهبًسّی گطزیسُ اؾت:
ثرف  2ازثیبت هَجَز هطثَط ثِ اؾتطاتػی ّبی  ٍ SSCMتَاثغ  SCMضا اضائِ هی زّس .ثرف  3هسل تحمیك هفَْهی
ضا اضائِ هی زّس .ثرف  4ضٍـ تحمیك ضا تَنیف هی وٌس .ثرف  5قبهل جعئیبت ًتبیج اؾت ٍ .ثرف  6ثب ثطجؿتِ
وطزى یبفتِ ّبی انلی  ،وبؾتی ّب ٍ زؾتَضالؼول ّبی آیٌسُ ،ثِ ًتیجِ گیطی اذتهبل یبفتِ اؾت.
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 -2تزرسی ادتیات :
هسیطیت پبیساض ظًجیطُ تأهیي ًكبى زٌّسُ ازغبم ؾیؿتوی فطآیٌسّبی حیبتی وؿت ٍ وبض اؾت وِ قطوت ّب ٍ ظًجیطُ ّبی
تأهیي آًْب ضا لبزض هی ؾبظز تب اّساف التهبزی  ،ظیؿت هحیغی ٍ اجتوبػی ضا تحمك ثركٌس .ثِ ّویي تطتیت ،قطوت ّبی
هجطی آى هی تَاًٌس ثِ اّساف التهبزی وَتبُ هست زؾت یبثٌس ٍ زض ضؾیسى ثِ فؼبلیت ّبی ظًجیطُ تأهیي ثلٌس هست
هحیغی ٍ اجتوبػی فؼبل قًَس .پبیساضی ظًجیطُ تبهیي زض نٌؼت ًفت فبوتَض هْوی اؾت ظیطا هحهَالت آى زض فؼبلیتْبی
التهبزی ٍ اجتوبػی ثؿیبض هَضز اؾتفبزُ لطاض هی گیطز .اجطای  SSCMهوىي اؾت تأحیطات هٌفی ػولیبت ضا وبّف زّس.
ّط چٌس  SCMثِ ػٌَاى یه ػطنِ ثِ ثلَؽ ضؾیسُ اؾت ٍلی تحمیك زض هَضز  SSCMزض نٌؼت ًفت ٌَّظ زض هطاحل
اثتسایی اؾت .هغبلؼبت اًسوی ثب هَضَػیت ثْجَز ػولىطز ظًجیطُ تبهیي نَضت پصیطفتِ اؾت.زض ظهیٌِ ّبیی ّوچَى:
ثْجَز ضٍاثظ ثب تبهیي وٌٌسگبى تَؾظ ؾیؿتن ّبی هسیطیتی (وِ لبزض ثِ قٌبؾبیی ٍ هسیطیت ذغطات ظیؿت هحیغی ٍ
اجتوبػی هطثَط ثِ ػولیبت آًْب ّؿتٌس).
تَؾؼِ چبضچَة هذیزیت سًجیزُ تأهیي پایذار سثش ثطای اضظیبثی پبیساضی هحیظ ظیؿت زض ػولیبت پبالیكگبُ ًفت
اضظیبثی تأحیطات هحیظ ظیؿت اظ ؾیؿتن ّبی ثْطُ ثطزاضی ًفت ؾبحل
چبلف ّبی ازغبم اؾتطاتػیه قطوت زض هذیزیت سًجیزُ تأهیي پایذار زض قطوت ّبی ًفتی ٍ تأهیي وٌٌسگبى آًْب
ّوىبضی ًعزیه قطوتْبی ًفتی ثب تبهیي وٌٌسگبى ثطای ثْجَز ػولىطز ظیؿت هحیغی ػولیبت لجؿتیىی
 - 2.1استزاتژی ّای هذیزیت سًجیزُ تأهیي پایذار
اؾتطاتػی  SSCMزض زٍ ؾغح هَضز تَجِ لطاض گطفت :اثتسا ثِ ػٌَاى یه هفَْم هٌحهط ثِ فطز  ،نطف ًظط اظ اؾتطاتػیْبی
هرتلف ذبل وِ تَؾظ قطوتْبی تَظیغ ًفت ثطای پكتیجبًی اظ  SSCMاؾتفبزُ هی قَز .ؾپؽ  ،ثِ ػٌَاى اؾتطاتػی ّبی
اًتربة تأهیي وٌٌسُ ً ،ظبضت ثط هحهَل ٍ هسیطیت لجؿتیه .
 -aاستزاتژی اًتخاب تأهیي کٌٌذُ
قطوت ّبی تَظیغ ًفت ٍ گبظ زض هسیطیت ظًجیطُ تأهیي ثب عیف گؿتطزُ ای اظ چبلف ّبی التهبزی  ،ظیؿت هحیغی ٍ
اجتوبػی ضٍثطٍ ّؿتٌس .ثِ ّویي زلیل اؾت وِ  SSCMزض نٌؼت ًفت ثبیس ثب هؿبئل هرتلفی اػن اظ جبیگعیٌی احطات
آلَزگی  ،ههطف ثیف اظ حس اًطغی ٍ هَاز ثطای هحبفظت اظ تٌَع ظیؿتی هَاجِ قَز.
ثِ جبی هسیطیت ّط هؿئلِ ثبلمَُ ثِ عَض جساگبًِ  ،قطوت ّبی ًفتی توبیل زاضًس تب هؿبیل ضا ثِ نَضت تطویجی ٍ آهیرتِ
زض ّن هغبلؼِ ًوبیٌس وِ ایي هَضَع هیتَاًس هغبثك ثب ٌّجبضّب ثبقس یب اظاؾتبًساضزّبی ػوَهی پصیطفتِ قسُ اؾتفبزُ گطزز.
][5

قطوت ّبی تَظیغ ًفت ٍ گبظ هوىي اؾت ثب اؾتفبزُ اظ وسّبی ّسایتی ٌّ ،جبضّب ٍ اؾتبًساضزّب ٍ گَاّیٌبهِ ّبیی وِ
هغبثمت آى ضا تأییس هی وٌٌس  ،تأحیطات ظیؿت هحیغی یب اجتوبػی تأهیي وٌٌسگبى ضا اضظیبثی وٌٌسّ .وِ ایٌْب هؼیبضّبیی
ثطای ثْجَز ػولىطز فطایٌس ظًجیطُ تأهیي ّؿتٌس.
قطوت ّبی تَظیغ ًفت ٍ گبظ ،ظًجیطٓ تأهیي ذَز ضا تحت وٌتطل زاضًس  ،آًْب ّوچٌیي ثب تؼییي حسالل العاهبت ٍ
اؾتبًساضزّب  ،تأهیي وٌٌسگبى ذَز ضا اضظیبثی هی وٌٌس .ثٌبثطایي  ،تأهیي وٌٌسگبى هی تَاًٌس زض هَضز ًیبظّبی ظیؿت
هحیغی یب اجتوبػی  ،ذَز اضظیبثی اًجبم زٌّس  ،وِ هوىي اؾت ثب اضائِ هكَق ّبیی تكَیك قًَس.
 -bاستزاتژی ًظارت تز هحصَل
اؾتطاتػی ًظبضت ثط هحهَل قبهل ثؿیبضی اظ جٌجِ ّبی پبیساض هبًٌس لجؿتیه هؼىَؼ ٍ ظًجیطُ تأهیي حلمِ
ثؿتِ(هسیطیت ظًجیطُ تبهیي ؾجع) هی ثبقس .لیي ٍ ٍاتؿَى اظْبض هی زاضًس وِ اؾتطاتػی هسیطیت هحهَل زاضای ؾطػتی
زض حبل گؿتطـ اؾت ٍ ًمف ثؿیبض هْن ٍ فعایٌسُ ای زض نطفِ جَیی هٌبثغ زاضز ٍ یه هعیت هتوبیع ثطای یه قطوت
ذلك هی وٌس.
هحممبى هرتلف زضیبفتٌس وِ ًظبضت ثط هحهَل زض اضتجبط ثب هسیطیت هحیظ ظیؿت ،یه اؾتطاتػی هی ثبقس وِ ثِ عَض
فعایٌسُ ای زض ضاثغِ ثب هؿئَلیت ًؿجت ثِ وبال اؾتفبزُ هی قَز.
هفَْم ًظبضت ثط هحهَل ثب هسیطیت هؿئَالًِ ثط ظثبلِ ّبی ذغطًبن ٍ ّسایت هتوطوع آًْب زض جْت حفظ هٌبثغ تىبهل
یبفتِ اؾت .ضٍیىطزّبی ًظبضت ثط هحهَل ضاثغِ ثیي جْبى اجتوبػی ٍ هبزی ضا تغییط زازُ ٍ ثركْبی جسیس نٌؼتی اظ ایي
اثتىبضات ًبقی قسُ وِ هٌجط ثِ قىل گیطی هكبضوتْب گطزیسُ اؾتّ .سف غبیی اؾتفبزُ اظ هفَْم ًظبضت ثطهحهَل ثِ
حسالل ضؾبًسى احطات ظیؿت هحیغی هحهَالت زض عَل چطذِ ظًسگی آى هی ثبقس.
 -cهذیزیت لجستیک
گطاًت ٍ ّوىبضاى ( )2013اؾتسالل هی وٌٌس  :قطوت ّب ثِ ایي ٍالؼیت ضؾیسُ اًس وِ ذسهبت ٍ ترهم لجؿتیه ػٌبنط
انلی زض اضائِ ضاُ حل ّبی پبیساض ّؿتٌس .تَؾؼِ لجؿتیىی ثِ ػٌَاى یه تمَیت وٌٌسُ پبیساضی ّ ،ن اظ عطیك ثبظًگطی
تأهیي وٌٌسگبى زض هَضز پیكٌْبزقبى ٍ ّن ثب تؼسیل زیسگبُ قطوتْب زض هَضز فطآیٌسّبی لجؿتیىی  ،ثِ عَض فعایٌسُ ای ثِ
ػٌَاى اّطم اؾتطاتػیه تأحیطگصاض ثط هَلؼیت آًْب زض ثبظاض زض ًظط گطفتِ هیكَز .گطایف ثِ ؾوت تساضوبت پبیساض  ،ؾغح
ّوىبضی ثیكتطی ضا زض ثیي توبم شی ًفؼبى زضگیط زض ظًجیطُ تأهیي ثِ ٍجَز
هی آٍضز  ،ظیطا آًْب ثبیس اظ اؾتبًساضزّبی زلیك تط پیطٍی وٌٌس  ،زض هَضز ثطچؿت لیوت ثِ تَافك ثطؾٌس ٍ اظ همطضات العام
آٍض پكتیجبًی وٌٌس .گطاًت ٍ ّوىبضاى ( )2006اؾتسالل هی وٌٌس وِ ههطف وٌٌسگبى اظ عطیك تهویوبت ذطیس ذَز
لسضت اجطای تغییطات ضا زاضًس .آًْب ّوچٌیي ذَاّبى قفبفیت ثیكتطی ّؿتٌس (.ثِ ٍیػُ زض ٌّگبم پطزاذت حك ثیوِ،
حؿبثساضی جبهغ وطثي ،ؾیؿتن ّبی وٌتطل ٍ هسیطیت  ،ثطچؿت گصاضی اؾتبًساضز  ٍ CO2غیطُ ).زض حبل حبضط  ،ایي
قفبفیت ثیكتط ثطای هحهَالت ؾجع زض زاذل قطوت ّب اضائِ هی قَز ٍ تَؾظ تطٍیج اؾتبًساضزّبی ثیي الوللی اجطا
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هی گطزز .ثٌبثطایي اؾتبًساضزّب ٍ لَاػس هكتطوی وِ ثطای ّوِ فؼبالى ایي تجبضت اػوبل هی قَز  ،الظم اؾت زض ًظط گطفتِ
قًَسّ ،وچٌیي زض آغبظ وبض،ایي نٌؼت ثب لعٍم اجطای نحیح ٍ اهىبى پصیط حؿبثساضی ٍ تْیِ گعاضقبت زض ثركْبی هرتلف
هَاجِ ذَاّس قس.
ٍ .2.2ظایف هذیزیت سًجیزُ تاهیي
ٍظبیف هتؼسزی زض ٍ SCMجَز زاضز وِ زیسگبُ ّبی هرتلف ضا زض ثط هی گیطًسّ .بؾیٌی اػتمبز زاضز وِ وبضوطزّبی
اؾبؾی ظًجیطُ تأهیي تٌْب زض ثطًبهِ ضیعی ٍ اجطا تبحیط گصاضًس .زض حبلی وِ هحممبى زیگط اظْبض هی وٌٌس وِ  SSCMثب
گؿتطـ ّوبٌّگی ٍ ّوىبضی ًیبظ ثِ توطوع ٍؾیغ تطی زاضز .زض ًتیجِ  ،چْبض ٍظیفِ ثطای  SCMزض ایي همبلِ زض ًظط
گطفتِ قسُ اؾت :تزًاهِ ریشی  ،اجزا ّ ،واٌّگی ٍ ّوکاری.
تَؾؼِ ً SSCMیبظهٌس توطوع ثط ظًجیطُ تأهیي ٍ هكبضوت فؼبل اػضبی ظًجیطُ تأهیي اؾت ٍ ًیبظهٌس ّوىبضی ّوگبى
هی ثبقس .حبثت قسُ اؾت وِ ثطًبهِ ضیعی ٍ ّوىبضی هؤحط تأحیط هخجتی زض ظًجیطُ ّبی تأهیي زض هَضَػبتی هبًٌس حصف
ظثبلِ  ،ثبظیبفت هَاز یب نطفِ جَیی زض اًطغی  ،تَؾؼِ فطآیٌسّبی ًَآٍضاًِ ،ثْجَز هحیظ ظیؿت ٍ افعایف اعالػبت زض هَضز
هحهَالت ذطیساضی قسُ ضا زاضز.
تكطیه هؿبػی زض ظًجیطُ تأهیي اظ عطیك تأحیط آى ثط اًتمبل زاًف ٍ حل هكىالت هطتجظ ثب اػضبی ظًجیطُ تأهیي  ،ثط
پبیساضی ظًجیطُ تأهیي احطگصاض اؾت .ثِ ػٌَاى هخبل  ،وسّبی ضفتبضی ثطای پبیِ گصاضی زض ظًجیطُ ّبی تأهیي اؾتفبزُ
هیكًَس ٍ ثطای اجطای آى اؾتبًساضزّب زض ؾطاؾط ظًجیطُ تأهیي ًیبظ ثِ زاقتي اضتجبعبت اؾت  .اظ ایي ضٍ  ،هوىي اؾت
اضتجبعبت هؿتمیوبً ثط ػولىطز پبیساضی اجتوبػی ظًجیطُ تأهیي تأحیط ثگصاضًس .
 -aتزًاهِ ریشی
فطایٌس ظًجیطُ تأهیي زض نٌؼت تَظیغ ًفت ٍ گبظ پیچیسُ اؾت ٍ تؼساز ظیبزی اظ تأهیي وٌٌسگبى ٍ هكتطیبى ضا زضگیط
هی وٌس .هتؼبلت ایي هؿبلِ ،فطآیٌس ثطًبهِ ضیعی ًیع پیچیسُ هی ثبقس ٍ ثِ تمبضبی ثلٌسهست  ،ظطفیت هَجَز  ،ثطًبهِ
ضیعی قجىِ ٍ تَظیغ ًیبظ زاضز (ثطًبهِ ضیعی زلیك ثطای ایجبز یه ظًجیطُ تأهیي پبیساض حیبتی اؾت ٍ یه اؾتطاتػی ثلٌس
هست جبهغ هَضز ًیبظ اؾت)،ایي زض حبلیؿت وِ ذطیس جبضی ،تَظیغ ٍ تمبضبی تأهیي اًطغی هؼوَالً هیبى هست ٍ وَتبُ هست
ّؿتٌس.
 -bاجطا
فطایٌس اجطا قبهل هسیطیت ؾفبضقبت ،هَجَزی وبال  ،جطیبى هَاز ٍ تحَیل ٍ ّوچٌیي اًجبض ٍ حول ٍ ًمل اؾت .اجطا اهىبى
تهوین گیطی زض هَضز تْیِ  ،تَلیس  ،تَظیغ ٍ فطٍـ وِ عی فطایٌس ثطًبهِ ضیعی نَضت گطفتِ قسُ ضا ػولیبتی
هی وٌس .اجطای ػولی ثؿیبض ٍاثؿتِ ثِ ثطًبهِ ضیعی ظًجیطُ تأهیي اؾت  ،اهب ثِ ّوبٌّگی ٍ ّوىبضی ًیع ثؿتگی زاضز.
ّ -cوبٌّگی
فطایٌس ّوبٌّگی قبهل ًظبضت ثط ػولیبت  ،تجعیِ ٍ تحلیل ٍ ثْیٌِ ؾبظی فطآیٌس زض ظًجیطُ تبهیي اؾت وِ ّوبًٌس فطایٌس
تْیِ ٍ تَظیغ هی ثبقس.
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 SCMتٌْب ثب حصف هحسٍزیت ّبی ػولىطزی ٍ ثب ووه فطایٌسّبی ظًجیطُ تأهیي اجطا هی قَز.
ً SSCMیبظ ثِ ّوبٌّگی ثْتط ٍ ثیكتط ثیي ولیِ شیٌفؼبى ظًجیطُ تأهیي ضا زاضز تب ثتَاًس جْت گیطی ذَز ضا ًؿجت ثِ
ّعیٌِ یب ؾَز یب اًغجبق ثب همطضات تؼییي وٌس .زض ًتیجِ  ،فؼبلیت ّبی ّوبٌّگی ثب تَؾؼِ  SSCMزض ؾبظهبى ثط پبیساضی
ظًجیطُ تأهیي تأحیط هی گصاضز.
ّوکاری
زض ؾبلْبی گصقتِ تحَلی زض گفتوبى زاًكگبّی ثِ ؾوت ّوىبضی زض ظًجیطُ تأهیي ٍ اّویت توطوع ثیي ؾبظهبًی پسیساض
قس .گؿتطـ ّوىبضی فطاتط اظ هطظّبی ؾبظهبًی یه تالـ چبلف ثطاًگیع ٍ پیچیسُ اؾت .یبفتِ ّب ثط اّویت تَؾؼِ ظًجیطُ
تبهیي ،اػتوبز  ،اؾتطاتػی ٍ چكن اًساظ هكتطن  ،فطایٌسّبی هسیطیت تغییط هَحط ٍ ّوچٌیي هسیطیت اضتجبط فؼبل تأویس
هی وٌٌس.
اضتجبعبت هوىي اؾت ثب اقتطان اعالػبت ٍ ثِ ضٍظضؾبًی هٌظن ثیي اػضبی ظًجیطُ تأهیي ٍ ثب ایجبز یه زیسگبُ هكتطن
ثْجَز یبثس .هسیطیت ضٍاثظ زاذلی ثب حصف ظثبلِ ٍ وبّف پیكگیطی ٍ وٌتطل آلَزگی ّوطاُ ثَزُ اؾت .هسیطیت ضٍاثظ
ذبضجی هطتجظ ثب شیٌفؼبى هبًٌس زٍلت ّب  ،ؾبظهبى ّبی غیطزٍلتی یب هكتطیبًی وِ ذَاؾتِ ّبی لبًًَی زاضًس ّوطاُ
هی ثبقس.
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 -3هذل هفَْهی
 -aاؾتطاتػی اًتربة تبهیي وٌٌسُ
زض ایي هغبلؼِ ،آیتن ّبی پیف ثیٌی اؾتطاتػی اًتربة تبهیي وٌٌسُ ّوبًٌس العاهبت پبیساضی  ،گَاّیٌبهِ ّبی ظیؿت هحیغی ،
وس اػتجبض تجبضی  ،اًغجبق ثب اؾتبًساضزّبی لطاضزازی ٍ ویفیت ،لبثلیت فٌی ٍ قْطت یب اضتجبط ثلٌس هست ثطضؾی ذَاٌّس قس .

جذٍل  .1اقالم استزاتژی اًتخاب تأهیي کٌٌذُ
هَضز

ضزیف

اًساظُ گیطی
 ; 1ثؿیبض ون تب  ; 5ثؿیبض ظیبز

ایي قطوت ٌّگبم اًتربة تأهیي وٌٌسُ تَاًبیی ذَز ضا زض ثطآٍضزى
العاهبت پبیساضی زض ًظط هی گیطز.

العاهبت پبیساضی

1

 ; 1ثؿیبض ون تب  ; 5ثؿیبض ظیبز

ایي قطوت ٌّگبم اًتربة تأهیي وٌٌسُ گَاّیٌبهِ ظیؿت هحیغی
ذَز ضا زض ًظط هی گیطز.

گَاّیٌبهِ هحیظ
ظیؿت

2

 ; 1ثؿیبض ون تب  ; 5ثؿیبض ظیبز

ایي قطوت ٌّگبم اًتربة تأهیي وٌٌسُ هغبثمت ذَز ضا ثب وساػتجبض
تجبضی زض ًظط هی گیطز.

وس اػتجبض تجبضی

3

 ; 1ثؿیبض ون تب  ; 5ثؿیبض ظیبز

ایي قطوت ٌّگبم اًتربة تأهیي وٌٌسُ تؼْس ذَز ثِ العاهبت لطاضزاز
ضا زض ًظط هی گیطز.

ضػبیت لطاضزاز

4

 ; 1ثؿیبض ون تب  ; 5ثؿیبض ظیبز

ایي قطوت ٌّگبم اًتربة تأهیي وٌٌسُ هغبثمت ذَز ثب اؾتبًساضزّب
ٍ همطضات ویفیت ذسهبت/هحهَل ضا زض ًظط هی گیطز

ضػبیت
اؾتبًساضزّبی
ویفیت

5

 ; 1ثؿیبض ون تب  ; 5ثؿیبض ظیبز

ایي قطوت ٌّگبم اًتربة تأهیي وٌٌسُ تَاًبیی فٌی پبیساض ذَز ضا زض
ًظط هی گیطز
ایي قطوت ٌّگبم اًتربة تأهیي وٌٌسُ قْطت ذَز ضا زض ًظط هی
گیطز
ایي قطوت ٌّگبم اًتربة تأهیي وٌٌسُ احتوبل ضٍاثظ عَالًی هست
ضا زض ًظط هی گیطز

لبثلیت فٌی پبیساض

6

قْطت ،آثطٍ

7

ضاثغِ عَالًی
هست

8

 ; 1ثؿیبض ون تب  ; 5ثؿیبض ظیبز
 ; 1ثؿیبض ون تب  ; 5ثؿیبض ظیبز

قطح
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 .bاستزاتژی ًظارت هحصَل
ایي هغبلؼِ قبهل هَاضزی اؾت وِ هطثَط ثِ ضػبیت ّكساض ایوٌی  ،هكبضوت تأهیي وٌٌسُ  ،ضػبیت ایوٌی ،هَاز جبیگعیي
ؾبظگبض ثب هحیظ ظیؿت یب ثؿتِ ثٌسی ایوي ٍ ظیؿت هحیغی هی ثبقس( .جسٍل  2ضا ثجیٌیس).

جذٍل  .2هَارد استزاتژی ًظارت هحصَل
اًساظُ گیطی
 ; 1ثؿیبض ون تب  ; 5ثؿیبض
ظیبز
 ; 1ثؿیبض ون تب  ; 5ثؿیبض
ظیبز

قطح
ایي قطوت ٌّگبم اًتربة تأهیي وٌٌسُ تَجِ زاضز وِ هحهَالت آى
زاضای ّكساض ایوٌی هحهَل ّؿتٌس تب ثب همطضات هَجَز هغبثمت زاقتِ
ثبقس
ایي قطوت ٌّگبم اًتربة تأهیي وٌٌسُ  ،زذبلت ذَز ضا زض تَؾؼِ
هحهَل/ذسهبت جسیس زض ًظط هی گیطز

هَضز
ضػبیت ّكساض ایوٌی

1

هكبضوت تبهیي
وٌٌسگبى

2

 ; 1ثؿیبض ون تب  ; 5ثؿیبض
ظیبز

ایي قطوت ٌّگبم اًتربة تأهیي وٌٌسُ  ،ضػبیت لَاًیي ایوٌی ٍ ؾبثمِ
ذَز ضا زض ًظط هی گیطز.

 ; 1ثؿیبض ون تب  ; 5ثؿیبض
ظیبز

ایي قطوت ٌّگبم اًتربة تأهیي وٌٌسُ  ،هَاز جبیگعیي ؾبظگبض ثب هحیظ
ظیؿت ضا زض نَضت اهىبى زض ًظط هی گیطز.

هَاز جبیگعیي
ؾبظگبض ثب هحیظ
ظیؿت

ٌّگبم اًتربة تأهیي وٌٌسُ  ،ایي قطوت تَجِ هی وٌس وِ ثؿتِ ثٌسی
ایوي ٍ ؾبظگبض ثب هحیظ ظیؿت اؾت

ثؿتِ ثٌسی ایوي ٍ
ؾبظگبض ثب هحیظ
ظیؿت

 ; 1ثؿیبض ون تب  ; 5ثؿیبض
ظیبز
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ضزیف

ضػبیت ایوٌی

3

4

5

 .cهذیزیت لجستیک
اؾتطاتػی هسیطیت لجؿتیه قبهل هَاضزی هبًٌس ظطٍف ثبظیبفت /اؾتفبزُ هجسز  ،اؾتفبزُ اظ ٍؾبیل ًملیِ ثب ههطف ؾَذت
ون ،اؾتفبزُ اظ ؾیؿتن ّبی ثؿتِ ثٌسی لبثل ثبظیبفت  ،قیَُ حول ٍ ًمل زٍؾتساض هحیظ ظیؿت  ،آهَظـ ایوٌی حول ٍ
ًمل  ،ذغطات ایوٌی ٍ ؾالهتی ًحَُ حول ٍ ًمل ٍ ثبظضؾی ٍ ًگْساضی ٍؾبیل ًملیِ اؾت (جسٍل  3ضا ثجیٌیس)

جذٍل  .3هَارد استزاتژی هذیزیت تذارکات
اًساظُ گیطی

قطح

 ; 1ثؿیبض ون تب  ; 5ثؿیبض ظیبز

ایي قطوت تبهیي وٌٌسگبى ضا تكَیك هی وٌس تب
ثط ثبظیبفت/اؾتفبزُ هجسز ظطٍف توطوع وٌٌس

هَضز
ثط ثبظیبفت/اؾتفبزُ هجسز
اظ ظطٍف توطوع وٌیس

ضزیف

1

 ; 1ثؿیبض ون تب  ; 5ثؿیبض ظیبز

ایي قطوت اظ اؾتفبزُ اظ ذَزضٍّبی ون ههطف
حوبیت هی وٌس

اؾتفبزُ اظ ذَزضٍّبی ون
ههطف

2

 ; 1ثؿیبض ون تب  ; 5ثؿیبض ظیبز

ایي قطوت تبهیي وٌٌسگبى ضا تكَیك هی وٌس تب
اظ ؾیؿتن ّبی ثؿتِ ثٌسی لبثل ثبظیبفت اؾتفبزُ
وٌٌس

اؾتفبزُ اظ ؾیؿتن ّبی
ثؿتِ ثٌسی لبثل ثبظیبفت

3

 ; 1ثؿیبض ون تب  ; 5ثؿیبض ظیبز

ایي قطوت تبهیي وٌٌسگبى ضا تكَیك هی وٌس تب
آهَظـ ایوٌی حول ٍ ًمل ضا اجطا وٌٌس

توطوع ثط آهَظـ ایوٌی
حول ٍ ًمل

4

 ; 1ثؿیبض ون تب  ; 5ثؿیبض ظیبز

ایي قطوت ذغطات ایوٌی ٍ ؾالهتی ًحَُ حول ٍ
ًمل ضا زض ًظط هی گیطز

ذغطات ایوٌی ٍ ؾالهتی
حول ٍ ًمل

5

 ; 1ثؿیبض ون تب  ; 5ثؿیبض ظیبز

ایي قطوت ثبظضؾی ٍ ًگْساضی ٍؾبیل ًملیِ ضا ثِ
قیَُ ای هؿئَالًِ اًجبم هی زّس

ثبظضؾی ٍ ًگْساضی
هؿئَالًِ ذَزضٍّب

6
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ٍظایف هذیزیت سًجیزُ تاهیي
 .aتزًاهِ ریشی
ػولىطز ثطًبهِ ضیعی قبهل هَاضزی هبًٌس تؼْس  ،توطوع عَالًی هست ثط اّساف پبیساضی  ،توطوع ثط اّساف  ، SSCMؾطهبیِ
گصاضی ّبی پبیساض  ،هكَق ّبی  ٍ SSCMتحمیك زض هَضز پبیساضی ظًجیطُ ّبی تبهیي  ،ثطًبهِ ضیعی حول ٍ ًمل ٍ
اًجبضزاضی ٍ تجسیسپصیطی هٌبثغ اؾت (جسٍل  4ضا ثجیٌیس).

جذٍل  .4هَارد تزًاهِ ریشی
قطح

هَضز

ضزیف

هسیطیت ػبلی اظ پیبزُ ؾبظی  SSCMزض ظًجیطُ تبهیي پكتیجبًی هی
وٌس

تؼْس

1

 ; 1ثؿیبض ون تب  ; 5ثؿیبض ظیبز

پبیساضی زض اؾتطاتػی ثلٌس هست قطوت گٌجبًسُ قسُ اؾت

توطوع ثلٌس هست
ثط اّساف پبیساضی

2

 ; 1ثؿیبض ون تب  ; 5ثؿیبض ظیبز

ایي قطوت هتؼْس ثِ زؾتیبثی ثِ هعایبی ضلبثتی پبیساض اؾت

ثط هعایبی ضلبثتی SSCM
توطوع وٌیس

3

 ; 1ثؿیبض ون تب  ; 5ثؿیبض ظیبز

تهویوبت ؾطهبیِ گصاضی قطوت ثب زض ًظط گطفتي آحبض التهبزی ،
اجتوبػی ٍ ظیؿت هحیغی اًجبم هی قَز

ؾطهبیِ گصاضی ّبی
پبیساض

4

 ; 1ثؿیبض ون تب  ; 5ثؿیبض ظیبز

هكَق ّبی اجطای  SSCMزض ثطًبهِ ّبی قطوت گٌجبًسُ قسُ اؾت

هكَق ّبی SSCM

5

 ; 1ثؿیبض ون تب  ; 5ثؿیبض ظیبز

ایي قطوت زض حبل تحمیك زضثبضُ تأحیط تالـ ّبی پبیساضی ذَز زض
ظًجیطُ ّبی تأهیي ذَز اؾت

تحمیك زض هَضز
پبیساضی ظًجیطُ ّبی
تبهیي

6

 ; 1ثؿیبض ون تب  ; 5ثؿیبض ظیبز

ایي قطوت ثب زض ًظط گطفتي پبیساضی  ،قیَُ ّبی حول ٍ ًمل ضا ثطًبهِ
ضیعی هی وٌس

ثطًبهِ ضیعی حول ٍ ًمل
ثب هحَضیت پبیساضی

7

 ; 1ثؿیبض ون تب  ; 5ثؿیبض ظیبز

ایي قطوت ثب زض ًظط گطفتي پبیساضی هىبى ّبیی ضا ثطای اًجبضّب ثطًبهِ
ضیعی هی وٌس

ثطًبهِ ضیعی اًجبض
ثب هحَضیت پبیساضی

8

 ; 1ثؿیبض ون تب  ; 5ثؿیبض ظیبز

زض ثطًبهِ ضیعی قطوت اؾتفبزُ اظ هَاز تجسیسپصیط ٍ اًطغی زض ًظط گطفتِ
قسُ اؾت

تجسیسپصیطی هٌبثغ

9

اًساظُ گیطی
 ; 1ثؿیبض ون تب  ; 5ثؿیبض ظیبز
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 .bاجزا
زض ایي همبلِ  ،ػولىطز قبهل توطوع ثط زلت ػولیبتی  ،توطوع ثط ضضبیت هكتطی  ،وبضآیی زض حول ٍ ًمل  ،وبضآیی زض اًجبض ،
اًساظُ گیطی ٍ ضزیبثی ػولىطز  ،الساهبت ایوٌی ٍ ثْساقتی  ،هسیطیت ضبیؼبت ٍ ثبظیبفت ٍ ًگْساضی تجْیعات اؾت (جسٍل
 5ضا ثجیٌیس)

جذٍل  .5هَارد اجزا

قطح

هَضز

ضزیف

 ; 1ثؿیبض ون تب  ; 5ثؿیبض ظیبز

قطوت زض اًجبم فؼبلیت ّبی ظًجیطُ تبهیي ثِ هَلغ ٍ
زضؾتی ضا هس ًظط زاضز

زلت ػولیبتی

1

 ; 1ثؿیبض ون تب  ; 5ثؿیبض ظیبز

ثطآٍضزى اًتظبضات هكتطیبى زاذلی/ذبضجی ضا ثؿیبض هْن
هی زاًس

توطوع ثط ضضبیت
هكتطی

2

 ; 1ثؿیبض ون تب  ; 5ثؿیبض ظیبز

قطوت زض حبل ثطضؾی ضٍـ ّبیی ثطای اضظیبثی وبضایی
حول ٍ ًمل زض ظًجیطُ تبهیي اؾت

وبضایی زض حول ٍ ًمل

3

 ; 1ثؿیبض ون تب  ; 5ثؿیبض ظیبز

قطوت زض حبل ثطضؾی ضٍـ ّبیی ثطای اضظیبثی وبضایی زض
اًجبضزاضی اؾت

وبضآیی زض اًجبضزاضی

4

 ; 1ثؿیبض ون تب  ; 5ثؿیبض ظیبز

قطوت اظ اثعاضّبیی ثطای ضزیبثی ػولىطز پبیساضی زض
ظًجیطُ تبهیي ذَز اؾتفبزُ هی وٌس

ضزیبثی ػولىطز
پبیساضی

5

 ; 1ثؿیبض ون تب  ; 5ثؿیبض ظیبز

قطوت اجطایی هیعاى حَازث ضا ظیط ًظط زاضز ٍ الساهبت
پیكگیطاًِ ضا ثطای جلَگیطی اظ حَازث اًجبم هی زّس

ؾالهت ٍ اهٌیت

6

 ; 1ثؿیبض ون تب  ; 5ثؿیبض ظیبز

قطوت زض حبل هسیطیت الساهبت ظثبلِ ٍ ثبظیبفت زض
ظًجیطُ تبهیي ذَز اؾت

توطوع هسیطیت
پؿوبًس ٍ ثبظیبفت

7

 ; 1ثؿیبض ون تب  ; 5ثؿیبض ظیبز

ایي قطوت ثِ عَض پبیساض ثِ تؼویط ٍ ًگْساضی ذَزضٍّب ٍ
هبقیي آالت ًعزیه هی قَز

ًگْساضی پبیساض
تجْیعات

8

اًساظُ گیطی
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ّ :cواٌّگی
تبثغ ّوبٌّگی زض هغبلؼبت ثب اؾتفبزُ اظ آیتن ّبی ظیط تَنیف هی قَز :
تٌظین ظًجیطُ تبهیي ،توطوع ثط ّعیٌِ ّبی ظًجیطُ تبهیي ،توطوع ثط ؾَزّبی حبنل اظ ظًجیطُ تبهیي ،اًغجبق ،هكبضوت ة
اًجوي هحلی ّ،عیٌِ ّبی ترهیهی ثطای تبحیطات ثِ حؿبة ًیبهسُ ظًجیطُ تبهیي ٍ تَاًوٌسؾبظی.

جذٍل  .6آیتن ّای ّواٌّگی

آیتن

تَصیف

اًذاسُ گیزی

تٌظین ظًجیطُ تبهیي

قطوت ًؿجت ثِ زضجِ ّوبٌّگ ؾبظی توبم اػضبی ظًجیطُ تبهیٌف آگبُ هی ثبقس

 ;1ذیلی ون تب ; 5ذیلی ظیبز

توطوع ثط ّعیٌِ ّبی
ظًجیطُ تبهیي

قطوت ّعیٌِ ّبی ترهیم زازُ قسُ ضا ثطای ػولیبت زض ظًجیطُ تبهیي زض ًظط گطفتِ
اؾت .

 ;1ذیلی ون تب ; 5ذیلی ظیبز

توطوع ثط ؾَزّبی
ظًجیطُ تبهیي

قطوت زضآهسّبی ذطٍجی ٍاحس ضا ثهَضت ثحطاًی زض اضظیبثی اػضبء ظًجیطُ تبهیي زض
ًظط هی گیطز.

 ;1ذیلی ون تب ; 5ذیلی ظیبز

اًغجبق ثب همطضات

قطوت ثط هیعاى اًغجبق ثب زٍلت یب همطضات نٌبیغ توبم اػضبی ظًجیطُ تبهیٌف ًظبضت
هی وٌس .

 ;1ذیلی ون تب ; 5ذیلی ظیبز

هكبضوت ثطای
اًجوي هحلی

قطوت ؾَزّبی ثِ زؾت آهسُ زض هىبًْبیی وِ ػولیبت زضآًجب زض حبل اجطا ّؿتٌس ضا
ثطای اًجوي ّبی هحلی زض ًظط هی گیطز .

 ;1ذیلی ون تب ; 5ذیلی ظیبز

وبّف ضیؿه

قطوت هٌبثؼی ضا ثطای احطات هٌفی هحیظ ظیؿتی ظًجیطُ تبهیي ترهیم هی زّس

 ;1ذیلی ون تب ; 5ذیلی ظیبز

تَاًوٌسؾبظی

قطوت آهَظـ ٍ پكتیجبًی ثطای ؾْبهساضاى زض ًظط هی گیطز .

 ;1ذیلی ون تب ; 5ذیلی ظیبز
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ّ :dوکاری
آیتن ّبی پیف ضٍ ثطای تَنیف تَاثغ ّوىبضی زض همبلِ زض ًظط گطفتِ قسُ اًس :
ثِ اقتطان گصاضی اعالػبت ،ازغبم فطآیٌسً ،گطـ ًؿجت ثِ هسیطیت اؾتطاتػیه ظًجیطُ تبهیي  ،هسیطیت ضٍاثظ ذبضجی،
هسیطیت ضٍاثظ زاذلی ٍ چكن اًساظهكتطن

جذٍل  .7آیتن ّای ّوکاری

آیتن

تَصیف

اًذاسُ گیزی

اطالعات هشتزک

قطوت اعالػبت هكتطن ٍ ثطٍظضؾبًی ّبی هٌظن زض ثیي اػضبی ظًجیطُ تبهیي ضا
تكَیك هی وٌس.

 ;1ذیلی ون تب ; 5ذیلی ظیبز

ادغام فزآیٌذ

قطوت ازغبم گؿتطزُ فطآیٌسّب زض ثیي اػضبی ظًجیطُ تبهیي ضا تكَیك هی وٌس .

 ;1ذیلی ون تب ; 5ذیلی ظیبز

ًگزش ًسثت
تِ هذیزیت

قطوت افعایف آگبّی اظ اضظـ ّبی هسیطیت اؾتطاتػیه ظًجیطُ تبهیي ٍ اّساف زض ثیي  ;1ذیلی ون تب ; 5ذیلی ظیبز
اػضبی ظًجیطُ تبهیي ضا تكَیك هی وٌس .

استزاتژیک
سًجیزُ تاهیي
هذیزیت

قطوت زض حبل اجطای اضظیبثی پبیساضی ثطای ؾْبهساضاى ذبضجی هی ثبقس .

رٍاتط خارجی
هذیزیت رٍاتط

قطوت زض حبل اجطای اضظیبثی پبیساضی ثطای ؾْبهساضاى زاذلی هی ثبقس .

داخلی
ًگزش هشتزک

قطوت آگبّی اظ اضظـ ّبی پبیساض ضا تكَیك هی وٌس .
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 ;1ذیلی ون تب ; 5ذیلی ظیبز

 ;1ذیلی ون تب ; 5ذیلی ظیبز
 ;1ذیلی ون تب ; 5ذیلی ظیبز

هذل هفَْهی

بروامٍ ریسی
اوتخاب
تامیه کىىذٌ
اجرا
مذیریت زوجیرٌ تامیه

پایذار

وظارت
برمحصًل

َماَىگی
مذیریت
لجستیکی
َمکاری

شکل  – 1هذل تحقیقی هفَْهی
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-4هَاد ٍ رٍش ّا :
ثطای ایي هغبلؼِ  ،ثط اؾبؼ هتَى ثطضؾی قسُ زاًكگبّی ٍ ًیع ًظطات وبضقٌبؾبى قطوتْبی ػولیبتی زض نٌبیغ تَظیغ ًفت ٍ
گبظ ،یه پطؾكٌبهِ تْیِ قسُ اؾت .
ًظطؾٌجی اظ افطاز زض قطوت ّبی ػولیبتی نٌبیغ تَظیغ ًفت ٍ گبظ اظ ضٍهبًی ٍ جوَْضی هَلساٍی جوغ آٍضی قسُ اؾت .
هسیطاى اجطایی هخل ؾطاى افؿطاى اجطایی  ،هسیطاى اضقس تساضوبت یب هسیطاى اضقس هبلی هَضز ثطضؾی لطاض گطفتٌس.
پطؾكٌبهِ ثطای  255قطوت پؿت قس ،ثطای قطوت ّبیی وِ زضوكَض ضٍهبًی ثَزًس اظ یه پبیگبُ زازُ ای وِ زض هغبلؼبت
لجلی هٌتكط قسُ ثَز اضؾبل قس  .ثطای جوَْضی هَلساٍی ًَیؿٌسگبى اظ اعالػبت توبؼ قىل گطفتِ ای وِ ثَؾیلِ
قطوتْبی ضٍهبًیبیی  -وِ ثِ ػٌَاى جعئی اظ هغبلؼِ هَضز لجَل ٍالغ قسُ ثَزًس ٍ زض زؾتطؼ ثَزًس  -ثب الگَی ًوًَِ گیطی
گلَلِ ثطفی اؾتفبزُ وطزًس .
هب  83جَاة زضیبفت وطزین  ( ،ثب ًطخ پبؾد  32.5زضنس  ،ثب زٍ یبزآٍضی یه هبِّ ) ،وِ اظ آى  79هَضز هؼتجط ثَز (جسٍل 8
ضا ثجیٌیس ) ّ .وعهبى ًَ ،یؿٌسُ ّب پبؾد قطوتْبی ٍالغ زض ضٍهبًی ضا ثب پبؾد ّبیی وِ اظ قطوت ّبی ٍالغ زض جوَْضی
هَلساٍی زضیبفت وطزُ ثَزًس همبیؿِ هی وطزًس ٍ تفبٍتْبی لبثل تَجْی ضا هیبى آًْب ًیبفتٌس .
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جذٍل  -8ساختار ًوًَِ

در ًوًَِ تِ اشتزاک

( n = 79هتغیز کٌتزل ) هشخصات

تعذاد شزکت ّای تزرسی شذُ

تگذاریذ
1.27 %

%1

< %5

15.19 %

%12

 5 - 10سالِ

32.91 %

%26

10 - 15

34.18 %

%27

15 - 20

16.46 %

%13

> 20

3.80 %

%3

%> 50

40.51 %

%32

249 – 50

55.70 %

%44

> 250

86.07 %

%68

رٍهاًی

13.93 %

%11

جوَْری هَلذاٍی

سي (تز حسة سال )

سایش (تعذاد کارهٌذاى)

هشخصات (تَصیفی ،هتغییزّای غیز قاتل
کٌتزل)
کشَر

آًبلیعفبوتَض اوتكبفی ثطای اًساظُ گیطی تَاثغ هسیطیت ظًجیطُ تبهیي ٍ اؾتطاتػیْبی هسیطیت ظًجیطُ تبهیي پبیساض – ثَؾیلِ
اؾتفبزُ اظ ضٍـ جعء انلی – اؾتفبزُ هی گطزز .
ثِ هٌظَضتؼییي ػَاهل حفظ قسُ ثطای تجعیِ ٍ تحلیل  ،ػَاهل ثب اضظقْبی ٍیػُ ثبالتط اظ  1اًتربة قسًس .
جسٍل ً 10 ٍ 9تبیج تجعیِ ٍ تحلیل ایي ػَاهل ضا ًكبى هی زّس .
ثطای آیتن ّبی اؾتطاتػی هسیطیت ظًجیطُ تبهیي پبیساض ( جسٍل  9ضا ثجیٌیس )  3 ،فبوتَض اظ تجعیِ ٍ تحلیل ّب حبنل قس.
(ثب ٍاضیبًؽ  76.8 ٍ 71.9زضنس )زض اًساظُ گیطی آیتن ّب (ثؿیبض ثبالتط اظ آؾتبًِ  60زضنس).
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زض هَضز آیتن ّبی تَاثغ هسیطیت ظًجیطُ تبهیي (جسٍل  10ضا ثجیٌیس )  ،تجعیِ ٍ تحلیل ػبهل  ،حضَض چْبض ػبهل ضا ثهَضت
پیكٌْبز قسُ زض چبضچَة هب آقىبض هی وٌس .
ّیچ آیتوی حصف ًكسُ اؾت  .ثطای یه تؿت هغوئي  ،همبزیط آلفب وطًٍجبخ ثطای توبم ػَاهل ثبالی ّ 0.70ؿتٌس
(جسٍل  11ضا ثجیٌیس) وِ ثب ّوجؿتگی هیبى هتغیطّبی هؿتمل ًؿجتب ضؼیف ًكبًِ ای اظ چٌس ذغی ثَزى پبییي هی ثبقس.

جذٍل ً – 9تایج تجشیِ ٍ تحلیل اکتشافی تزای استزاتژیْای هذیزیت سًجیزُ تاهیي پایذار

استزاتژی هذیزیت سًجیزُ ی تاهیي پایذار
اًتربة تبهیي وٌٌسُ

هسیطیت لجؿتیىی

ًظبضت ثط هحهَل

آیتن ّب

ثبضگصاضی ػبهل

آیتن ّب

ثبضگصاضی ػبهل

آیتن ّب

ثبضگصاضی ػبهل

العاهبت پبیساضی

0/86

ضػبیت ّكساض ایوٌی

0/77

ثبظیبفت /اؾتفبزُ ی
هجسز اظ وبًتیٌطّب

0/76

گَاّی هحیظ
ظیؿتی

0/82

زضگیطی

0/76

اؾتفبزُ اظ
ذَزضٍّبی ون
ههطف

0/74

وس ّسایت ثبظضگبًی

0/68

لبًَى گصاضی

0/75

اؾتفبزُ اظ ؾیؿتن
ّبی ثؿتِ ثٌسی
لبثل ثبظیبفت

0/74

اًغجبق لطاضزاز

0/55

هَاز جبیگعیي حبهی
هحیظ ظیؿت

0/65

اٍلَیت قائل شذى تزای

0/72

ویفیت
ؾطٍیؽ/هحهَل

0/75

ثؿتِ ثٌسی ظیؿت
هحیغی ٍ ایوي

0/63

حالت حول ًٍقلی کِ
حاهی هحیط سیست
تاشذ

آهَظـ حول ٍ ًمل
ایوي

0/61

لبثلیت فٌی

0/69

ایوٌی ٍ ضیؿه ّبی
ؾالهت حبلت حول
ٍ ًمل

0/85

اػتجبض

0/53

ثبظضؾی ٍ ًگْساضی
ٍؾبیل ًملیِ

0/83

ضٍاثظ عَالًی هست

0/65
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تاتع هذیزیت سًجیزُ ی تاهیي
اجطا

ثطًبهِ ضیعی
آیتن

ثبضگصاضی ػبهل

آیتن

ثبضگصاضی ػبهل

تؼْس

0/87

زلت ػولیبتی

0/81

توطوع عَالًی هست ثط پبیساضی
اّساف
توطوع ثطهعایبی ضلبثتی هسیطیت
ظًجیطُ ی تبهیي پبیساض
ؾطهبیِ گساضی پبیساض

0/81

توطوع ثط ضضبیت هكتطی

0/89

0/79

ثْیٌِ ؾبظی زض حول ٍ ًمل

0/76

0/74

ثْیٌِ ؾبظی زض اًجبض

0/76

0/76

ضزیبثی ػولىطز پبیساضی

0/74

0/70

ؾالهت ٍ ایوٌی پیبزُ ؾبظی

0/71

0/72

توطوع ثط هسیطیت ثبظیبفت ٍ
ّسضضفت
ًگْساضی پبیساض تجْیعات

0/71

هَاضزی وِ ثطای هسیطیت
ظًجیطُ ی تبهیي پبیساض چٌساى
حؿبؼ ًیؿت
تحمیك زض پبیساضی ظًجیطُ ی
تبهیي
ثطًبهِ ضیعی جْت زاض حول
ًٍمل پبیساض
ثطًبهِ ضیعی جْت زاض اًجبض
پبیساض
تجسیسپصیطی هٌبثغ

0/71

0/70

0/70

ّوبٌّگی

ّوکاری

آیتن

ثبضگصاضی ػبهل

آیتن

تارگذاری عاهل

ّن تطاظی ظًجیطُ ی تبهیي

0/76

ثِ اقتطان گصاضی اعالػبت

0/84

توطوع ثط ّعیٌِ ّبی ظًجیطُ ی
تبهیي
توطوع ثط ؾَزّبی ظًجیطُ ی
تبهیي
اًغجبق ثب همطضات

0/78

ازغبم فطآیٌس

0/85

0/71

ًگطـ ًؿجت ثِ هسیطیت ظًجیطُ
تبهیي پبیساض
هسیطیت ضٍاثظ ذبضجی

0/70
0/79

هكبضوت ثطای اًجوي ّبی
هحلی
وبّف ضیؿه

0/72

هسیطیت ضٍاثظ زاذلی

0/86

0/80

چكن اًساظ ثِ اقتطان گصاقتِ
قسُ

0/71

تَاًوٌسؾبظی

0/71

0/88

][20

جذٍل ً .10تایج آًالیش عاهل اکتشافی تزای تَاتع هذیزیت سًجیزُ ی تاهیي

تاتع هذیزیت سًجیزُ ی تاهیي
اجطا

ثطًبهِ ضیعی
آیتن

ثبضگصاضی ػبهل

آیتن

ثبضگصاضی ػبهل

تؼْس

0/87

زلت ػولیبتی

0/81

توطوع عَالًی هست ثط پبیساضی
اّساف
توطوع ثطهعایبی ضلبثتی هسیطیت
ظًجیطُ ی تبهیي پبیساض
ؾطهبیِ گساضی پبیساض

0/81

توطوع ثط ضضبیت هكتطی

0/89

0/79

ثْیٌِ ؾبظی زض حول ٍ ًمل

0/76

0/74

ثْیٌِ ؾبظی زض اًجبض

0/76

0/76

ضزیبثی ػولىطز پبیساضی

0/74

0/70

ؾالهت ٍ ایوٌی پیبزُ ؾبظی

0/71

0/72

توطوع ثط هسیطیت ثبظیبفت ٍ
ّسضضفت
ًگْساضی پبیساض تجْیعات

0/71

هَاضزی وِ ثطای هسیطیت
ظًجیطُ ی تبهیي پبیساض چٌساى
حؿبؼ ًیؿت
تحمیك زض پبیساضی ظًجیطُ ی
تبهیي
ثطًبهِ ضیعی جْت زاض حول
ًٍمل پبیساض
ثطًبهِ ضیعی جْت زاض اًجبض
پبیساض
تجسیسپصیطی هٌبثغ

0/71

0/70

0/70

ّوبٌّگی

ّوکاری

آیتن

ثبضگصاضی ػبهل

آیتن

تارگذاری عاهل

ّن تطاظی ظًجیطُ ی تبهیي

0/76

ثِ اقتطان گصاضی اعالػبت

0/84

توطوع ثط ّعیٌِ ّبی ظًجیطُ ی
تبهیي
توطوع ثط ؾَزّبی ظًجیطُ ی
تبهیي
اًغجبق ثب همطضات

0/78

ازغبم فطآیٌس

0/85

0/71

ًگطـ ًؿجت ثِ هسیطیت ظًجیطُ
تبهیي پبیساض
هسیطیت ضٍاثظ ذبضجی

0/70
0/79

هكبضوت ثطای اًجوي ّبی
هحلی
وبّف ضیؿه

0/72

هسیطیت ضٍاثظ زاذلی

0/86

0/80

چكن اًساظ ثِ اقتطان گصاقتِ
قسُ

0/71

تَاًوٌسؾبظی

0/71

0/88
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جذٍل ً .11تایج تجشیِ ٍ تحلیل ّای ّوثستگی

استزاتژی هذیزیت سًجیزُ ی

تاتع هذیزیت سًجیزُ ی تاهیي

CA

SD

هؼٌب

تاهیي پایذار
ّوکاری

ّواٌّگی

اجزا

ًظارت

تزًاهِ ریشی هذیزیت

اًتخاب
1

0/90

0/75

3/69

1

***0/41

0/83

0/62

3/59

1

**0/34

***0/61

0/89

0/91

3/26

1

**0/34

0/01

*0/26

0/72

0/83

3/70

1

***0/46

***0/36

0/08

**0/30

0/86

0/71

3/92

اجزا

1

0/20

0/13

**0/78

***0/45

***0/61

0/92

1/03

3/07

ّواٌّگی

***0/54

***0/41

0/20

***0/48

***0/36

***0/47

0/72

0/49

3/18

ّوکاری

اًتخاب
تاهیي
کٌٌذُ
ًظارت تز
تَلیذ
هذیزیت
لجستیکی
تزًاهِ
ریشی

1

*p<0/05 , **p< 0/01, ***p<0/001
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 -5آًالیش ٍ تحث
یه آًبلیع چٌسگبًِ همبیؿِ ای ثطای زضن ضاثغِ ثیي اؾتطاتػی ّبی  ٍ SSCMهسیطیت ظًجیطُ تبهیي اجطا گطزیس ٍ ثِ
ػٌَاى هجوَػِ ای اظ ّوِ تَاثغ زض ًظط گطفتِ قسُ اؾت  ،زٍ هتغیط وٌتطلی ثطای آظهبیف هسل همبیؿِ ای ثِ وبض گطفتِ
قس ،ثِ عَض هكرم اًساظُ ٍ ػوط ؾبظهبى ( .جسٍل  12ضا ثجیٌیس)
هتغیطّب

اؾتطاتػی
ّبی SSCM

هسیطیت ظًجیطُ تبهیي (توبم تَاثغ )SCM
هسل 1

هسل 2

هسل 3

هسل 4

اًتربة تبهیي
وٌٌسُ

** 0.39

* 0.38

* 0.31

*** 0.39

ًظبضت ثط هحهَل

*** 0.48

*** 0.40

*** 0.39

*** 0.41

هسیطیت لجؿتیه

*** 0.37

*** 0.37

*** 0.37

*** 0.37

هتغیطّبی وٌتطلی
اًساظُ (ؾبیع)

0.02

0.04
0.08

ؾي

0.15

ًتبیج همبیؿِ
F

*** 41.16

*** 27.12

*** 28.25

*** 17.95

R²

0.51

0.52

0.52

0.55

 R²تٌظین قسُ

0.50

0.50

0.51

0.52

** P<0.01 ; *** P<0.001

; * P<0.05

 آظهبیف ّبی هسل اٍل ضاثغِ ثیي اؾتطاتػیْبی  SCM ٍ SSCMضاثِ ػٌَاى یه هجوَػِ زض ًظط هی گیطز .
 ایي ثِ هؼٌبی زض ًظط گطفتي توبم تَاثغ  ،ثسٍى هتغیطّبی وٌتطلی هی ثبقس .
 آظهبیكْبی هسل زٍم ضاثغِ ثیي اؾتطاتػیْبی  SCM ٍ SSCMضا قبهل وٌتطل اًساظُ هتغیطزض ًظط هی گیطز .
 آظهبیكْبی هسل ؾَم ضاثغِ ثیي اؾتطاتػیْبی  SCM ٍ SSCMضا قبهل ؾي هتغیط وٌتطلی زض ًظط هی گیطز.
 آظهبیكْبی هسل چْبضم ضاثغِ ثیي اؾتطاتػیْبی  SCM ٍ SSCMضاقبهل ّوِ ػَاهل هتغیطّبی وٌتطلی زض
ًظط هیگیطز.
 توبهی هسل ّب ثؿیبض هْن ٍ لبثل تَجِ هی ثبقٌس  .زض حسٍز ًیوی اظ تغییطات اػوبل قسُ زض تَاثغ
 SCMهی تَاًٌس ثَؾیلِ اًتربة تبهیي وٌٌسُ ً ،ظبضت ثط هحهَل ٍ اؾتطاتػیْبی هسیطیت لجؿتیه تَضیح زازُ
قًَس.
][23

زضهجوَع ًظبضت ثط هحهَل ثیكتطیي تبحیط ضا زاقتِ ،زض حبلیىِ هسیطیت لجؿتیىی ووتطیي تبحیط ضا زض هجوَع زاقتِ اؾت
.
یه آًبلیع همبیؿِ ای چٌسگبًِ ی زیگط هب ضا ثِ زضن ضاثغِ ثیي یه اؾتطاتػی  ٍ SSCMیه تبثغ  ، SCMثسٍى هتغیط(ٍ )a
ثب ٍجَز هتغیط ( )bوِ قبهل هتغیطّبی وٌتطل هی ثبقس ّسایت هی وٌس ( .جسٍل  13ضا ثجیٌیس)

جذٍل  .13هقایسِ ًتایج تیي استزاتژیْای  ٍ SSCMتَاتع SCM
تبثغ SCM
ثطًبهِ ضیعی
b

اجطا

ّوىبضی

b

a

b

a

b

a

0.42
***

0.32
**

0.22

0.26

0.39
***

0.37
**

0.58
***

0.54
***

0.44
***

0.12

0.14

0.18

0.36
**
0.29

0.52
***

0.40
**
0.28
*

0.55
***

a
0.51
***

ّوبٌّگی

هتغییطّب

0.20
0.39
**

0.23
0.34
**

0.21

اًتربة تبهیي وٌٌسُ

ًظبضت ثط هحهَل

اؾتطاتػیْبی
SSCM

هسیطیت لجؿتیىی

هتغیطّبی وٌتطلی
0.12
0.00

0.16

0.19

0.11

0.26
*

0.23

0.26

اًساظُ (ؾبیع)
ؾي

ًتبیج همبیؿِ
11.62
***
0.41
0.37

22.33
***

7.84
***

15.61
***

7.93
***

14.84
***

11.22
***

23.95
***

0.38

0.31

0.27

0.31

0.28

0.43

0.38

0.37

0.28

0.25

0.27

0.27

0.39

0.37

F

R²
 R²تٌظین قسُ

*p < 0.05; ** p < 0.01; *** p < 0.001
ّوِ هسلْبی آًبلیعّبی همبیؿِ ای ،ثب هتغیطّبی وٌتطلی یب ثسٍى آًْب  ،ثكست لبثل تَجِ ّؿتٌس .زض حسٍز  %35اظ هغبیطت
زض ّط یه اظ تَاثغ  SCMثَؾیلِ اؾتطاتػی  SSCMتَضیح زازُ قسُ اؾت .
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ثِ عَض ولی ،هب زضیبفتین وِ اؾتطاتػی هسیطیت لجؿتیه ثط تَاثغ ثطًبهِ ضیعی ٍ اجطا ثؿیبض هَحط اؾتّ .وچٌیي اؾتطاتػی
ًظبضت ثط هحهَالت ًیع تبحیط ثؿعایی ثط تَاثغ ّوىبضی ٍ ّوبٌّگی ٍ ثطًبهِ ضیعی زاضز.
زض هجوَع ثِ ًظط هی آیس تَاثغ اجطایی ووتطیي تبحیط ضا اظ اؾتطاتػیْبی  SSCMپصیطا هی ثبقٌس ٍ ًیع اؾتطاتػی هسیطیت
لجؿتیه تبحیط ظیبزی ثط ّوبّگی ٍ ّوىبضی ًساضز .

ً -6تیجِ گیزی :
ایي هغبلؼِ تبحیط اؾتطاتػیْبی  SSCMثط تَاثغ  SCMزض ووپبًی ّبی ػولیبتی زض نٌبیغ تَظیغ ًفت ٍ گبظ ضا وبٍـ
هیوٌس.
ایي تحمیك زض هَضز تبحیط ؾِ اؾتطاتػی  (، SSCMاًتربة تبهیي وٌٌسُ ً ،ظبضت ثط هحهَل ٍ هسیطیت لجؿتیىی) ثط چْبض
تبثغ ( SCMثطًبهِ ضیعی  ،اجطاّ ،وبٌّگی ٍ ّوىبضی) هیجبقس  .یبفتِ ّبی انلی آًبلیع هب ثهَضت ظیط ّؿتٌس .
هغبلؼبت حبثت هی وٌس وِ اؾتطاتػیْبی پبیساضی قطوت ّبی ًفت ٍ گبظ زض ظًجیطُ تبهیي لغؼب ثط تَاثغ  SCMوِ زض
قطوت ّب اجطا قسُ اًس تبحیط زاقتِ اؾت .ثِ عَض ولی زض ایي هغبلؼِ  SCM ،ضا هتكىل اظ توبم چْبض تَاثغ تَنیف قسُ ٍ
ثِ عَض ٍیػُ ٍ جساگبًِ زض زٍ هَضز ثطًبهِ ضیعی ٍ ّوىبضی زض ًظط هی گیطین ً .تیجِ گیطی ّب حبوی اظ آى هی ثبقس وِ
تَاثغ  SCMزضٍالغ ثِ ّن پیَؾتِ ّؿتٌس ٍ اؾتطاتػیْبی ً SSCMیع اًحهبضی ًیؿتٌس .
هب زضیبفتین تبحیطگصاضی اؾتطاتػی اًتربة تبهیي وٌٌسُ ثطتبثغ ثطًبهِ ضیعی اظ زیگط العاهبت پبیساضی ظًجیطُ تبهیي ثیكتط
اؾت  .الجتِ  ،ایي العاهبت نطف ًظط اظ آًىِ هوىي اؾت زاذلی یب ذبضجی ثبقٌس ،اهب ثبظ ّن هَجَز ّؿتٌس ٍ زض ذظ هكیْب
ٍ اؾتطاتػی ّبی عَالًی هست ٍ هیبى هست قطوتْبی تَظیغ وٌٌسُ ًفت ٍ گبظ گٌجبًیسُ قسُ اًس .
ٍلتی وِ یه تبهیي وٌٌسُ ضا ثِ هٌظَض زض ًظط گطفتي زضن ثیكتط وِ هجتٌی ثط فبوتَضّب ٍ تمبضبی ثیكتط ثطای ؾطهبیِ
گصاضی ضٍی آًْب هی ثبقس اًتربة هی وٌین  ،توطوع هب ثط ضٍاثظ عَالًی هست ثب قطوتْبی ًفت ٍ گبظ هی ثبقس.
توطوع ثط ضٍاثظ عَالًی هست ثبػج هی قَز قطوت ّبی ًفت ٍ گبظ هجوَػِ ای اظ ػَاهل جبهغ تط ضا زض ًظط ثگیطًس ٍ
توبیل ثیكتطی ثِ ؾطهبیِ گصاضی زض آًْب زاقتِ ثبقٌس .
تبحیط زیگط زض هَضز نسٍض گَاّیٌبهِ ظیؿت هحیغی اؾت  .قوبض ظیبزی اظقطوت ّب تَجِ قبى ضا هتوطوع ثِ گَاّیٌبهِ ّب
وطزُ اًس  ،ثِ ذهَل زض ضٍهبًی ثِ ػٌَاى ػضَی اظ اتحبزیِ اضٍپب .
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آذطیي هَضَػی وِ ون اّویت تط اظ هَضَػبت لجلی ًیؿت ٍ یه ًتیجِ گیطی اظ آیتن ّبی لجلی هی ثبقس ایٌؿت وِ
اػتجبض تبهیي وٌٌسُ زض ضػبیت هؿبیل ظیؿت هحیغی ثغَض لغغ زض ضاُ اًساظی یه اضتجبط ثلٌس هست هَحط اؾت .تبحیطات
اؾتطاتػی اًتربة تبهیي وٌٌسُ ثط هست لطاضزاز ٍ اؾتبًساضزّبی ویفیت ٍاضح ّؿتٌس.
ثِ ػٌَاى یه ًتیجِ گیطی  ،قطوت ّبی تَظیغ ًفت ٍ گبظ ثبیس ثغَض پیَؾتِ تؼْس تبهیي وٌٌسُ ضا زض جْت ثط عطف وطزى
ًیبظهٌسیْبی شوط قسُ زض لطاض زاز ٍ اًغجبق آًْب ثب ویفیت ؾطٍیؽ  /اؾتبًساضزّبی هحهَل ٍ همطضات ،ضؾیسگی ٍ اضظیبثی
وٌٌس  .یه هؿبلِ زیگط لبثلیت فٌی پبیساض تبهیي وٌٌسُ زض اؾتفبزُ اظ تجْیعات ٍ تىٌَلَغی ّب هی ثبقس .
زض ٍظبیف ّوىبضی ٍ ّوبٌّگی  ،اؾتطاتػی هٌبؾت اًتربة تبهیي وٌٌسُ ثِ اضتجبط هَحط تبهیي وٌٌسگبى ثب نٌؼت ٍ
ووپبًی ّبی ًفت ٍ گبظ ٍ اجطای نحیح وسّبی تجبضی اػتجبض هی زّس .
اؾتطاتػی ًظبضت ثط هحهَل هیعاى توطوع ثط ضػبیت ایوٌی ضا تؼییي هی وٌس ،یؼٌی قطوت ٌّگبم اًتربة تبهیي وٌٌسُ ٍ
هحهَالت آى هغبثمت فؼبلیتْبی تبهیي وٌٌسُ ثب لَاًیي ایوٌی ضا زض ًظط هی گیطز .قطوتّبی تَظیغ ًفت ٍ گبظ ٌّگبم
اًتربة تبهیيوٌٌسُ ،هحهَالتی ضا زض ًظط هیگیطًس وِ زاضای ّكساضّبی ایوٌی هحهَل هغبثك ثب همطضات هَجَز ثبقٌس.
ػولىطز ّوىبضی ٍ هكبضوت تبهیي وٌٌسگبى زض تَؾؼِ هحهَالت/ذسهبت جسیس تحت تبحیط هسیطیت هحهَل اؾت.
اؾتطاتػی هسیطیت لجؿتیه زض نسز تطغیت تبهیي وٌٌسگبى ثِ اؾتفبزُ ّط چِ ثیكتط اظ ظطٍف ثبظیبفت ٍ ثِ وبضگیطی
ؾیؿتن ّبی ثؿتِ ثٌسی لبثل ثبظیبفت هی ثبقس ّ .وچٌیي اؾتفبزُ اظ ضٍـ ّبی حول ٍ ًمل ؾبظگبض ثب هحیظ ظیؿت تَؾظ
قطوت ّبی تَظیغ ًفت ٍ گبظ هی ثبیؿتی زض اٍلَیت ثبقس ظیطا هؿئَلیت اجتوبػی آًْب اؾتفبزُ ثْیٌِ اظ ؾَذت ٍ وبّف
ّعیٌِ ّب اؾت .جْت اجطای توبهی فؼبلیتْبی شوط قسُ زض ًظط گطفتي هَاضزی چَى  :ذغطات حول ًٍمل ،آهَظـ ایوٌی،
ثبظضؾی ٍ ًگْساضی هؿئَالًِ ٍؾبیل ًملیِ العاهی هی ثبقس .
زض ایي تحمیك چٌسیي وبؾتی هكبّسُ هی گطزز:
اٍل ،زضّن آهیرتي تَاثغ  ،SCMوِ زض زًیبی تجبضی ٍالؼی ثِ ؾرتی هی تَاى آًْب ضا اظ یىسیگط هتوبیع وطزّ ،وچٌیي ثِ
وبضگیطی ًظطات ثطذی اظ پبؾد زٌّسگبى زقَاض هی ثبقس .زٍم ،ایٌىِ اؾتطاتػی ّبی  SSCMزض هسل تحمیك هؿتمل زض ًظط
گطفتِ قسُ اؾت زض حبلیىِ زض ٍالؼیت چٌیي ًیؿت .ؾَم ،ایٌىِ قطوتّبی تَظیغ ًفت ٍ گبظ توبیل ووتطی ثِ هكبضوت زض
ظهیٌِ ّبی چٌیي تحمیمبتی ضا زاضًس .
ثِ عَض ولی ،یبفتِّبی ایي هغبلؼِ هیتَاًٌس تَؾظ قطوتّبی فؼبل زض تَظیغ ًفت ٍ گبظ ثطای عطاحی اؾتطاتػیّبی
 ٍ SSCMضؾیسگی ثْتط ثِ العاهبت هطثَط ثِ فؼبلیتّبی ظیؿتهحیغی ٍ اجتوبػی زض ظًجیطُ تبهیي هَضز اؾتفبزُ لطاض
گیطًس.
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ایي تحمیك یىی اظ اٍلیي هغبلؼبتی اؾت وِ تأحیط اؾتطاتػی ّبی  SSCMضا ثط  SCMتجعیِ ٍ تحلیل هی وٌس ٍ هی تَاًس
یه پبیِ ػلوی ثطای هسیطاى ػبهل ٍ ؾطپطؾتبى  SSCMایجبز ًوبیس .
ًتبیج ایي تحمیك پبیِ گصاض هؿیطّبی جسیسی ثطای هحممیي هی ثبقس تب ػٌبنط زیگطی ضا زض تجعیِ ٍ تحلیل ثِ وبض ثطًس .
ػٌبنطی هبًٌس تبحیط زیجیتبلی ؾبظی ٍ اؾتطاتػی ّبی هجتٌی ثط ًَآٍضی .
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