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 ٣١/٢/٨٤: تاريخ تاييد نهايي

 ده چكي
هاي اصلي  پيچيدگي، پويايي و غير قابل پيش بيني بودن از ويژگي         در فضاي کسب و کار کنوني که         

استفاده از اصطالح اقتصاد شبکه اي     . آن است، مديران عملياتي با چالش هاي عمده اي روبرو هستند         
نشان دهنده نقش دانش و همکاري توأم با اشتراک مساعي در فعاليت هاي اقتصادي عصر حاضر                   

 زنجيره  مديريت«يكي از الگوهاي نوين مديريت عمليات براي فعاليت در اقتصاد شبكه اي،               . است
است كه با توجه به الزامات اقتصاد نوين به طور جدي مورد توجه مديران كسب و كار و                      » تأمين

 .محققان مديريت قرار گرفته است
 تالش مي شود ضمن تبيين نقش مديريت زنجيره تأمين در           نوشتار در اين    اين مهم با توجه به    

ب شكل گيري شبکه هاي همکاري، الگويي       فزاينده کنوني در قال     يموفقيت بنگاه ها در صحنه رقابت     
براي تقويت و توسعه نقش عمليات در ايجاد و حفظ مزيت رقابتي از طريق تدوين و توسعه                          

در اين راستا ابتدا وضعيت و ابعاد کليدي مديريت عمليات در فضاي               . استراتژي عمليات ارايه شود   
به ري و چارچوب تحقيق حاضر        جهت گي  پس از تبيين  . اقتصادي نوين مورد بحث قرار مي گيرد      

در اين زمينه ابتدا    . پرداخته مي شود ادبيات موضوع و پيشينه تحقيق مرتبط با موضوع مقاله           بررسي  
. قرار مي گيرد به طور مختصر مورد بحث و بررسي         مديريت زنجيره تأمين     مفاهيم و ابعاد كليدي      

پس از اين که مباني نظري تحقيق      . سپس مفهوم و فرايند استراتژي عمليات مختصراً بررسي مي شود        
كه مشتمل بر مفهوم و فرايند استراتژي عمليات در محيط زنجيره               تبيين شد، الگوي پيشنهادي      

 .تأمين است معرفي و هر يك از مراحل آن شرح داده مي شود
 

مديريت زنجيره تأمين، استراتژي عمليات، استراتژي زنجيره تأمين،         : هاي كليدي واژه
 يات، استراتژي قابليت مدارمديريت عمل

                                                      
 ريت دانشگاه تهران  دانشيار دانشكده مدي∗
  دانشجوي دكتري مديريت توليد و عمليات  دانشكده مديريت دانشگاه تهران∗∗
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 مقدمه 
در اين فضا   . ويژگي كليدي محيط كسب و كار كنوني، تغييرات سريع و ساختارشكن است          

بنگاه هاي صنعتي و خدماتي با محيط رقابتي اي در تعامل هستند كه پيچيدگي، پويايي و                   
ودمند در اين   تعامل مؤثر و س    . ]3[غير قابل پيش بيني بودن از ويژگي هاي اصلي آن است            

داشتن فضاي رقابتي نيازمند بهره گيري از مدل هاي كسب و كار اثربخشي است كه ضمن                
انعطاف پذيري و پويايي الزم،  قابليت هاي مناسبي براي موفقيت در صحنه رقابت به سازمان              

 .عرضه كند
به دليل تغييرات سريع تكنولوژي و تشديد فزاينده رقابت، بستر اقتصادي محيط                       

اقتصاد « از اصطالح     ه و كار نيز دچار تحوالت عمده اي شده، به طوري كه امروز              كسب
 دو ويژگي اصلي اقتصاد . ن استفاده مي شودـرفي اقتصاد نويـ براي مع١»شبكه اي

 بودن فعاليت هاي    ٣»مبتني بر همكاري و اشتراك مساعي        « و    ٢»دانش مدار«شبكه اي،  
 توجه به پيچيدگي هاي خاص كسب و كار         با. ]22[اقتصادي در اين فضاي نوين است           

شبكه اي به خصوص زماني كه سازمان به عنوان جزئي از يك شبكه اقتصادي بايد همزمان                
را در فعاليت هاي خود مدنظر     ) در بيرون از شبكه   (و رقابت   ) درون شبكه (دو بعد همكاري    

ضمن حفظ كارايي   قرار دهد، مديريت عمليات نيازمند الگوها و ابزارهاي مناسبي است تا              
يكي از الگوهاي نوين    . ]35[ ايفا كند    خود، نقش كليدي در اثربخشي سازمان و كل شبكه          

است كه با    » مديريت زنجيره تأمين   «مديريت عمليات براي فعاليت در اقتصاد شبكه اي،            
توجه به الزامات اقتصاد نوين به طور جدي مورد توجه مديران كسب و كار و محققان                      

از جمله ابزارهاي ضروري مديريت عمليات در         . ]34[عتي قرار گرفته است      مديريت صن 
 وظيفه تمركز فعاليت هاي    ٤استراتژي عمليات . فضاي رقابتي کنوني استراتژي عمليات است     

در فضاي . سطوح عملياتي درراستا و هم جهت با اولويت هاي رقابتي سازمان را برعهده دارد       
راي آن كه بتواند مأموريت محوله را به نحو مناسب به              زنجيره تأمين استراتژي عمليات ب     

انجام رساند بايد ضمن توجه به سازگاري و كارايي درون سازماني به سازگاري و كارايي                 
 . نيز توجه كند) درون زنجيره تأمين(بين سازماني 

                                                      
1. Networked Economy  
2. Knowledge Based  
3. Collaboration  
4. Operation Strategy  
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 تالش مي شود ضمن تبيين ويژگي ها و ابعاد کليدي         ادامهبا توجه به مقدمه ياد شده، در        
محيط عملياتي بنگاه ها، الگويي مناسب جهت تدوين استراتژي عمليات در محيط زنجيره               

 . تأمين ارايه شود

 مديريت عمليات در اقتصاد نوين
ظهور فناوري اطالعات، تشديد رقابت جهاني و افزايش قدرت چانه زني مشتريان موجب               

انتخاب عنوان  . جربه كنند شده كه امور كسب و كار، مديريت و اقتصاد تغييرات اساسي را ت           
اقتصاد نوين، اقتصاد شبكه اي و يا اقتصاد ديجيتالي براي فضاي اقتصادي حاضر تالشي                   

اين ) در حال ظهور بودن   (به علت در حال گذار بودن       . است براي بيان اين تغيير و تحوالت      
. ]26[فضاي اقتصادي، هنوز ديد مناسبي از ماهيت و ساختار كلي آن به دست نيامده است                  

 قاعده اصلي حاكم    ۱۰ در تبيين ماهيت اقتصاد شبكه اي،       ١»قواعد جديد «در اثر خود    » كلي«
 : ]15[بر اين فضاي اقتصادي را به شرح زير بيان مي دارد 

 .عدم تمركز در سازماندهي فعاليت ها و توزيع تالش ها بين اعضاء شبكه. ۱
 هاي Nodبا افزايش تعداد    . ( نزولي تأكيد بر بازده صعودي يا فزاينده به جاي بازده          . ۲

 .)شبكه، ارزش آن ارتقاء مي يابد
 .تمركز بر بيشينه سازي سود با تكيه بر اصل وفور منابع به جاي كميابي منابع. ۳
در دسترس بودن براي همه با  ارزش ترين برونداد فعاليت شبكه اي است، بهترين چيز،             . ۴

 .واهد بوددر دسترس ترين و در نتيجه ارزان ترين خ
 ).جزئي از شبکه(تقدم تقويت و توسعه شبكه بر تقويت خود . ۵
جهت گيري تهاجمي و فعال در راستاي رسيدن به نقطه اوج به جاي انتظار شكست                 . ۶
 .داشتن
تفكر فضايي به جاي تفكر مكاني، اين تغيير نگرش موجب از بين رفتن مرزهاي                    . ۷

 .مه چيز و در هر موقع مي شودفيزيكي و ظهور مفاهيمي هم چون همه جا، ه
تقدم تحول و شدن به جاي هماهنگي و بودن؛ دست يابي به تعادل پويا و نظم فعال از                 . ۸

 .طريق آشوب نظم دار
اولويت توسعه تکنولوژي ارتباطات، زيرا اساس توسعه فعاليت هاي اقتصادي،                 . ۹

                                                      
1. New Rules  
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 .گسترش تكنولوژي ارتباطات است
 با توجه به اين كه فرصت، منبع خلق سرمايه جديد            اولويت فرصت بر کارايي زيرا    . ۱۰

 .است؛ از اين رو فرصت بر كارايي اولويت و ارجحيت دارد
 يادشده مشاهده مي شود كه محيط رقابتي سازمان هاي توليدي در قرن            مواردبا توجه به    

.  متفاوت نسبت به شرايط حاكم در قرن بيستم خواهد داشت              بيست و يكم وضعيتي كامالً  
مي ملي علوم آمريكا با هدف بررسي ماهيت اين تحوالت و اثرات آن بر فعاليت هاي                 آكاد

چشم انداز چالش هاي فراروي توليد در سال        «آتي صنعتي يك طرح تحقيقاتي با عنوان           
براساس گزارش تحقيق يادشده چشم انداز عوامل        . را تدوين و اجرا كرده است       » ۲۰۲۰

 :]39[ شرح زير ترسيم شده است  به۲۰۲۰اصلي مؤثر بر توليد در سال 
به دليل توسعه ارتباطات و به اشتراك گذاري دانش، فضاي رقابتي نيازمند                       . ۱

 .پاسخ گويي سريع به نيروهاي بازار است
مشتريان هوشيار و مطلع انتظار دارند محصوالت توليدي سفارش شده با نيازهاي                 . ۲

 .آن ها تطابق داشته باشد
 .يه و اساس رقابت در تمامي ابعاد توليد استخالقيت و نوآوري، پا. ۳
توسعه و گسترش تكنولوژي فرايندهاي نوآور و خالق موجب شده حيطه و مقياس               . ۴

 .توليد متحول شود
با توجه به شرايط اكوسيستم جهاني مواظبت از محيط پيراموني يك اصل اساسي                 . ۵
 .است
ليد و وضعيت محيط بازار به        اطالعات و دانش مورد نياز درباره ابعاد مختلف تو            . ۶

 .صورت گسترده اي براي تصميم گيري در دسترس است
 .توزيع جهاني منابع توليد، يك عامل كليدي در سازماندهي بنگاه هاي توليدي است. ۷

با توجه به موارد يادشده مي توان گفت انعطاف پذيري و پاسخ گو بودن ضرورت اصلي              
ريت عمليات در فضاي اقتصاد شبكه اي، ماهيتي كامالً         بنابراين مدي .  است ۲۱قرن  توليد در   

ويژگي هاي مديريت  . متفاوت نسبت به مديريت عمليات در اقتصاد سنتي خواهد داشت             
و همكاران در   » هيس«از منظر   ) شبكه اي(عمليات در اقتصاد سنتي درمقايسه با اقتصاد نوين         

 .ارايه شده است) ١(نگاره 
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 ]22[ديريت عمليات در اقتصاد سنتي و اقتصاد نوينمقايسه ابعاد م. ۱نگاره 
 اقتصاد سنتي يا كهنه اقتصاد نوين يا شبكه اي

 فضاي اقتصادي
 ويژگي

 سازمان توليد بنگاه هاي مستقل شبكه اي از همكاران
 ساختار محصول محصوالت منفرد بسته اي از محصوالت و خدمات سازگار
ف و مديريت پويايي هاي محصوالت بسيار منعط

 متغير در داخل شبكه ها
مديريت جريان ايستاي توليد از طريق 

 فرايندهاي داخلي
 كانون تمركز مديريت

 ابزار بهبود بهبود فرايند بهبود پروژه
اعتماد، مذاكره، پاداش دهي و (كنترل غيرمستقيم 

(... 
 مكانيزم كنترل كنترل مستقيم

 روش هاي متفاوت و متعدد براي رقابت
ت دست يابي به حجم تالش در جه

 انبوه در اولين فرصت ممكن
 شاخص رقابت پذيري

 

 بيان مسأله تحقيق
 :با توجه به توضيحات پيشين، مسأله اصلي اين تحقيق عبارت است از اين كه

 زنجيره تأمين به چه نحو تدوين و طراحي شود تا بتواند                محيطاستراتژي  عمليات در     
 سازد؟ اقتصاد شبكه اي را برآوردهيك  نيازها و الزامات مديريت عمليات در

با توجه به توضيحات ارايه شده در بخش هاي پيشين در رابطه با وضعيت محيط                         
كسب و كار، الزامات اقتصاد شبكه اي و ماهيت مديريت عمليات در اين فضاي نوين                      

ي اقتصادي، الگوي پيشنهادي براي تدوين و توسعه استراتژي عمليات بايد داراي ويژگي ها            
 :زير باشد

متناسب با فعاليت در فضاي اقتصاد شبكه اي، يعني مبتني بر اشتراك مساعي در درون              . ۱
 و بهره گيرنده از قابليت هاي فناوري هاي نوين اطالعاتي            )زنجيره تأمين (شبكه همكاري    

 .باشد
 . باشديتضمين كننده كارايي درون سازماني، يعني منطبق با شرايط سيستم عمليات. ۲
 يعني متناسب با    .تضمين كننده سازگاري بيروني و در راستاي اثربخشي شبكه باشد          . ۳

 . سيكل عمر محصول و در ارتباط و تعامل با ديگر اجزاء زنجيره  باشد
از جامعيت كافي برخوردار باشد، يعني محيط درون سازمان، محيط درون شبكه و                . ۴

 .را در بر گيرد) ره تأمينمحيط رقابتي زنجي(در تعامل با محيط بيروني شبكه 
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 مروري بر ادبيات موضوع و پيشينه تحقيق

 مفاهيم اساسي مديريت زنجيره تأمين
. ]31[يکي از واقعيت هاي اصلي محيط هاي کسب و کار، وابستگي بنگاه ها به يکديگر است             

اين وابستگي در ابعاد مختلف قابل تبيين است که مهم ترين آن ها وابستگي زماني و                        
وابستگي زماني به ارتباط تاريخي يا ترتيبي فعاليت هاي بين            . دي بين بنگاه ها است    کارکر

بنگاه ها در يک شبکه عمليات به دليل ماهيت ترتيبي فعاليت ها يا دسترسي به منابع مورد نياز                
 . براي انجام فعاليت ها اشاره دارد

ماهيت تخصصي يا مکمل  وابستگي کارکردي به ارتباط بين فعاليت هاي بنگاه ها به دليل          
اين وابستگي در قالب تقسيم کار يا حوزه        . بودن آن ها در يک شبکه عملياتي اشاره مي كند       

. فعاليت بين بنگاه ها نمود يافته و هماهنگي ترتيبي فعاليت بين بنگاه ها را ضروري مي سازد                
اهنگي وابستگي زماني و کارکردي و ديگر وابستگي ها موجب مي شود تا همکاري و هم                

بين بنگاه ها در يک شبکه فعاليت در جهت دست يابي به اهداف داخلي يا اهداف مشترک                 
 .]47[ضروري شود 

با توجه به اين واقعيت، جستجو و بررسي راه کارهاي مختلف براي کسب همکاري و                 
هماهنگي مناسب بين بنگاه ها در درون يک شبکه يا زنجيره فعاليت يکي از دغدغه هاي                   

ران و محققان مديريت بوده و خواهد بود اين همکاري و هماهنگي در دو سطح                اصلي مدي 
يعني بين اجزاء يا بخش هاي اصلي سازمان مثل بازاريابي، عمليات،                    (درون سازماني   

يعني بين سازمان هاي موجود در يک شبکه       (و بين سازماني   ) تدارکات و خريد و لجستيک    
 . ]43[مطرح است ) يا زنجيره فعاليت

زيه و تحليل و ارايه راهکار براي کسب هماهنگي درون سازماني، يکي از موضوعات   تج
اصلي مورد بحث و بررسي محققان مديريت در حوزه هاي رفتاري، ساختاري و يا                         
استراتژيک و عملياتي بوده و در اين زمينه فعاليت هاي گسترده اي صورت گرفته است که                

 . اشاره كرد...  ، سازمان هاي مجازي و TQM ، BPR ، MISاز آن جمله مي توان به 
بحث همکاري و هماهنگي بين سازماني نسبت به همکاري و هماهنگي درون سازماني              

در اين زمينه نيز فعاليت هايي صورت گرفته که . موضوعي جديدتر و مسأله اي بغرنج تر است
 Outsourcingتراتژيک،  از آن جمله مي توان به مباحث مشارکت و همکاري در ادبيات مديريت اس               

 اشاره كرد؛ اما مسأله اصلي آن است که هيچ کدام از الگوهاي مورد اشاره ادعاي               IT و   MISدر حوزه   
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تجزيه و تحليل و ارايه راهکار براي کسب همکاري و هماهنگي همزمان در سطوح درون سازماني و                   
مديريت زنجيره تأمين به دنبال     . نشده اندبين سازماني را نداشته اند و اصوالً براي اين منظور نيز طراحي            

 .]33[و ] 9[پر کردن اين حلقه مفقوده است 
 ميالدي توسط مشاوران مديريت       ٨٠اولين بار در اوايل دهه        » مديريت زنجيره تأمين   «اصطالح  

اين مفهوم در بدو پيدايش عمدتاً براي تبيين منافع يکپارچه سازي              . ]42[مورد استفاده قرار گرفت       
هاي کارکردي دروني يک بنگاه هم چون خريد، توليد، لجستيک و بازاريابي به کار گرفته                     حوزه 

 ميالدي محققان و صاحب نظران جامعه آکادميک تالش كردند تا مباني           ٩٠از اوايل دهه    . ]19[مي شد  
بيان » مديريت زنجيره تأمين  «در تحليل ظهور و توسعه      » کي چن تن  «. ]32[ را شکل دهند     SCMنظري  

مديريت «ي دارد که توسعه دانش نظري و عملي در دو حوزه کليدي پشتيباني کننده توليد يعني                       م
با نگاه به دو سوي زنجيره فعاليت هاي بنگاه             » مديريت حمل و نقل و توزيع        «و  » خريد و تأمين   

و همزمان با آن، تالش هايي که در جهت يکپارچه سازي حوزه هاي                ) تأمين کنندگان و مشتريان   (
کردي درون بنگاه صورت مي گرفت، موجب شد تا رويکردي استراتژيک و کالن به مديريت                  کار

 .]50[پديدار شود » مديريت زنجيره تأمين«عمليات و حوزه هاي مرتبط با آن در قالب مفهوم 
با توجه به اين که مديريت زنجيره تأمين، ريشه در حوزه هاي مختلف علوم مديريت دارد و به                      

م جديد به سرعت در حال توسعه و تکامل است؛ از اين رو يک تعريف جامع و                       عنوان يک مفهو   
صاحب نظران و محققان مختلف هرکدام براساس نوع نگاه و           . جهان شمول از آن نمي توان ارايه كرد      

و همکاران در   » سيمون کروم «. انتظاراتي که از مديريت زنجيره تأمين دارند، آن را تعريف كرده اند            
 تعريف متفاوت ارايه شده توسط صاحب نظران براي اين مفهوم را               ٩،  SCMين مفهوم   بررسي و تبي  

مديريت « به توسعه و تکامل         SCMو همکاران نيز در تبيين مفهوم          » کوپر«. ]12[معرفي كرده اند    
 . ]9[در بستر لجستيک اشاره كرده و اين دو را با هم مقايسه كرده اند » زنجيره تأمين

ما را به اين نکته       » مديريت زنجيره تأمين   «اريف ارايه شده براي اصطالح        بررسي مفاهيم و تع    
 بيشتر دست يابي به يکپارچگي بين اعضاء در يک            SCMرهنمون مي سازد که کانون اصلي تمرکز         

تا ) ١تأمين بيروني يعني مفهوم زنجيره       (شبکه يا زنجيره توليد محصول يا ارايه خدمت است                   
اما الزم به يادآوري است که      ). زنجيره تأمين داخلي  (کردي يک بنگاه    يکپارچگي بين حوزه هاي کار   

دست يابي به يکپارچگي درون سازماني قدم اوليه براي دست يابي به يک زنجيره تأمين يکپارچه                      
با توجه به اين توضيحات و براساس نکات             . ]32[است  ) کسب يکپارچگي بين اعضاء زنجيره       (

                                                      
1. External Supply Chain  
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 که پذيرش بيشتري در     GSCF١، در اينجا تعريف     SCMشده براي   اشتراک موجود در تعاريف ارايه       
 :بين صاحب نظران دارد و تقريباً نکات اصلي مورد اتفاق نظر را در بر مي گيرد، ارايه مي   شود

مديريت زنجيره تأمين عبارت است از يکپارچه سازي فرايندهاي کليدي کسب و کار در                       «
ين کننده اوليه که محصوالت، خدمات و اطالعاتي را فراهم          زنجيره اي متشكل از مشتري نهايي تا تأم       

 .»كرده و براي مشتريان و ذي نفعان و عالقه مندان، ارزش افزوده خلق مي کند
 يک مدل    ، براي مديريت زنجيره تأمين       GSCFبراساس تعريف ارايه شده توسط          » لمبرت«

 . ارايه كرده است) ۱( شماره نمودار مديريت زنجيره تأمين به شرح جهتمفهومي ساده 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مديريت زنجيره تأمين؛ يکپارچه سازي و مديريت فرايند هاي کسب و کار . ١نمودار 
 ]31[در يک زنجيره تأمين 

 
شامل اعضاي  (ساختار زنجيره تأمين    )١(همان طور که مشاهده مي شود در نمودار شمارة        

. رايندهاي کليدي کسب و کار درون يک زنجيره تأمين نشان داده شده است              و ف ) زنجيره
                                                      

1. Global Supply Chain Forum  

 جران اطالعات

 مشتریمصرف کننده 
ن کننده سطح دوميتأمن کننده سطح اوليتأمدکنندهيتول  کيلجست
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عالقه مندان براي توضيحات بيشتر در رابطه با فرايندهاي کليدي کسب و کار در يک زنجيره  
 .   مراجعه كنند]11[و ] 33[تأمين مي توانند به 

عي بين المللي كه   به عنوان يك مؤسسه غيرانتفا    ) SCC (١شوراي بين المللي زنجيره تأمين   
 تأسيس شد، با    ۱۹۹۶با هدف به كارگيري و توسعه مفهوم مديريت زنجيره تأمين در سال               

بهره گيري از مفاهيم مهندسي مجدد فرايندهاي كسب و كار، ترازيابي، و سنجش فرايندها،             
 براي مديريت زنجيره تأمين ارايه كرده          SCOR٢يك مدل مرجع فرايندي تحت عنوان          

كز آن بر توصيف فرايندهاي مديريتي درون زنجيره تأمين و روابط بين آن ها،             است كه تمر  
تدوين شاخص هاي استاندارد براي اندازه گيري عملكرد فرايندهاي زنجيره تأمين و ارزيابي            
و اصالح پيكره بندي زنجيره تأمين به منظور پشتيباني از بهبود مستمر و ارتقاء مديريت                     

 فرايندهاي مديريت   SCORمدل  . ]49[محيط كسب و كار است     رقابتي زنجيره تأمين در      
طرح ريزي يا برنامه ريزي    : زنجيره تأمين را براي هريك از اعضاء زنجيره در پنج جزء                

(Plan)    منبع يابي ،(Source)    ساخت ،(Make)    تحويل ،(Delivery)    و Return  تعريف 
مل منبع يابي، ساخت و     حوزه استراتژي عمليات در محيط زنجيره تأمين شا           . كرده است 

 .تحويل و سطوح برنامه ريزي مربوطه است
فراگير شدن مفهوم زنجيره تأمين پس از گذشت دو دهه از معرفي آن توسط مشاوران                 
حرفه اي مديريت و گسترش روزافزون تحقيقات آكادميك در اين حوزه با سابقه اي بيش               

و ) عاليت هاي آكادميك مديريت  ف(از يك دهه، تأثيرات قابل مالحظه اي بر حوزه نظري             
» جانسون«و  » كپزك«. داشته است ) فعاليت هاي مديران كسب و كار  (حوزه تجربي مديريت    

 بر اثر   ٣»تفكر كسب و كار «براساس يك مطالعه ده ساله تغييرات عمده اي را كه در حوزه               
يا ُبعد  به وجود آمده  است را در شش حوزه          » مديريت زنجيره تأمين  «ظهور و بسط مفهوم     

 :]29[به شرح زير معرفي كرده اند
 تغيير كانون تالش ها از يكپارچه سازي بين وظيفه اي به يكپارچه سازي بين سازماني؛. ۱
به ) كمينه كردن هزينه هاي توليد و توزيع       (تغيير كانون توجه از كارايي فيزيكي          . ۲

  تطابق با شرايط بازار؛
به مباحث  ) Supply( به تأمين و تدارك         انتقال كانون تمركز از مباحث مربوط        . ۳

                                                      
1. Supply Chain Council  
2. Supply Chain Operations Reference Model 
3. Business Thinking  
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 ؛)Demand(مربوط به تقاضا 
تغيير وضعيت طراحي محصول توسط يك بنگاه به طراحي همزمان محصول، فرايند             . ۴

 و زنجيره تأمين براساس اشتراك مساعي اعضاي زنجيره؛
سي تغيير حوزه فعاليت ها از تالش براي كاهش هزينه به تالش براي ايجاد تحول اسا              . ۵

 در محيط كسب و كار از طريق ارايه مدل هاي كسب و كار نوين؛
تغيير حوزه فعاليت از تدارك و تأمين محصول يا خدمت براي يك بازار انبوه به                   .  ۶

 . سفارشيتأمين محصول يا خدمت به صورت كامالً
توسعه مفهوم و فرايند استراتژي عمليات در محيط زنجيره تأمين زمينه ساز بسط و                     

ت اين تاثيرات و جهت دهي به آن ها در راستاي تأمين اهداف شبكه هاي همكاري و                  تقوي
 . است آن ها ياعضا

 مفهوم و فرايند استراتژي عمليات
بر همين اساس است    . [2]است  » محدوديت منابع «و  » فضاي رقابتي «مفهوم استراتژي زاييده    

ان در كسب يا خلق       كه مأموريت اصلي استراتژي در حوزه كسب و كار كمك به سازم             
مزيت رقابتي تعريف شده است؛ زيرا فرض اساسي تحقيقات مربوط به استراتژي آن است                
كه دست يابي به مزيت رقابتي موجب مي   شود تا سازمان ها به سطح بااليي از عملكرد در                   

يا به دليل نقش مزيت رقابتي در مفهوم استراتژي، رويكردها . ]44[مقايسه با رقبا دست يابند   
نظريه هاي اساسي استراتژي براساس منشأ يا منبع خلق مزيت رقابتي داراي ابعادي كامال                  

از چشم انداز اقتصادي منابع خلق مزيت رقابتي به سه گروه تقسيم                   . متفاوت مي باشند 
 : ]14[و ] 30[و  ]44[مي شوند 

دگاه براساس اين دي  . كسب منافع انحصاري از طريق موقعيت بازار محافظت شده           . ۱
يك بنگاه مي تواند با بهره گيري از مزاياي متعدد حاصل از موقعيت خود در بازار به مزيت                  

به عنوان پرچمدار اين گروه سه نوع مزيت موقعيتي را             » ميشل پورتر «. رقابتي دست يابد  
مزيت حاصل از ساختار صنعت جذاب، مزيت حاصل از              : معرفي كرده كه عبارتند از      

 صنعت ناهمگن و مزيت حاصل از شبكه روابط با خريداران،                 موقعيت خاص بنگاه در    
 تامين كنندگان و حتي رقبا؛
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.  از طريق تركيب ويژه منابعي كه در اختيار بنگاه است                ١كسب منافع ريكاردين   . ۲
براساس اين ديدگاه يك بنگاه به دليل مالكيت تركيبي از منابع كمياب، باارزش و غيرقابل                

توسعه «طرفداران رويكرد   . اند براي خود مزيت رقابتي كسب كند      تقليد و جايگزيني، مي تو   
از جمله صاحب نظران   .  مزيت رقابتي را براساس منابع بنگاه جستجو مي  كنند        ٢»كسب و كار  

 .اشاره كرد» مينتزبرگ«و » همل و پراهالد«اين گروه مي توان به 
 خلق مزيت جديد      از طريق نوآوري و     ٣كسب منافع شومپترين يا منافع كارآفريني       . ۳

نسبت به رقبا؛ براساس اين ديدگاه، بنگاه در جستجوي مزيت رقابتي نيست، بلكه در پي آن                
تفاوت اساسي اين ديدگاه با ديدگاه هاي پيشين آن         . است كه خود مزيت رقابتي خلق كند       

و است كه در اين ديدگاه مزيت رقابتي ماهيتي پويا دارد و به دليل پويا بودن شرايط محيطي                 
ماهيت كارآفريني و نوآوري نمي توان پايداري براي يك مزيت رقابتي در بلندمدت تصور             

شايستگي هاي «بحث  . كرد؛ اما ديدگاه هاي پيشين به دنبال مزيت رقابتي پايدار هستند                
 .و سازمان هاي يادگيرنده براساس اين ديدگاه وارد ادبيات استراتژي شده  است» كليدي

ياد شده، دو ديدگاه اصلي درباره نحوه يا فرايند تدوين استراتژي           با توجه به توضيحات     
يك ديدگاه كه مبتني بر نگرش گروه        . در ادبيات مديريت استراتژيك به چشم مي خورد       
براي تدوين استراتژي   » بيرون به داخل  «اول به منابع خلق مزيت رقابتي است، الگويي از             

نگاه براساس شرايط بازار و در راستاي             در اين الگو جهت گيري ب        . پيشنهاد مي   كند  
پاسخ گويي مناسب به اين شرايط تعريف مي شود؛ از اين رو اين رويكرد يك رويكرد                    

رويكرد دوم يا رويكرد مقابل كه مبتني بر           . انفعالي يا واكنشي به استراتژي ارايه مي كند        
ق مزيت رقابتي است،    گروه دوم و به ويژه گروه سوم طبقه بندي ارايه شده درباره منابع خل              

براي تدوين استراتژي پيشنهاد مي كند، با اين هدف كه بنگاه          » از داخل به بيرون   «رويكردي  
با كمك پتانسيل ها و قابليت هاي داخلي خود از فرصت هاي موجود در بازار بهره گيري                  

محيط اين رويكرد، نگاهي فعال و تهاجمي به بنگاه در تدوين استراتژي در تعامل با                  . كند
اخيراً بعضي از صاحب نظران در راستاي بهره گيري از مزاياي هردو               . ]36[ارايه مي كند    

رويكرد و كاستن از نقاط ضعف هريك از رويكردها، يك رويكرد بينابين يا ميانه اي را                   

                                                      
1. Ricardian Rents   
2. Business Development  
3. Entrepreneurial or Schumpeterian Rents  



 ١٣٨٤ ـ پاييز ٧٠دانش مديريت ـ شماره 

 

١٤

 

 مراجعه  ]١[عالقه مندان جهت آشنايي با اين رويكرد نوين مي توانند به              . پيشنهاد  كرده اند 
ش و جايگاه مديريت عمليات در فرايند تدوين و شكل گيري استراتژي بنگاه                  نق. كنند

 .، نقش كليدي است» داخل به بيرون«براساس رويكرد 
در رويكرد سازماني به استراتژي به طور عمومي سه سطح براي استراتژي تعريف                     

ژي استرات« است، سطح دوم      ١»سطح بنگاه «سطح اول استراتژي سطح سازمان يا         . مي شود
استراتژي عمليات به   .  است ٣»استراتژي سطح وظيفه اي  « و سطح سوم      ٢»سطح كسب و كار 

 .]51[عنوان كانون بحث اين مقاله در سطح سوم اين طبقه بندي جاي دارد 
با توجه به توضيحات ارايه شده درباره نوع نگاه ها به منابع خلق مزيت رقابتي، تبيين                     

ر خلق و حفاظت از مزيت رقابتي، به عنوان نقطه             نقش عمليات در كمك به سازمان ها د        
» هيس و ويلرايت  «. شروع بحث درباره مفهوم و فرايند استراتژي عمليات نمايان خواهد شد          

يك مدل چهارمرحله اي براي تحليل نقش استراتژيك عمليات در فعاليت سازمان ها ارايه               
 خنثي و   يك موقعيت كامالً  در اين مدل نقش عمليات در يك پيوستار از            . ]20[كرده اند  

نكات ) ٢(در نگاره شماره     .  تأثيرگذار تصوير شده است     انفعالي تا موقعيتي فعال و كامالً      
 .كليدي اين مدل چهارمرحله اي ارايه شده است

 
 ]4[و ] 20[مدل چهارمرحله اي نقش استراتژيك عمليات.٢نگاره 

اهداف مطرح براي عمليات انتظارات از عمليات مرحله تنقش عمليا
 عمليات به عنوان

 يك مشکل اجتناب ناپذير
به حداقل رساندن تأثيرات 

 مخرب عمليات
 ١ Internally Neutral)(خنثي دروني 

 پيروي از تجربيات برتر
 مطرح در صنعت

 دست يابي به سطحي
 برابر با رقبا

 ٢ Externally Neutral) (خنثي بيروني 

استراتژي عمليات براي پشتيباني 
تراتژي كسب و كار تدوين و از اس

 به كار گرفته مي شود

پشتيباني قابل اعتماد از 
 استراتژي كسب و كار

 پشتيباني كننده دروني
)Internally Supportive( 

٣ 

استراتژي عمليات براي هدايت 
استراتژي كسب و كار تدوين و به 

 كار گرفته مي شود

 تأمين منبعي براي
 خلق مزيت رقابتي

 ه بيروني پشتيباني كنند
)Externally Supportive( 

٤ 

 
                                                      

1. Corporate Strategy  
2. Business Strategy  
3. Functional Strategy  
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با توجه به توضيحات پيشين درباره منابع خلق مزيت رقابتي، مرحله چهارم از نقش هاي               
عمليات فقط براساس رويكردهاي دوم و به ويژه سوم به مزيت رقابتي قابل توجيه و                         

استراتژيك اين مدل را مي توان به عنوان يك مدل بلوغ براي نقش                . عملياتي شدن است  
همان طور كه پيشتر بيان شد عمليات شامل           .عمليات در سازمان ها مورد توجه قرار داد         

مجموعه فعاليت هايي است كه در طي فرايند توليد و ارايه محصول يا خدمت به مشتريان                   
بر اين اساس دامنه عمليات از تأمين و تدارك مواد اوليه تا تحويل محصول               . انجام مي گيرد 

با توجه به مدل ارايه شده در رابطه با         . ي از طريق كانال هاي توزيع را در برمي گيرد       به مشتر 
نقش عمليات در جهت گيري سازمان ها، جايگاه استراتژي عمليات در تعريف و عملياتي                

 :]22[ارايه كرده اند » هيس و همكاران«طبق تعريفي كه . كردن اين نقش كامال مشهود است
مل مجموعه اي از اهداف، سياست ها و محدوديت هاي                 استراتژي عمليات شا     «

خودخواسته اي است كه تعيين مي كند سازمان چگونه منابع موجود در حوزه عمليات را                  
براي انجام مأموريت هاي مورد نظر به  كار گرفته و يا اين كه از طريق توسعه و تكميل اين                    

 .» داردمنابع در راستاي ارتقاء سطح اين مأموريت ها گام برمي
در سازمان هاي انتفاعي مأموريت هاي مدنظر براي عمليات در قالب بقاء، سودآوري و              

 .        رشد، تعريف و از طريق تالش براي متمايزسازِي خود از رقبا پي گيري مي شود
و » محتوا«در ادبيات استراتژي براي تشريح نحوه شكل گيري يا توسعه استراتژي بين                

بر مقاصد يا نقاط هدف در استراتژي       » محتوا«.  تفكيك صورت مي گيرد   استراتژي» فرايند«
به » فرايند«. تأكيد دارد، يعني اين كه مفهوم و محتواي استراتژي منتهي به چه چيزي مي شود            

براساس . مسير و نحوه طي كردن آن براي رسيدن به مقصد يا هدف مورد نظر اشاره دارد                  
. توا و فرايند استراتژي عمليات را مورد توجه قرار داد           اين طبقه بندي مفهومي، مي توان مح     

» ابعاد رقابتي«صاحب نظران حوزه استراتژي عمليات، محتواي استراتژي عمليات را در قالب           
 ]20[مورد بحث قرار مي دهند     » طبقات تصميم استراتژي عمليات   «و  » اولويت هاي رقابتي «يا  
مليات در الگوهاي ارايه شده توسط           تركيب اولويت هاي رقابتي ع      . ]45[و   ] 13[ ،

صاحب نظران متغير است؛ اما با بررسي اين الگوها و با توجه به اجماع نظري كه وجود                       
 ، كيفيت، موعد تحويل      دارد، اولويت هاي رقابتي كليدي عمليات را مي توان شامل هزينه           

 دو دسته    اولويت هاي رقابتي عمليات را به       »  تري هيل «. انعطاف پذيري تعريف  كرد   
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 تقسيم كرده كه اين تقسيم بندي        ٢»سفارشتعيين كننده برنده    « و    ١»تأييد كننده صالحيت «
معيارها يا شاخص هاي    . مورد پذيرش اكثر صاحب نظران اين حوزه قرار گرفته است               

تأييد كننده صالحيت شامل آن دسته از معيارهايي است كه يك بنگاه بايد داشته باشد تا از                 
معيارهاي تعيين كننده برنده   .  عنوان يك تأمين كننده بالقوه پذيرفته شود         طرف مشتري به   

 شامل آن دسته از شاخص ها يا معيارهايي است كه براساس آن ها مشخص مي شود               سفارش
به بيان ديگر   . كدام بنگاه به عنوان تأمين كننده مطلوب از طرف مشتري انتخاب مي شود              

ا رقبا از ديدگاه مشتري است، اما معيارهاي گروه            معيارهاي گروه اول تعيين هم سطحي ب       
دوم نشان دهنده آن است كه يك بنگاه در ابعاد مورد نظر مشتري نسبت به رقبا در موقعيت                  

طبقات تصميم يا اجزاء استراتژي عمليات نيز توسط صاحب نظران           . ]23[برتري قرار دارد    
سياست ها «و  » تصميمات ساختاري «ش  اين اجزاء به دو بخ    .  مورد معرفي شده اند   ۱۰ تا   ۶بين  

تصميمات ساختاري عمليات شامل تكنولوژي      . تقسيم مي شوند » و سيستم هاي زيرساختي  
سياست ها و سيستم هاي زيرساختي    . استفرايند، ظرفيت، تجهيزات و درجه ادغام عمودي         

 و كنترل   نيز معموالً مشتمل بر منابع انساني، سازماندهي، مديريت كيفيت، و برنامه ريزي              
فرايند استراتژي عمليات بر نحوه شكل گيري يا توسعه استراتژي           . عمليات تعريف مي شود  

از جمله الگوهاي موجود براي فرايند       . در قالب يكسري قدم يا فعاليت متوالي تمركز دارد         
] 38[» ميلتنربرگ«،  ]23[» تري هيل «استراتژي عمليات مي توان به الگوهاي ارايه شده توسط         

 .ه كرداشار
از ديدگاه صاحب نظران از چشم انداز تاريخي چهار پارادايم غالب در حوزه استراتژي              

پارادايم اول مربوط به سيستم توليد انبوه است كه          . ]21[ و  ] 22[عمليات معرفي شده است     
اين فلسفه توليد   . در جستجوي بهترين روش در طراحي و هدايت سيستم توليد بوده است             

تغيير و تحوالت   . بنا و رشد يافته است     » فردريك تيلور «ه مديريت علمي     مبتني بر ديدگا  
محيطي و ظهور مكاتب نوين در مديريت، نشانه هاي عدم كفايت پارادايم توليد انبوه را                   

اين عوامل موجب شد تا صاحب نظران استراتژي عمليات به          . روز  به  روز آشكارتر ساخت    
توليد «امل پيش برنده توليد در فضاي نوين، مفهوم           دنبال نگاهي نو به فلسفه توليد و عو          

                                                      
1. Qualifier  
2. Order Winner 
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از جمله صاحب نظران پيشقدم در اين رابطه مي توان        .  را معرفي كرده و بسط دهند      ١»متمركز
همزمان با تحوالت   » توليد متمركز «بسط و توسعه مفهوم      . اشاره كرد » ويكهام اسكينر «به  

 توليد با پيكره بندي سيستم توليد      محيط كسب و كار موجب شد تا ضرورت انطباق استراتژي       
به عنوان يك ضرورت و پيش نياز جهت اثربخشي سيستم توليد و پشتيباني آن از استراتژي                

امروزه مجموعه الگوها و نظرياتي كه بر موضوع تمركز و تطابق در            . كسب و كار طرح شود  
ام برده مي شود؛   استراتژي عمليات تأكيد دارند در چارچوب پارادايم اقتضايي از آن ها ن              

زيرا به دنبال منطبق سازي جهت گيري سيستم عملياتي با پيكره بندي سيستم و انتظارات                   
البته الزم به يادآوري است كه مأموريت استراتژي           . موجود در فضاي كسب و كار است      

عمليات در اين پارادايم، پشتيباني از استراتژي  سطح كسب و كار و ايجاد زمينه الزم براي                  
در همين عصر   . ت يابي به اهداف تعريف شده در سطح كسب و كار براي عمليات است           دس

و موفقيت هاي خيره كننده صنعت ژاپن در عرصه جهاني             » سيستم توليد تويوتا   «معرفي  
» توليد در كالس جهاني    «موجب شد كه نگاهي نوين به استراتژي عمليات تحت عنوان               

توليد در كالس   «اساس  . ديد مورد توجه قرار گيرد    پديدار گشته و به عنوان يك پارادايم ج       
بر مفهوم توليد ناب نهفته است كه به دنبال حذف اتالف هاي موجود در سيستم                  » جهاني

سيستم توليد ناب بر قابليت اطمينان، سرعت . عملياتي با هدف كسب رضايت مشتريان است
موفقيت هاي صنعت  .  دارد در تحويل و انعطاف پذيري به عنوان اولويت هاي رقابتي تمركز         

ژاپن موجب شد تا سازمان هاي غربي نيز به پيروي از تجربه هاي ژاپني، اين رويكرد نوين را                
اگرچه سازمان هايي در اين زمينه       .  در عمل به كار گيرند       ٢»تجربيات برتر «تحت عنوان    

د تا  اين امر موجب ش   . موفقيت كسب كردند؛ اما اكثر اين تالش ها با شكست مواجه شد             
صاحب نظران استراتژي عمليات در غرب بررسي هاي گسترده اي درباره داليل اين                     

در نتيجه اين بررسي ها و تغيير و تحوالت در فضاي كسب و كار،                . ناكامي ها انجام دهند   
اين پارادايم در حوزه      . ظهور و بسط يافت     » عمليات پويا «رويكرد نويني تحت عنوان       
نظريه هاي جديدي است كه در حوزه استراتژي براساس              استراتژي عمليات مبتني بر        

عينيت يافتن  . مفاهيمي هم چون قابليت هاي پويا و شايستگي هاي كليدي بنا نهاده شده اند             

                                                      
1. Focused Manufacturing  
2. Best Practice  
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فقط در  ) »هيس و ويلرايت   «نقش مرحله چهارم از الگوي        (جايگاه استراتژيك عمليات     
 .  چارچوب پارادايم عمليات پويا امكان پذير است

  نو به استراتژي عمليات در محيط زنجيره تأمينرهيافتي
با توجه به توضيحات ارايه شده در بخش هاي پيشين ماهيت غامض بحث استراتژي در                     
محيط زنجيره تأمين كامال مشهود است و از اين رو ضرورت نگاه چندجانبه و بهره گيري از                

م چون استراتژي،  مفاهيم و الگوهاي نوين ارايه شده در حوزه هاي مختلف مديريت ه                 
ما را ملزم مي سازد    .... مديريت عمليات، همكاري هاي بين سازماني، تكنولوژي اطالعات و        

تا بررسي مجددي بر الگوهاي ارايه شده براي استراتژي عمليات در زنجيره تأمين انجام                   
أمين داده، و رهيافتي نو براي توسعه و ارتقاء نگاه استراتژيك به عمليات در محيط زنجيره ت               

 و ديگر صاحب نظران اشاره     ]23[» تري هيل «،  ]7[» كريستوفر«همان طور كه   . را جويا شويم  
كرده اند امروزه سطح رقابت از رقابت بين بنگاه ها به رقابت بين زنجيره هاي تأمين ارتقاء                  
يافته است، زيرا همان طور كه پيشتر اشاره شد يكي از ويژگي هاي عمليات در فضاي اقتصاد 

ن، فعاليت بنگاه ها در چارچوب يك شبكه يا زنجيره تأمين در راستاي دست يابي به                    نوي
در چنين موقعيتي يك سطح       . اهداف مشترك و برآورده سازي انتظارات مشتريان است         

با بهره گيري از   . ]27[جديد تجزيه و تحليل رقابتي براي مديران استراتژيك پديدار مي شود           
دبيات استراتژي و مديريت عمليات و با تلفيق و پااليش اين             مفاهيم و نظريات مطرح در ا      

مي توان مفهوم استراتژي   ) با توجه به ماهيت و الزامات فعاليت در زنجيره تأمين             (الگوها  
با عنايت به اشاره اي كه به نقش       . عمليات در زنجيره تأمين را مورد بحث و بررسي قرار داد           

ارتقاء سطح انتظارات از عمليات شده و با توجه به             عمليات در موقعيت رقابتي بنگاه ها و         
اين كه موضوع اصلي استراتژي توجه به بحث موقعيت رقابتي است؛ از اين رو تمركز بر                   
موضوع استراتژي عمليات مي تواند به ما كمك كند تا با بهره گيري از قابليت ها و                          

براي كسب موفقيت در     توانمندي هاي زنجيره تأمين در حوزه عمليات، بتوان راهكاري             
 .صحنه رقابت با ديگر زنجيره ها ارايه كرد

با توجه به اين كه مفهوم و الگوهاي مديريت زنجيره تأمين، جديد و در حال نضج و                     
توسعه مي باشند، تا به حال الگو و چارچوب مطرح و پذيرفته شده اي که مورد اجماع                       

از جمله  . يره تأمين ارايه نشده است    صاحب نظران باشد براي استراتژي عمليات در يك زنج       
 و ديگر    ]49[ SCOR، مدل    ]16[» فيشر« در اين زمينه مي توان به مدل           موجودالگوهاي  
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» فيشر«مدل  .  اشاره كرد  ]24[ و] 48[ چابكي   -مدل هاي تلفيقي هم چون الگوي تركيبي ناب     
 استراتژي  با تمركز بر ويژگي محصوالت، سعي در معرفي يك الگوي مناسب براي انتخاب            

 به عنوان يك مدل      SCORمدل  . به تناسب نوع محصوالت در يك زنجيره تأمين دارد            
. مرجع عملياتي بيشتر بر به كارگيري و اجرايي كردن استراتژي عمليات تمركز دارد                     

 به ويژگي ها و ماهيت فعاليت سيستم        )به اين دو  (الگوهاي ناب و چابكي و نگرش تركيبي         
ستراتژي هاي ناب و چابكي و هم چنين امكان تركيب اين الگوها           عملياتي تحت هريك از ا    

اكثر الگوهاي موجود بيشتر نقش يك ابزار و چارچوب تجزيه و تحليل براي              . تمركز دارد 
بخش خاصي از فرايند تدوين و توسعه استراتژي را دارند تا يک رويكرد و نگاهي خاص                  

ين رو از جامعيت و دقت كافي برخوردار       به استراتژي عمليات در محيط زنجيره تأمين؛ از ا         
با توجه به اهميت استراتژي عمليات و پيچيدگي خاص عمليات در يك زنجيره                  . نيستند

تأمين در ادامه تالش مي شود با بهره گيري از الگوهاي موجود و توسعه و تقويت ابعاد مؤثر                 
. تأمين ارايه شود  اين الگوها، يك چارچوب جديد براي استراتژي عمليات در يك زنجيره             

 ، يادگيري و كارآفريني در      RBV مبتني بر نگرش تركيبي از مكاتب فكري          چارچوباين  
حوزه استراتژي و با تأكيد بر حفظ تعادل بين نگرش برون گرا و درون گرا در جهت گيري                 
استراتژيك بنگاه و زنجيره تأمين و در راستاي تحقق بخشيدن به مرحله چهارم از نقش و                    

تصويري ) ۲ (نمودار شماره .  عمليات در جهت گيري زنجيره تأمين تدوين شده است       جايگاه
 در قالب   چارچوبدر ادامه فرايند به كارگيري اين        .  ارايه مي دهد  چارچوبكلي از اين     

 .يك سري قدم هاي ترتيبي شرح داده مي شود

 كسب دروندادهاي اوليه از استراتژي سطح كسب و كار : ١مرحله
توضيحاتي كه پيشتر در رابطه با سطوح استراتژي در يك بنگاه ارايه شد اولين                 با توجه به    

قدم يا مرحله در فرايند استراتژي عمليات كسب دروندادهاي اطالعاتي اوليه از ابعاد اساسي              
مورد نظر استراتژي سطح كسب و كار به منظور كسب هماهنگي الزم و آگاهي از انتظارات              

ابعاد اصلي استراتژي سطح كسب و كار        . سب و كار است فراروي عمليات در فضاي ك       
 :عبارتند از
.  مرزهاي بنگاه تعيين كننده ماهيت فعاليت هاي بنگاه است          :تعيين مرزهاي بنگاه  ) الف

است كه تعيين كننده   » مرزهاي افقي «بعد اول   . مرزهاي بنگاه در سه ُبعد بايد تعيين شود          
نگاه ارايه مي كند يا در نظر دارد كه ارايه           حجم و تنوع محصوالت يا خدماتي است كه ب          
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» صرفه به تنوع  «و  » صرفه به مقياس  «اندازه بهينه مرزهاي افقي بنگاه براساس مفاهيم          . كند
» زنجيره عمودي «بنگاه است كه براساس مفهوم      » مرزهاي عمودي «بعد دوم   . تعيين مي شود 
  ا تأمين مواد خام شروع و با       زنجيره عمودي عبارت  است از فرايندي كه ب        . تعيين مي شود 

مفهوم زنجيره تأمين    . توزيع و فروش محصوالت يا خدمات به مشتريان خاتمه مي يابد               
 براساس زنجيره عمودي بنا شده است؛ از اين رو كانون تمركز مديريت زنجيره تأمين،                    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يره تأمينفرايند استراتژي عمليات در محيط زنج. ٢نمودار 
 

و انسجام اثربخش بين اعضاء زنجيره عمودي محصول با هدف كسب                كسب هماهنگي 
بنابراين تعيين مرزهاي عمودي و ماهيت آن          . موقعيت رقابتي برتر در محيط بازار است         

مهم ترين عامل مورد تعامل استراتژي كسب و كار و استراتژي عمليات در محيط زنجيره                 

 كسب دروندادهاي الزم
 تژي كسب و كاراز استرا

 درك نيازها و
 بازار/ الزامات محصول

ارزيابي موقعيت كنوني 
عمليات در زنجيره تأمين

 طراحي چشم انداز
 مطلوب عمليات در زنجيره

 انتخاب استراتژي 
 عمليات

 ارزيابي عملكرد
 و بهبود مستمر
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و درجه آن، مهم ترين عامل مؤثر بر زنجيره         » چه سازي عمودي يكپار«موضوع  . تأمين است 
تأمين است، زيرا رشد و تكامل مفهوم مديريت زنجيره تأمين وامدار ظهور بحث مزايا و                    

توسعه استراتژي هاي مشاركتي و      . در فضاي رقابتي است     » عدم يكپارچه سازي «فوايد  
دبيات مديريت استراتژيك    همكاري هاي استراتژيك از جمله شواهد اين موضوع در ا              

است كه تعيين كننده مجموعه ويژگي هاي كسب و كاري      » مرزهاي بنگاهي «بعد سوم   . است
است كه بنگاه را نسبت به رقبا متمايز مي سازد و هويت يك بنگاه را به طور مشخص                         

 .معرفي مي كند
بخش درك   پيش  نياز تدوين و توسعه استراتژي اثر       :تجزيه و تحليل بازار و رقابت      ) ب

از چشم انداز  . ماهيت بازار، ساختار صنعت و تعامالت بين بازيگران در صحنه بازار است               
اقتصادي ساختار بازار براساس تعداد بازيگران فعال در فضاي بازار به رقابت كامل، انحصار              

ساختار صنعت اشاره دارد به عوامل ساختاري . تك جانبه و انحصار چندجانبه تقسيم مي شود    
 م بر يك صنعت خاص كه بر رفتار بازيگران آن صنعت، تعامالت آن ها با هم و ورود                 حاك
 .  آن صنعت تأثيرات عمده اي دارداز و خروج به

از جمله مهم ترين عوامل مورد بحث در رابطه با ساختار صنعت مي توان به ورود رقباي                
ختار صنعت بر    جديد به صنعت و خروج يكي از بازيگران فعلي از صنعت، تأثيرات سا                  

به مفهوم درجه   » تعهد استراتژيك «مرزهاي بنگاه و سودآوري بنگاه ها و همچنين موضوع           
از جمله  . آزادي عمل بازيگران صنعت در بروز رفتارهاي دلخواه در صحنه بازار اشاره كرد            

مهم ترين الگوها و مدل هاي موجود براي تجزيه و تحليل بازار و رقابت مي توان به مدل هاي               
براي تجزيه و    » ميشل پورتر «كالسيك اقتصادي در تحليل بازار، مدل ارايه شده توسط              

 ارايه شده »شبكه ارزش«مدل  و ١»مدل پنج نيروي پورتر«تحليل ساختار صنعت تحت عنوان 
[. اشاره كرد» رقابت توأم با همكاري«در قالب كتابي با عنوان » براندنبرگر و نالبوف «توسط  

يك ضعف اساسي براي    » رقابت توأم با همكاري   «در اثر خود    » و نالبوف براندنبرگر  «. ]6
تمامي بازيگران حاضر در » پورتر«اين دو معتقدند كه . ذكر كرده اند» مدل پنج نيروي پورتر«

عنوان تهديدي براي سودآوري      صحنه بازار شامل رقبا، تأمين كنندگان و خريداران را به           
در مدل پنج نيرو، ارايه تمهيداتي براي         » پورتر«فكري  بنگاه فرض مي كند و تمام تمركز         

تعامالت بنگاه ها  » براندنبرگر و نالبوف  «مقابله با اين تهديدها است؛ در حالي كه از ديدگاه            
                                                      

1. Porter’s Five Force Model  
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در فضاي رقابتي هم جنبه مثبت دارد و هم جنبه منفي و چنانچه اين تعامالت موجب خلق                    
 زماني كه اين تعامالت موجب تقسيم         در مقابل، . ارزش شود، جنبه مثبت خواهد داشت       

بر اين اساس اين  دو صاحب نظر يك مدل             . ارزش شود جنبه منفي به خود مي گيرد           
 معرفي كرده اند كه به طور همزمان       ١»شبكه ارزش «جايگزين براي مدل پورتر تحت عنوان       

) ۳ ( شماره نمودار. هر دو نوع تعامالت را بين بازيگران صحنه مورد توجه قرار مي دهد                
با توجه به اين كه عضويت در زنجيره تأمين نوعي خاص        . تصويري از اين مدل ارايه مي دهد     

از فعاليت هاي توأم با همكاري بين بنگاه ها در فضاي رقابتي است، از اين رو مدل شبكه                     
ارزش الگوي مناسبي براي تجزيه و تحليل تعامالت بين اعضاء زنجيره تأمين و هم چنين                   

 .]5[ زنجيره هاي تأمين در فضاي رقابتي است تعامالت بين
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ]۴۰[شبكه ارزش و رقابت توأم با همكاري. ٣نمودار 
 

 مرحله بعد از كسب شناخت از بازار و رقابت،              : تعيين موقعيت رقابتي و پويايي آن        )ج
سب و كار تعيين موقعيت رقابتي بنگاه در بازار و توجه به پويايي آن در فضاي متالطم ك                    

و تمهيد زمينه براي پايدار     » مزيت رقابتي «كانون تجزيه و تحليل در اين مرحله بحث         . است
ميشل «از جمله الگوها و مدل هاي پرطرفدار در اين زمينه مي توان به آثار               . كردن آن است  

                                                      
1. Value Network  

 

 مشتريان

 

 مكمل ها

 

 

 بنگاه

 

 

 رقبا

 

 

 تأمين كنندگان
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به عنوان صاحب نظر كليدي مكتب موقعيت يابي در حوزه استراتژي، هم چون                  » پورتر
با توجه به توضيحاتي كه در       . اي رقابتي پورتر و مدل زنجيره ارزش اشاره كرد         استراتژي ه

بخش هاي پيشين در رابطه با مباني مزيت رقابتي ارايه شد، طرفداران نگرش شومپتري به                   
مباني مزيت رقابتي معتقدند كه در فضاي متالطم و متغير كسب و كار، بنگاه ها بايد اهرم                   

دست يابي به مرحله چهارم از      . ها و توانايي هاي منابع خود بيابند      رقابتي خود را در قابليت      
در صورتي امكان پذير است كه مبناي مزيت       » هيس و ويلرايت  «مدل نقش هاي استراتژيك    

رقابتي بنگاه در قابليت هاي دروني آن نهفته باشد، كه نقش عمليات در بين منابع بنگاه نقش                
در اين مرحله با توجه به مبنايي كه براي مزيت رقابتي از            بنابراين  . كليدي در اين زمينه است    

. طرف سازمان پذيرفته مي شود، استراتژي يا استراتژي هاي مناسب طراحي و فرموله  مي شود           
مأموريت استراتژي در قالب محافظت از موقعيت رقابتي موجود يا خلق موقعيت رقابتي                  

 .جديد تعريف مي شود
 آخرين مرحله از فرايند تدوين استراتژي كسب و كار، تعيين          :ع سازماندهي و تخصيص مناب    )د

نحوه سازماندهي و تخصيص منابع موجود و يا نحوه تحصيل منابع جديد با هدف ايجاد                    
سازماندهي و تخصيص منابع    . زمينه الزم براي به كارگيري و اجراي استراتژي انتخابي است        

بت صورت مي گيرد؛ بنابراين در صورتي         با توجه به مبناي پذيرفته شده بنگاه براي رقا             
عمليات جايگاه قابل توجهي در فرايند سازماندهي و تخصيص منابع خواهد داشت كه به                 

با توجه به   . عنوان اهرم رقابتي بنگاه در استراتژي سطح كسب و كار در نظر گرفته شده باشد             
رو بخش زيادي از     اين كه حجم اصلي منابع بنگاه در حوزه عمليات قرار دارد، از اين                   

تصميمات مربوط به سازماندهي و تخصيص منابع در حوزه عمليات صورت مي پذيرد و به               
 .طور طبيعي بر عمليات و قابليت هاي آن نيز تأثير عمده اي خواهد داشت

 بازار/ درك نيازها و الزامات محصول: ٢مرحله
ن، تمركز بر شناسايي و      دومين مرحله از فرايند استراتژي عمليات در محيط زنجيره تأمي             

بازار است، زيرا کانون شكل گيري يک        / تحليل انتظارات و الزامات ساختاري محصول       
بازار در حيطه استراتژي       / انتخاب محصول  . زنجيره تأمين محصول يا خدمت است          

كسب و كار قرار دارد و استراتژي عمليات مأموريت عملياتي كردن تصميمات سطح                    
ليات را بر عهده دارد؛ بنابراين استراتژي عمليات بايد با كسب               كسب و كار در حوزه عم    

در راستاي كسب اين شناخت، ضروري        . درك و شناخت الزم از محصول شروع شود          
 : است موارد زير بررسي و تحليل شود
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  در محيط زنجيره تأمين،     :شناسايي و تجزيه و تحليل مشخصات كليدي محصوالت        ) الف
ل از دو ُبعد مشتري و تأمين كننده بايد صورت پذيرد؛ زيرا            تجزيه و تحليل سطح محصو    

مارشال ال  «. عدم اطمينان و پيچيدگي در زنجيره تأمين از اين دو بعد سرچشمه مي گيرد             
محصوالت « و   ١»محصوالت كاركردي «محصوالت را از بعد تقاضا به دو گروه           » فيشر
 تقاضاي اين دو نوع          طبقه بندي كرده و با تجزيه و تحليل ويژگي هاي                 ٢»نوآور

 محصوالت، الگويي براي پاسخ گويي به تقاضا در محيط زنجيره تأمين ارايه كرده  است              
با تمركز بر موضوع عدم اطمينان در زنجيره تأمين با اضافه كردن بعد               » هاو ال لي  «. ]6[

تالش كرده با توسعه مدل وي راه كارهايي براي مديريت عدم              » فيشر«عرضه به مدل     
از بعد عدم اطمينان براي عرضه يك          » لي«. ]34[ان در زنجيره تأمين ارايه كند          اطمين

 نگاره هايدر  . ارايه كرده است  » در حال گذار  «و  » پايدار«طبقه بندي دوگانه تحت عنوان     
ابعاد كليدي عدم اطمينان در زنجيره تأمين از دو بعد تقاضا و عرضه                  ) ٤ و   ٣(شماره  

 .معرفي شده است» لي«و » فيشر«وسط براساس مدل هاي ارايه شده ت
 

 ]34[ويژگي هاي عدم اطمينان در تقاضا. ٣نگاره 
 محصوالت كاركردي محصوالت نوآور

 عدم اطمينان پايين در تقاضا عدم اطمينان باال در تقاضا

 تقاضاي قابل پيش بيني تقاضاي غيرقابل پيش بيني

 تقاضاي پايدار يا ايستا تقاضاي متغير يا پويا

 عمر طوالني محصول ر كوتاه محصولعم

 هزينه موجودي كم هزينه موجودي زياد

 حاشيه سود كم حاشيه سود باال

 تنوع محصول كم تنوع محصول زياد

 حجم توليد باال براي هر قلم حجم توليد كم براي هر قلم

 هزينه پايين فقدان موجودي هزينه باالي فقدان موجودي

 نرخ پايين متروك شدن موجودي ينرخ باالي متروك شدن موجود

                                                      
1. Functional Products  
2. Innovative Products  
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 ]34[ويژگي هاي عدم اطمينان در عرضه. ٤نگاره 
 ايستا در حال گذار

)پتانسيل باالي ازكارافتادگي(نرخ از كارافتادگي باال  )پتانسيل كم ازكارافتادگي(نرخ از كارافتادگي پايين 
 بازده ثابت و زياد بازده متغير و كم

 يفي كممشكالت ك مشكالت كيفي زياد

 منابع تأمين متعدد منابع تأمين محدود

 تأمين كنندگان قابل اعتماد تأمين كنندگان غيرقابل اعتماد

 تغييرات كم فرايند تغييرات زياد فرايند

 محدوديت كم ظرفيت محدوديت باالي ظرفيت

 مشكل بودن تغيير سيستم آسان بودن تغيير سيستم

 انعطاف پذيري كم انعطاف پذيري باال

 )ثابت(زمان پيشبرد قابل اتكاء  زمان پيشبرد متغير

 
 
بررسي و تجزيه و تحليل روند آتي سيكل عمر محصول و تكنولوژي پشتيباني كننده             ) ب
 با توجه به شدت و سرعت تغييرات در فضاي كسب و كار كنوني و كوتاه شدن                     :آن

به سيكل عمر   سيكل عمر محصوالت، تجزيه و تحليل استراتژيك محصول بدون توجه            
اين موضوع به ويژه در محيط        . و پويايي هاي آن كاري ناقص و بي فايده خواهد بود            

اين  زنجيره تأمين كه فعاليت ها در قالب شبكه همكاري صورت مي گيرد و حضور در                
د داشت، از اهميت فوق العاده اي برخوردار      ـشبكه ها تأثير عمده اي بر آينده سازمان خواه      

ابق با الزامات   ـشبكه براي تط   حـ كه هماهنگي و انسجام الزم در سط        يـدر صورت . است
هريك از مراحل سيكل عمر محصول وجود نداشته باشد، در فضاي رقابتي اعضاء                     

بيشتر بر دو   » لي«و  » فيشر«طبقه بندي  . زنجيره تأمين از صحنه رقابت حذف خواهند شد        
تمركز دارد و نوع     » اشباع«له  و مرح » معرفي«انتهاي پيوستار سيكل عمر يعني مرحله          

محصوالت كاركردي يا نوآور در حالت كامل در اين دو مرحله از سيكل عمر ظهور                  
مي يابند، در حالي كه در دنياي واقعي اين فقط بخشي از عمر محصول را دربرمي گيرد؛                
از اين رو گسترش و تعميق مدل هاي ياد شده در تحقيقات آتي يك ضرورت                           

 .ستاجتناب ناپذير ا
 پس از كسب شناخت از ويژگي ها و ابعاد كليدي          :بازار/ تعيين ابعاد رقابتي محصول   ) ج
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محصوالت و تجزيه و تحليل پويايي هاي آن در طي سيكل عمر، نوبت به تعيين                         
با توجه به شاخص هاي رقابتي چهارگانه اي      . بازار مي رسد / اولويت هاي رقابتي محصول  

و براساس  ) ه، كيفيت، موعد تحويل و انعطاف پذيري      شامل هزين (كه پيشتر معرفي شد      
بازار در دو بخش ابعاد       / ، ابعاد رقابتي محصول    »تري هيل «الگوي ارايه شده توسط       

تعيين اين ابعاد   .  تعيين شود  بايد» سفارشتعيين كننده برنده   «و  » تأييدكننده صالحيت «
ن تمركز و اهرم     يكي از بخش هاي اصلي تدوين استراتژي عمليات است؛ زيرا كانو              

الزم به يادآوري است كه      . رقابتي مؤثر در محيط بازار براي محصول را نشان مي دهد           
توجه به پويايي اولويت هاي رقابتي در طي سيكل عمر محصول و هم چنين جايگاه يا                  

، به عنوان   )نزديكي به يا دوري از مشتري نهايي       (موقعيت بنگاه در درون زنجيره تأمين        
/ در تجزيه و تحليل و تعيين ابعاد رقابتي يا اولويت هاي رقابتي محصول              عوامل كليدي   

 .بازار ضروري است

 ارزيابي موقعيت كنوني عمليات: ٣مرحله
پس از آن كه شناخت كافي از ابعاد كليدي محصول به دست آمد و بر اين اساس                             

 عمليات  بازار تعيين شد، نوبت به ارزيابي وضعيت كنوني           / اولويت هاي رقابتي محصول   
همان طور که اشاره شد، عمليات در محيط زنجيره تأمين شامل تأمين، ساخت يا                . مي رسد

توليد و ارايه يا تحويل محصول يا خدمت و هم چنين فعاليت هاي برنامه ريزي مرتبط با آن ها               
ارزيابي موقعيت كنوني   . است؛ بنابراين ارزيابي عمليات همه اين موارد را در برمي گيرد             

 :ات در سه بخش به شرح زير بايد انجام گيردعملي
 با توجه به     :ارزيابي نقش كنوني عمليات در جهت گيري رقابتي بنگاه و زنجيره            ) الف

جهت تبيين  » ويلرايت«و  » هيس«توضيحاتي كه پيشتر در رابطه با مدل ارايه شده توسط            
د، و با عنايت به     نقش استراتژيك عمليات در خلق و حفظ مزيت رقابتي بنگاه ها ارايه ش            

اين كه ديدگاه مورد توجه در اين مقاله در رابطه با مباني خلق مزيت رقابتي مبتني بر                      
 ارايه شده   الگويديدگاه هاي مبتني بر قابليت ها و شايستگي هاي كليدي است؛ از اين رو            

براي تدوين استراتژي عمليات بر سنجش درجه كمال موقعيت عمليات در جهت گيري              
مرحله چهارم از    (يك بنگاه و زنجيره در مقايسه با نقش ايده آل مورد نظر                    استراتژ

تمركز دارد و بر اين اساس در اين مرحله موقعيت يا             ) نقش هاي مدل هيس و ويلرايت     
براي سنجش نقش كنوني عمليات از      . نقش كنوني عمليات بايد مورد سنجش قرار گيرد       

 و يا   عملياتيارزيابي قابليت هاي سيستم      براي   ]38[» ميلتنبرگ«مدل ارايه شده توسط      
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 . مي توان بهره گرفت]24[» روبتهام«و » بارنز«الگوي ارايه شده توسط 
 ارزيابي تناسب سيستم عملياتي با انتظارات و نقش           :تعيين ماهيت سيستم عملياتي   ) ب

تعريف شده براي آن نيازمند كسب شناخت اوليه از ماهيت و ابعاد كليدي سيستم                      
، در  عملياتيبا توجه به تقسيم بندي هاي مرسوم در رابطه با سيستم هاي             . ي است عمليات

اين مرحله تطابق ماهيت و كاركرد سيستم عملياتي با چارچوب معرفي شده مورد توجه              
اين ماتريس  . فرايند استفاده مي شود  / براي اين منظور از ماتريس محصول     . قرار مي گيرد 

 براساس ويژگي هاي محصول و نوع فرايند ارايه         لياتيعميك طبقه بندي از سيستم هاي     
فرايند نشان داده شده     / تصويري از ماتريس محصول    ) ۴( شماره    نموداردر  . مي كند
 .است

 

 نوع محصول
 

ندينوع فرا

 :Iنوع
 حجم كم

 غير استاندارد
تك (منحصر بفرد 
 )واحدي

 :IIنوع
 حجم كم

 محصوالت متعدد

 :IIIنوع
 حجم زياد
محصولتعداد محدودي 

 :IVنوع
 حجم زياد

 استانداردشده
 محصوالت مصرفي

 فضاي ناموجه   ETO1 كارگاهيسيستم 

   MTO2  دسته ايسيستم 

خط ( انبوه سيستم
  ATO3   )توليد

 MTS4   فضاي ناموجه  پيوستهسيستم

 
 ]40[و ] 22[فرايند / ماتريس محصول . ۴نمودار

 

                                                      
1. Engineer To Order  
2. Make To Order  
3. Assemble To Order  
4. Make To Stock  
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 از تعيين ماهيت سيستم عملياتي نوبت به           پس :ارزيابي قابليت هاي سيستم عملياتي   ) ج
از ديدگاه استراتژيك     . سنجش توانايي ها و قابليت هاي سيستم عملياتي مي رسد             

قابليت هاي سيستم عملياتي در قالب ابعاد استراتژيك سيستم عملياتي مورد بحث و                  
 تحت  همان طور كه پيشتر نيز بيان شد، ابعاد استراتژيك عمليات         . بررسي قرار مي گيرد  

 عنوان طبقات تصميم گيري استراتژيك در عمليات از ديدگاه صاحب نظران استراتژي            
قابليت هاي . عمليات به دو گروه ابعاد ساختاري و ابعاد زيرساختي تقسيم مي شوند                 

در الگوي اول، پشتيباني ابعاد       .  الگو مي توان سنجيد     دوسيستم عملياتي را براساس       
براساس مدل  (ء نقش استراتژيك مورد انتظار از عمليات        ساختاري و زيرساختي در ايفا    

از جمله الگوهاي موجود در اين زمينه         . مورد بررسي قرار مي گيرد    ) هيس و ويلرايت  
 اشاره  ]46[» سفستن و وينرس  « و   ]38[» ميلتنبرگ«مي توان به الگوي ارايه شده توسط        

اخص ها يا اولويت هاي    الگوي دوم بر ارتباط ابعاد ساختاري و زيرساختي با ش             . كرد
براساس اين الگو ميزان پشتيباني ابعاد ياد شده  از رقابت پذيري                . رقابتي تمركز دارد   

با توجه به اين كه هدف اين مقاله ارايه            . سيستم عملياتي مورد بررسي قرار مي گيرد        
است؛ از  » هيس و ويلرايت  «الگويي در راستاي تحقق بخشيدن به مرحله چهارم از مدل            

 . رو الگوي اول مورد توجه استاين
 همان طور كه در بخش هاي       :ارزيابي انسجام دروني و بيروني در زنجيره تأمين          ) د

پيشين اشاره شد، دست يابي به انسجام دروني و بيروني يكي از ابعاد كليدي مورد نظر                  
در مديريت زنجيره تأمين است و بدون دست يابي به اين مهم مفهوم زنجيره تأمين در                  

با عنايت به اين موضوع ارزيابي سطح كنوني انسجام         . دنياي واقعي عينيت نخواهد يافت    
در دو بعد دروني و بيروني، يكي از ابعاد كليدي در ارزيابي موقعيت و وضعيت كنوني                 

انسجام دروني عمليات هم در بعد ميزان انسجام بين بخش هاي مختلف             . عمليات است 
و ) Make(، عمليات توليد يا ساخت        )Sourcing(ابي  عملياتي يك بنگاه شامل منبع ي     

و هم در بعد ميزان انسجام بين حوزه عمليات          ) Delivery(تحويل محصول به مشتريان     
از جمله الگوهاي   . با ديگر حوزه هاي وظيفه اي مثل بازاريابي و تداركات مطرح است           

 و الگوي   ]SCOR  ]49موجود براي ارزيابي انسجام دروني عمليات مي توان به الگوي           
در مدل خود، با تبيين متغيرهاي      » پگل«.  اشاره كرد  ]43[» مارك پگل «ارايه شده توسط    

اثرگذار بر كسب انسجام دروني، ضمن تعريف سه معيار كليدي براي سنجش درجه                 
انسجام دروني شامل ميزان تعامل بين بخش ها، ميزان همكاري توأم با اشتراك مساعي               
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ز بر دست يابي به نتايج مشترك، سه سطح براي انسجام دروني                بين بخش ها و تمرك    
تعريف و آن را براي سنجش درجه انسجام بين عمليات، تداركات و لجستيك چندين               

انسجام بين اعضاء يك زنجيره تأمين كه از آن با نام            .  بنگاه تجاري به كار گرفته است     
انسجام بين بخش هاي    ( دروني    انسجام بيروني نام برده مي شود، در مقايسه با انسجام            

بيشتر مورد توجه محققان زنجيره تأمين قرار          ) دروني هريك از اعضاء زنجيره تأمين       
علت اصلي اين موضوع آن است كه تمايز مفهومي و نقطه قوت اصلي                  . داشته است 

مديريت زنجيره تأمين نسبت به ديگر الگوهاي مديريت عمليات در تمركز آن بر كسب     
اهنگي بين اعضاء يك زنجيره ضمن حفظ انسجام دروني هريك از اعضاء            انسجام و هم  

از جمله الگوهاي موجود براي ارزيابي انسجام بيروني مي توان به الگوي ارايه                 . است
 براي ارزيابي سطح انسجام بين اعضاء زنجيره، الگوي         ]52[» وارت و دنك  «شده توسط   

تعيين نوع روابط سازماني بين اعضاء         براي   ]8[» كريستوفر و جاتنر  «ارايه شده توسط     
 به منظور    ]17[» فرليچ و وستبروك   «يك زنجيره تأمين، و الگوي ارايه شده توسط             

 .سنجش جهت و درجه انسجام در زنجيره تأمين اشاره كرد

 طراحي چشم انداز عمليات در زنجيره تأمين: ٤مرحله 
نجيره تأمين به دست آمد،     پس از آن كه شناخت كافي از وضعيت و موقعيت عمليات در ز             

بازار درك شد، در اين مرحله نوبت به طراحي موقعيت و               / و نيازها و الزامات محصول     
با توجه به توضيحاتي كه     . عمليات در زنجيره تأمين مي رسد    ) چشم انداز(وضعيت مطلوب   

در بخش هاي پيشين ارايه شد، موقعيت مطلوب مورد نظر در اين مقاله دست يابي به نقش                   
بدين مفهوم كه عمليات، نقش كليدي در        . است» هيس و ويلرايت  « الگوي    چهارم مرحله

به بيان ديگر اهرم رقابتي بنگاه در          . تدوين و پيشبرد جهت گيري كالن بنگاه ايفاء  كند           
مطلوبيت وضعيت عمليات در     . فضاي بازار رقابتي، قابليت هاي پوياي عمليات آن  باشد           

ورد بررسي قرار مي گيرد؛ يك بعد كه مبتني بر نگاه به بيرون                زنجيره تأمين از دو بعد م       
همان طور كه پيشتر   . است، بر پاسخ گويي عمليات به نيازها و انتظارات مشتريان تأكيد دارد           

بيان شد، يكي از ويژگي هاي اصلي الگوهاي نوين مديريت زنجيره تأمين تأكيد بر اولويت               
در صورتي موجوديت بنگاه در       . مشتريان است مشتري مداري و پاسخ گويي به نيازهاي         

نگاه . محيط رقابتي حفظ خواهد شد كه بتواند به نيازهاي مشتريان پاسخ مناسبي ارايه كند               
به بيرون، رويكردي واكنشي است كه مناسب براي پاسخ گويي به نيازها و الزامات كنوني                

ع و ساختارشكن و       محيط بازار و فضاي رقابتي است؛ اما با توجه به تغييرات سري                      
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نوآوري هاي گسترده در محيط هاي كسب وكار، صرف نگاه به بيرون نمي تواند موجوديت            
. در اينجاست كه ضرورت نگاه به درون مطرح مي شود         . بنگاه در بلندمدت را تضمين كند     

با عنايت به توضيحاتي كه درباره رويكردهاي ريكاردين و شومپترين به منافع خلق مزيت                 
رايه شد، در محيط پويا و متالطم كنوني بنگاه هايي در بلندمدت موفق خواهند بود                رقابتي ا 

كه نه تنها به نيازهاي مشتريان پاسخ الزم را ارايه  كنند؛ بلكه بتوانند از طريق ارايه روش ها و                  
الگوهاي نوظهور به نيازها و خواسته هاي مشتريان جهت داده و ساختار حاكم بر بازار و                    

بر اين اساس وضعيت مطلوب . تي را در راستاي منافع خود اصالح و متحول كنند محيط رقاب 
. عمليات در زنجيره از دو بعد اولويت هاي رقابتي و اولويت هاي پويايي تعيين مي شود                    

بازار / اولويت هاي رقابتي نشان  دهنده جهت و گرايش بنگاه در راستاي نيازهاي مشتري               
دهنده جهت و گرايش بنگاه در راستاي ارتقاء موقعيت             اولويت هاي پويايي نشان    . است

براساس اولويت هاي  . رقابتي در آينده از طريق خلق و توسعه منابع و قابليت هاي پويا است              
بيروني و دروني قابليت هاي سيستم عملياتي در وضعيت مطلوب در قالب ابعاد ساختاري و                

ي و بيروني عمليات در زنجيره تأمين       هم چنين سطح انسجام درون   . زيرساختي تعيين مي شود  
 .  مطلوب تعيين مي شوددر راستاي تحقق بخشيدن به موقعيت و وضعيت

 انتخاب استراتژي عمليات : ٥مرحله 
پس از آن كه موقعيت و وضعيت مطلوب عمليات در زنجيره تأمين در قالب چشم انداز                     

كت در جهت چشم انداز     عمليات تعيين شد، نوبت به انتخاب استراتژي مناسب براي حر             
با توجه به توضيحات ارايه شده در بخش هاي            . در نظرگرفته شده براي عمليات مي رسد     

: پيشين، تحقق چشم انداز عمليات نيازمند انتخاب استراتژي براي دو حوزه متفاوت است               
حوزه دوم به توسعه      . محصول تمركز دارد   / حوزه اول بر پاسخ گويي به نيازهاي بازار          

 ها و شايستگي هاي كليدي عمليات در راستاي دست يابي به موقعيت مطلوب                     قابليت
 . مي پردازد) »هيس و ويلرايت«براساس الگوي (

 همان طور كه در بخش پيشين ذكر شد، حفظ         :استراتژي پاسخ گويي به نيازهاي بازار    ) الف
زهاي بازار يا   موجوديت بنگاه در محيط رقابتي وابسته به توان بنگاه و پاسخ گويي به نيا                  

نيازهاي بازار يا مشتريان در قالب محصوالت يا خدمات مورد تقاضا براي               . مشتريان است 
با توجه به اين كه زنجيره تأمين در چارچوب محصول يا خدمت شكل            . بنگاه مطرح مي شود  

مي گيرد؛ از اين رو الگوي مناسب براي تدوين استراتژي در محيط زنجيره تأمين بايد بر                   
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درك نيازها و الزامات    (همان طور كه در مرحله دوم      . محصول يا خدمت تدوين شود    محور  
ذكر شد، يكي از الگوهاي شناخته شده و مطرح در ادبيات زنجيره تأمين               ) بازار/ محصول

براي تحليل زنجيره هاي تأمين از چشم انداز محصول يا خدمت، الگوي ارايه شده توسط                 
 تأمين را براساس ويژگي هاي محصول يا خدمت مورد             زنجيره هاي» فيشر«. است» فيشر«

بررسي قرار داده و به دو گروه زنجيره تأمين  ناب و زنجيره تأمين چابك تقسيم كرده  است                  
بحث مديريت عدم اطمينان در      » فيشر«به الگوي   » عرضه«با اضافه كردن بعد      » لي«. ]16[

ان در يك زنجيره تأمين يعني تقاضا و         زنجيره تأمين را با تمركز بر منابع ايجاد عدم اطمين           
و موارد تكميلي   » فيشر«در اين بخش با استفاده از الگوي          . ]34[عرضه مطرح كرده است      

استراتژي هاي فراروي عمليات براي پاسخ گويي به نيازهاي بازار را مورد بررسي قرار             » لي«
 .مي دهيم

ان در يك زنجيره تأمين     براساس دو بعد تقاضا و عرضه، چارچوب مديريت عدم اطمين          
ها مشخص  نموداربا بررسي اين     .  نشان داد   ٦و  ٥ شمارهاي  نمودارهرا مي توان در قالب       

 اين ماتريس در مقايسه     چپمي شود كه مديريت زنجيره تأمين با ويژگي هاي ستون سمت           
به طور مشابه مديريت زنجيره تأمين در        .  چالش برانگيزتر خواهد بود   راستبا ستون سمت    

ايط رديف پايين  ماتريس نسبت به رديف باالي ماتريس مشكل تر خواهد بود؛ بنابراين                شر
 ماتريس و حركت از رديف        راست به ستون     چپدر وضعيت ايده آل حركت از ستون         

پايين به رديف باالي ماتريس به عنوان استراتژي هاي كاهش عدم اطمينان مورد توجه قرار               
 غيرممكن خواهد بود و از اين رو تمهيد             مدت تقريباً اما اين حركت در كوتاه      . مي گيرد

راهكارهايي براي مديريت عمليات در هريك از ابعاد چهارگانه اين ماتريس امري                       
براساس . اين موضوع را غامض تر مي كند       » شالقياثر  «در نظر گرفتن      . ضروري است 
طمينان را به عنوان عرضه مي توان استراتژي هاي موجود براي مديريت عدم ا/ ماتريس تقاضا

 .استراتژي هاي عملياتي زنجيره تأمين در قالب نمودار شماره  معرفي كرد
 زماني كه محصول    :استراتژي مناسب براي محصوالت كاركردي با فرايند عرضه پايدار        ) ب

دو . از بعد عرضه و تقاضا داراي عدم اطمينان پاييني باشد، مبناي رقابت، كارايي خواهد بود              
در چنين شرايطي بنگاه ها بايد        .  كارايي، هزينه و هماهنگي اطالعاتي است           بعد اصلي 

بكوشند با بهبود كارايي زنجيره تأمين هزينه تدارك محصول براي مشتري را در مقايسه با                 
كارايي هزينه را مي توان با بهره گيري از ابزارها و               .رقبا در حداقل ممكن حفظ كنند         
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 .دست آوردبرنامه هاي بهبود بهره وري به 
 

 عدم اطمينان در تقاضا
 )محصوالت نوآور(باال )                         محصوالت كاركردي(پايين 

 
 
 

                          

 

  
 
 
 

          

 
 ]34[ن در زنجيره تأمينمديريت عدم اطمينا. ٥نمودار 

 
 
 

 عدم اطمينان در تقاضا
 )محصوالت نوآور(باال)           محصوالت كاركردي(     پايين    

 
 

 زنجيره تأمين پاسخگو

 
 

 زنجيره تأمين كارا

 زنجيره تأمين چابك
زنجيره تأمين مصون از 

 مخاطره

 

 ]34[استراتژي هاي عمليات در زنجيره تأمين  . ٦نمودار 
 
 

زماني كه فرايند    : استراتژي مناسب براي محصوالت كاركردي با فرايند عرضه ناپايدار          )ج
عرضه محصوالت كاركردي ناپايدار باشد و در نتيجه اين ناپايداري با عدم اطمينان در                    
برونداد، قابليت اطمينان فرايند، منابع تأمين و موعد تحويل روبرو باشد، بنگاه بايد تمهيداتي           

 پايين
)فرايند پايدار(

 

  
 

 

 باال
)فرآيند ناپايدار(

 

عدم اطمينان 
 در عرضه

 
استراتژي هاي 

کاهش عدم اطمينان
 در عرضه

 
 
 

استراتژي هاي 
كاهش عدم اطمينان

 در تقاضا

 پايين
 )فرايند پايدار(

 

  
 
 
 

 باال
)فرآيند ناپايدار(

 

عدم اطمينان 
 در عرضه



  استراتژي عمليات در محيط زنجيره تأمين 

 

 

٣٣

 بر فرايند انجام سفارشات مشتريان نداشته         ءد تا اين عدم اطمينان تأثيرات سو        در نظر بگير  
يكي ديگر از مكانيزم هاي در      . يكي از راهكارهاي ساده استفاده از موجودي است         . باشد

 .دسترس تنوع بخشيدن به منابع تأمين مي باشد
شرايطي كه بنگاه با     در   :استراتژي  مناسب براي محصوالت نوآور با فرايند عرضه پايدار         ) د

محصوالتي سر و كار داشته باشد كه نقش نو آوري را در بازار بر عهده دارند، و امکان                       
تأمين آن ها با فرايندهاي پايدار موجود فراهم باشد، در چنين شرايطي توانايي پاسخ گويي                

. دسيستم عملياتي به شرايط متغير بازار عامل كليدي موفقيت در صحنه رقابت خواهد بو                  
 تا  ١)CODP(مرحله سفارشي سازي محصول     » تعويق انداختن «بنابراين بنگاه مي تواند با به       

نزديك ترين نقطه به مشتري، ضمن حفظ كارايي سيستم عملياتي نيازهاي مشتريان را پاسخ              
 و تأثير جابجايي اين نقطه به        CODPويژگي هاي كليدي عمليات قبل و پس از نقطه          . دهد

 . مشاهده كرد]41[» الهگر«بر عمليات را مي توان در اثر سمت جلو يا عقب 
 استراتژي مناسب براي    :استراتژي مناسب براي محصوالت نوآور با فرايند عرضه ناپايدار        ) ذ

محصول نوآور با فرايند عرضه ناپايدار بهره گيري از تركيب استراتژي هاي پاسخ گويي و                
وزه تحت عنوان زنجيره تأمين چابك از        اين تركيب امر  . مصونيت در مقابل مخاطره است     

ضرورت توجه همزمان به كارايي و انعطاف پذيري در پاسخ گويي            . آن نام برده مي شود    
از جمله ويژگي هاي كليدي زنجيره تأمين چابك          . موجب ظهور اين راه كار جديد شد       

بر بودن   مي توان به محصوالت با كيفيت باال و تا حدود زيادي سفارشي، مبتني                            
كنولوژي هاي نوين اطالعاتي، نقش اساسي شايستگي هاي كليدي، پاسخ گويي به انتظارات         ت

الزم به ذكر است كه     . ]53[ركب از تكنولوژي هاي متعدد اشاره كرد       م ياجتماعي و محيط  
عالوه بر نيازهاي بازار، سيكل عمر محصول و موقعيت بنگاه در زنجيره تأمين نيز بايد در                    

با توجه به اين كه قبال ضرورت انسجام         . ليات مورد توجه قرار گيرد     انتخاب استراتژي عم  
، )Sourcing(دروني مورد بحث قرار گرفت، از اين رو هماهنگي بين حوزه هاي تأمين                   

 .  در انتخاب و به كارگيري استراتژي ضروري استDelivery)(و تحويل ) Make(ساخت 
ور كه بيان شد، در راستاي دست يابي به           همان ط : استراتژي توسعه قابليت هاي عملياتي     )ر

موقعيت مطلوب عمليات كه در قالب چشم انداز عمليات تعريف مي شود، انتخاب استراتژي            

                                                      
1. Customer Order Decupling Point  
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اين موضوع به ويژه در شرايط متالطم و        . مناسب براي توسعه قابليت ها امري ضروري است      
مزيت رقابتي خود    متغير كنوني كسب و كار براي بنگاه هايي كه به دنبال حفظ و توسعه                  

در . براساس قابليت ها و توانايي هاي نهفته در منابع عملياتي شان هستند، امري حياتي است              
اين بخش برخالف بخش قبل که مديريت منابع عملياتي در چارچوب وضعيت فعلي                     
کانون توجه است، تغيير در وضع موجود و ايجاد زمينه براي كسب مزيت رقابتي بر اثر اين                  

بنابراين بحث حركت از يك موقعيت يا وضعيت رقابتي     .   مورد توجه قرار مي گيرد    تغييرات
از ديدگاه فلسفه پويايي در عمليات      . به موقعيت يا وضعيت رقابتي مستحكم تر مد نظر است        

كه قبال بدان اشاره شد، حركت در راستاي تحقق بخشيدن به مرحله چهارم از الگوي                       
براي اين منظور از      . ه آرماني مدنظر اين بخش است        به عنوان نقط   » هيس و ويلرايت   «

الگوهايي بايد استفاده شود كه حركت در اين مسير را اندازه گيري و جهت آن را براي                     
يكي از الگوهاي مطرح و پذيرفته شده در اين زمينه، الگوي           . سيستم عملياتي مشخص سازد   

اس نتايج حاصل از  تحقيق از        براس» ميلر و رث  «. ]37[است  » ميلر و رث  «ارايه شده توسط    
 بنگاه توليدي بزرگ آمريكايي، شركت هاي توليدي را براساس استراتژي توليد به سه              ١٦٤

بنگاه هاي داراي استراتژي   .  تقسيم كرده اند  ٣»نوآوران« و   ٢»بازارگرايان«،  ١»محتاطان«گروه  
 ياد شده  براي اين      علت انتخاب عنوان  . محتاطانه اساس رقابت خود را بر قيمت بنا مي نهند         

گروه، عدم توجه به توسعه قابليت هاي رقابتي و بسنده كردن به حداقل استانداردهاي الزم                
اعتمادپذيري و سرعت تحويل براي اين گروه در رده بعدي اهميت قرار            . براي رقابت است  

 رقابتي  بنگاه هاي داراي استراتژي بازارگرا سعي دارند از طريق تمركز بر قابليت هاي            . دارد
قابليت رقابتي اين    . بازارمدار براي خود موقعيت رقابتي مناسبي در بازار به دست آورند               

قيمت . گروه در رتبه اول بر كيفيت تطابق و عملكرد و اعتمادپذيري تحويل بنا شده است                
بنگاه هاي داراي استراتژي نوآورانه به دنبال         . براي اين گروه در رتبه بعدي قرار دارد            

ازي خود از رقبا با تكيه بر قابليت هاي خود در تغيير و اصالح طرح محصول و                      متمايزس
اين گروه در اولويت دادن به كيفيت انطباق و              . معرفي سريع محصوالت جديد هستند      

سرعت تحويل و خدمات پس از فروش           . عملكرد با گروه بازارگرايان تشابهاتي دارد        
ز آن كه موقعيت كنوني عمليات در مرحله        پس ا  .اولويت بعدي مورد توجه اين گروه است      

                                                      
1. Caretakers  
2. Marketers  
3. Innovators  
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سوم در قالب طبقه بندي ياد شده مشخص شد، در راستاي دست يابي به موقعيت مطلوب                   
مورد هدف در چشم انداز طراحي شده براي عمليات، پويايي و تغييرات مورد نظر در قالب                

ساس طبقه بندي ياد   تغيير در اولويت هاي رقابتي يا قابليت هاي رقابتي عمليات تعريف و برا            
شده، گروه استراتژيك مورد هدف تعيين و بر اين اساس حوزه هاي ضروري براي توسعه و               

از جمله الگوهاي موجود براي تعيين گروه استراتژيك          . ارتقاء قابليت ها مشخص مي شود    
 و هم چنين الگوي     ]37[» ميلر و رث  «كنوني و گروه استراتژيك آتي مي توان از الگوي            

 . استفاده كرد]18[» فروليچ و ديكسون«يافته تكامل 
پس از آن كه استراتژي هاي پاسخ گويي و توسعه قابليت ها تعيين و انتخاب شد، در                    
راستاي كسب زمينه مناسب براي عملياتي كردن اين استراتژي ها بايد راهكارهاي مناسب               

ت و بين حوزه     درون حوزه عمليا   (براي دسترسي به سطح انسجام الزم در درون بنگاه               
تعيين و به ) در بين اعضاء زنجيره تأمين(و بيرون بنگاه    ) عمليات با ديگر حوزه هاي وظيفه اي    

در تعيين سطح مطلوب انسجام داخلي مي توان از الگوي ارايه شده توسط             . كار گرفته شود  
هم چنين براي تعيين سطح مطلوب انسجام بيروني از الگوي               .  بهره گرفت   ]43[» پگل«
 . مي توان استفاده كرد]10[» كاسينز« و ]۴۴[» رت و دنكوا«

 ارزيابي عملكرد و بهبود مستمر: ٦مرحله
تضمين دست يابي به موقعيت و وضعيت مطلوب در نظر گرفته شده براي عمليات در                      

اين پايش . زنجيره تأمين بدون پايش فرايند عملياتي كردن استراتژي امكان پذير نخواهد بود        
ي شاخص هاي ارزيابي عملكرد و بهره گيري از آن ها به عنوان ابزارهاي                 از طريق طراح   

با توجه به اين كه مبناي مورد پذيرش الگوي ارايه شده            . كنترل مديريت صورت مي پذيرد   
در اين مقاله در تدوين استراتژي عمليات به عنوان مكانيزم كسب مزيت رقابتي، تأكيد بر                  

ابتي براي بنگاه است؛ از اين رو شاخص هاي ارزيابي        نقش كليدي عمليات در خلق مزيت رق      
دست يابي به  . عملكرد نيز با توجه به اين جهت گيري بايد تدوين و به كار گرفته شوند                   

به عنوان اهرم كليدي بنگاه در خلق مزيت             (موقعيت مطلوب مورد نظر براي عمليات           
هد بود؛ زيرا در محيط رقابتي       بدون تأكيد بر فرايند بهبود مستمر امكان پذير نخوا         ) رقابتي

متالطم، پويايي از جمله ويژگي ها و الزامات اصلي عمليات براي دست يابي به موفقيت                   
 اي بر پيشنهاديالگوي  . اين پويايي از طريق مكانيزم بهبود مستمر پي گيري مي شود          . است

نشان داده ) ۷ (نمودار شمارهدر بهبود مستمر در فرايند استراتژي عمليات    ارزيابي عملكرد و    
 .شده است
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 الگوي ارزيابي عملكرد استراتژيك در محيط عملياتي پويا. ٧نمودار 
 

 »كاپالن و نورتن  «براساس الگوي  يادشده و با بهره گيري از مدل هاي ارايه شده توسط              
 مدل  ]28[،  »كتكيوي و هيليكا   «، و الگوي ارايه شده توسط           ]49[ SCOR، مدل    ]25[ 

عملكرد استراتژيك عمليات در زنجيره تأمين در قالب دو بخش ماتريس روابط                ارزيابي  
) ٦ و ٥(نگاره هاي شماره   » كارت امتيازي عمليات  «بين قابليت ها و اولويت هاي رقابتي و          

 .ارايه مي شود
 

 اولويت هاي رقابتي عمليات/ ماتريس روابط قابليت ها. ٥نگاره 
 

انعطاف پذيري 
 )بيروني(

موعد تحويل 
 )بيروني(

كيفيت 
 اولويت هاي رقابتي سطح بازار  قيمت )بيروني(

     

سرعت تحويل انعطاف پذيري                            اولويت هاي رقابتي عمليات هزينه كيفيت
 قابليت هاي عمليات

 :  منابع    
 تكنولوژي فرايند    
 ظرفيت    
 مواد خام    
 منابع انساني    
 ....و     
 :  ساختارها    
 موقعيت در زنجيره تأمين    
 درجه ادغام عمودي    
 ساختار سازماني    
 ....و     
 :سيستم عملياتي    
 برنامه ريزي و كنترل توليد    
 مديريت كيفيت    
 مديريت نيروي انساني    
 فرايند تصميم گيري    
 ....و     

 

 قابليت هاي عمليات
 

 دانش -
 منابع -
 فرايندها -

 
 
 

 چشم انداز عمليات
 

پاسخ گويي به نيازهاي 
 بازار

نقش عمليات در خلق 
 مزيت رقابتي

انسجام دروني و بيروني در
 اهداف تأمينزنجيره 

 اصالح جهت گيري عمليات هدايت فرايند بهبود

 عملكرد

 با 
رد
ملك

ه ع
ايس

مق
ف
دا
اه
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 عملياتكارت امتيازي . ٦نگاره 
 

حوزه هاي  )رقبا(وضعيت محيط رقابتي 
رقباي  بهبود

 ممتاز
رقباي 
 برتر

رقباي 
هم طراز

ميزان 
شكاف

وضع 
 موجود

 شاخص هاي ارزيابي هدف
 

 كيفيت
 انعطاف پذيري
 سرعت تحويل

ي قيمت
شتر

ز م
دا
م ان

چش
 

 بهره وري منابع

 يادگيري و رشد

 

   

   

 سطح انسجام زنجيره

 دا
داز

م ان
چش

لي
خ

 

 

 

 نتيجه گيري 
،  همان طور كه اشاره شد از جمله ويژگي هاي اصلي مديريت عمليات در اقتصاد نوين                    

در چنين فضايي رقابت    . فعاليت در قالب شبكه اي از بنگاه هاي تجاري يا غيرتجاري است           
) به عنوان الگويي كارا از فعاليت هاي شبكه اي      (هاي تأمين   بين بنگاه ها به رقابت بين زنجيره      

با توجه به اين كه رقابت در محيط متالطم و مشتري مدار كنوني بدون                    . ارتقاء مي يابد 
بهره گيري از قابليت ها و توانمندي هاي كليدي امكان پذير نيست؛ از اين رو نقش عمليات                

با عنايت به اين مهم      . يدي و بي بديل است    در خلق مزيت رقابتي براي بنگاه ها نقشي كل          
تدوين و به كارگيري استراتژي عمليات اثربخش يكي از دغدغه هاي اصلي مديران عالي و               

در راستاي توجه به اين دغدغه در        . عملياتي سازمان هاي درگير در زنجيره هاي تأمين است       
ي مديريت زنجيره تأمين    طي اين مقاله تالش شد ضمن بررسي و تبيين ابعاد و مفاهيم كليد             

. و استراتژي عمليات، رهيافتي نوين به استراتژي عمليات در محيط زنجيره تأمين ارايه شود              
 : ويژگي ها و ابعاد مورد نظر در طراحي و ارايه الگوي پيشنهادي عبارتند ازترين مهم

تناسب داشتن با فعاليت در فضاي اقتصاد شبكه اي و تقويت كننده همكاري و                    -
 ؛)زنجيره تأمين(اك مساعي بين اعضاء شبكه همكاري اشتر

بين عمليات و ديگر بخش هاي      (پشتيباني كننده انسجام و يكپارچه سازي دروني          -
 ؛نجيره تأمينزدر ) زنجيرهي بين اعضا(و بيروني ) بنگاه
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چنين ارتقاء   محافظت از موقعيت رقابتي زنجيره تأمين و پشتيباني از توسعه آن و هم             -
 ؛اه در درون زنجيرهموقعيت بنگ

توسعه نگاه مشتري مدار در درون زنجيره و پشتيباني از برآورده سازي انتظارات                 -
 ؛مشتريان

 ؛تطابق با شرايط و ساختارهاي سيستم عملياتي و الزامات زنجيره تأمين -
 آن از وضعيت يارتقاء جايگاه عمليات در جهت گيري استراتژيك زنجيره و اعضا -

  ؛عال و جهت بخشانفعالي به موقعيتي ف
الگوي ارايه شده با تمركز بر حركت در جهت دست يابي به نقش فعال و كليدي                       
عمليات در خلق مزيت رقابتي براي بنگاه در درون زنجيره تأمين و با تأكيد بر فعاليت در                     

در طراحي و تبيين الگوي ياد شده  از مدل ها و             . فضاي همكاري و شبكه ارايه شده است       
. ود در ادبيات استراتژي عمليات و زنجيره تأمين بهره گرفته شده است                   الگوهاي موج 

همان طور که مشهود است، با توجه به گستردگي و پيچيدگي موضوع و با عنايت به                        
محدوديت ساختاري يك مقاله سعي در بيان مختصر ابعاد شده  و بسياري از موارد غير                      

 .    كليدي مورد بحث قرار نگرفته  است
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