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تأمین الرج در اهمیت اقدامات زنجیره -ارزیابی و تحلیل عملکرد 
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 چکیده

های بهبود و تأمین، شناسایی اولویتهای نوین زنجیرهار پارادایمهای اصلی مدیران عالقمند به استقرامروزه یکی از دغدغه

تأمین است. پژوهش حاضر با مطالعه عمکلرد اقدامات های نوین زنجیرهتعیین نقاط تمرکز برای ارتقای عملکرد پاردایم

کننده رده اول( درصدد ع کننده رده اول، شرکت مرکزی، توزیتأمین شرکت کاله )شامل تأمینموثر در سه سطح زنجیره

تأمین الرج را شناسایی کرده گیری استراتژیک و کاربردی، عوامل کلیدی پارادایم زنجیرهاست با توسعه یک مدل تصمیم

و در واحدهای مورد مطالعه بهبود دهد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که، در شرکت پل بیشترین شکاف در اقدامات 

ی احتمالی وجود دارد. در شرکت کاله بیشترین شکاف در ها ن شکاف در توانایی کاهش ریسکتولید به هنگام و کمتری

کنندگان و کمترین شکاف در توسعه قابلیت رویت در گستره زنجیره تأمین مشاهده  روابط نزدیک و بلندمدت با تأمین

تریان و کمترین شکاف مربوط به گویی سریع به نیازهای مش چاو مربوط به پاسخشود. بیشترین شکاف شرکت بانیمی

 ی احتمالی است.   ها توانایی کاهش ریسک
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 مقدمه

ها درصدد هستند عالوه بر کارائی فرآیند، با پایدار نمودن عملیات امروزه، بسیاری از شرکت

ابند. این تمایل از کمبود فزاینده منابع، افزایش فشار از سوی نهادهای به اهداف شان دست ی

-کارگیری مقررات زیست محیطی و نیز درخواست ذینفعان نشأت میالمللی برای بهملی و بین

های کلیدی (. پژوهشگران دریافتند پارادایم071، ص 1145، 4گیرد )رویز بنیتز و همکاران

های تجاری و صنعتی که نقش بسزائی در پایداری کسب و هتأمین در حوز یمطرح زنجیره

رویز بنیتز و همکاران، )باشند آور و سبز میکنند چهار پارادایم ناب، چابک، تابکار ایفا می

که  1های اخیر، پارادایم الرج. طی سال(4153، ص 1149؛ آزودو و همکاران 071، ص 1145

های انتخابی  عنوان یکی از گزینهو سبز است، به آورترکیبی از چهار تفکر ناب، چابک، تاب

های متعددی در همین راستا انجام شد. ها معرفی گردید و پژوهشتأمین سازمان برای زنجیره 

توسعه یافتند که عبارتنداز:  در صنعت خودروسازیعمدتاً در دو محور اصلی و ها این پژوهش

ن اقدامات زنجیره تأمین الرج، عملکرد، ( توسعه مدل و یا روشی برای بررسی رابطه میا4

الف و ب؛ آزودو و  1144، 3پذیری و پایداری زنجیره تأمین )آزودو و همکاران افزایش رقابت

؛ ملکی و 1144، 7الف و ب؛ کاروالهو و همکاران 1144، 1؛ کابرال و همکارن1141همکاران، 

ازگاری اقدامات مربوط به ( بررسی میزان س1( و 1143، 9؛ ملکی و ماچادو1143همکاران، 

؛ 1143، 5؛ کروز و همکاران1141های زنجیره تأمین الرج )کاروالهو و همکاران،  پارادایم

های مذکور علیرغم تأکید در پژوهش(. 1143، 0، الف و ب؛ سانتوس1141کروز و همکاران، 

ارائه نشده  ، روشی برای ارزیابی و تحلیل عمکلرد اقدامات الرجبر بکارگیری پارادایم الرج

 

1  .Ruiz-Benitez et al ,. 

2 .LARG (Lean, Agile, Resilient, Green( 
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در  است. این در حالی است که الزمه حرکت در مسیر الرج آگاهی از عملکرد فعلی شرکت

، عدم باشد. بنابراین، خالء تئوریکی و تجربی مهم در این حوزهزمینه اجرای اقدامات الرج می

های فعال در صنایع لبنی از حیث سطح اجرای اقدامات شناسایی نقاط ضعف و قوت شرکت

توان با استفاده از روش تحلیل های بهبود است. برای این منظور میو ارائه استراتژی الرج

بندی کرد. به ، اقدامات الرج را بر اساس سطح اجرا و درجه اهمیت اولویت4اهمیت-عملکرد

ها قادر خواهند بود با شناسایی اقدامات تأثیرگذار بر عملکرد الرج که به این ترتیب شرکت

های موثری در جهت بهبود این اقدامات اتخاذ ضعیت مطلوبی ندارند، استراتژیلحاظ اجرا و

ترین معیارهای محصول یا خدمت از حیث این روش پیشنهاداتی برای بررسی مهم نمایند.

ها و  دهد و به عنوان ابزاری برای درک خواستههای مدیریتی ارائه مینیازشان به فعالیت

های گویی به نیازمندین یک برنامه موفق بازاریابی برای پاسخهای مشتریان و تدوینیازمندی

  (.591، ص 1149، 1رود )پاکآنها و کسب به مزیت رقابتی بکار می

منظور تولید محصوالت با هایی در رابطه با کارایی بیشتر به علت وقوع نگرانیدنیای صنعت لبنی به

های مشتریان، کاهش اختالالت و ریسکگویی سریع به تقاضای متنوع  تر، پاسخهزینه پایین

موجود در تأمین، تولید و توزیع محصوالت فاسد شدنی و نیز تولید محصوالت ارگانیک با 

، 1110، 3باشد )دونک و همکاران های سازگار با محیط زیست و غیره، در حال تغییر میبندی بسته

ن صنعت لبنی که قادر به کاهش تأمیکارگیری اقداماتی را در زنجیره (. این تغییرات، به1ص 

(، اقدامات 4151، ص 1149به زعم آزودو و همکاران ) سازد. های مزبور باشد ضروری مینگرانی

پذیری، سطح سرویس، زنجیره تأمین الرج نقش غیرقابل انکاری در بهبود اثربخشی، رقابت

کنند. در همین راستا ها و زنجیره تأمین مربوطه ایفا میسودآوری و در نهایت پایداری شرکت

گیری استراتژیک و کاربردی است که هدف اصلی پژوهش حاضر، توسعه یک مدل تصمیم

اقدامات بحرانی زنجیره تأمین الرج را شناسایی کرده و امکان بهبود عملکرد پارادایم الرج را برای 

نتایج آن بتوان منابع طوریکه بر پایه های فعال در زنجیره تأمین صنایع لبنی فراهم نماید؛ بهشرکت

 

1 .Importance-Performance Analysis (IPA( 

2 .Pak  

3 .Donk et al,. 
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 سازمانی را به نحو مقتضی برای ارتقاء سطح الرج بودن زنجیره تأمین تخصیص داد.

 ادبیات پژوهش

 منظور آور و سبز به های ناب، چابک، تاب سازی پارادایمزنجیره تأمین الرج بر یکپارچه

زنجیره تأمین  ها و کاهش معایب هر یک از آنها تمرکز دارد. مدیریتگیری از مزیتبهره

ها، توان از منظرهای مختلفی چون ویژگی ساز، می عنوان یک رویکرد یکپارچه الرج را به

های عملکردی مورد های اطالعاتی و سنجهسیستم سازمانی، عوامل انسانی و فناورانه، سیستم

ور و آ توجه قرار داد. علیرغم اینکه زنجیره تأمین الرج از چهار پارادایم ناب، چابک، تاب

های خاص خود ساز، دارای ویژگیعنوان یک رویکرد یکپارچهسبز نشأت گرفته است به

تواند در سطوح مختلف زنجیره  (. این پارادایم می94ص ، 1144باشد )ملکی و همکارن،  می

تأمین بکار رود و سطح خدمت، زمان انتظار، هزینه و کیفیت محصوالت را بهبود دهد. 

های فاقد ارزش افزوده، موضوعات کاهش فعالیتن الرج بطور همزمان به پارادایم زنجیره تأمی

های مشتریان، غلبه بر اختالالت و همچنین کاهش اثرات زیست گویی سریعتر به خواستهپاسخ

؛ کابرال و 971، ص 1141محیطی در یک زنجیره تأمین توجه دارد )کاروالهو و همکاران، 

بستان میان -(، بده471، ص 1144والهو و همکاران )(. به زعم کار1031، 1141همکارن، 

تواند ترین موضوع پارادایم الرج بوده و می آور و سبز اصلیهای ناب، چابک، تاب پارادایم

ها و زنجیره تأمین آنها برای کارا، اثربخش و پایدارتر شدن کمک شایانی نماید. به سازمان

ن یک مقصد بلکه یک سفر طوالنی مدت است بنابراین، مدیریت کسب و کار الرج نه به عنوا

که عواملی از قبیل صنعت، زنجیره تأمین، کارکنان و رهبری، فرآیندها و استراتژی بر چگونه 

فنی است که -گذارند. مدیریت الرج یک سیستم اجتماعیاجرای کسب و کار الرج تأثیر می

های مشتریان، قابلیت مندیگویی کارا به تغییرات در نیازهدف اصلی آن کاهش اتالف، پاسخ

های جدید محیطی و پیروی از اصول و اقدامات سازگار با محیط زیست  سازگاری با ریسک

 (. 4310، ص 1149، 4باشد )دوروزانو کابیرتا و همکارانمی

 

1 .Do Rosário Cabrita et al,. 
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منظور نگر بهای از اهمیت استراتژیک اتخاذ یک رویکرد کلطور فزایندهها بهامروزه سازمان

اند. در همین شان در بازارهای جهانی آگاهی یافتهرتقاء و پایداری وضعیتپذیری، ا رقابت

راستا، آنها پارادایم زنجیره تأمین الرج را به عنوان محرکی برای دستیابی به مزیت رقابتی 

های داخلی یا (. برانگیزاننده110، ص 1147، 4پایدار تشخیص دادند )سنگری و همکاران

ها های کلیدی پارادایم الرج هستند که مشوق شرکتر محرکتغییرات در محیط کسب و کا

شوند )دوروزانو کابیرتا و سازی اقدامات الرج محسوب میشان برای پیادههای تأمین و زنجیره

-موضوع محوری پارادایم الرج چگونگی فعالیت همزمان پارادایم  (.4315، 1149همکاران، 

های مختلف با فلسفه ه مدیریت پارادایمآور و سبز است، چراکهای ناب، چابک، تاب

وجودی و روش عملکردی متفاوت در قالب یک روش هماهنگ و منسجم کمی دشوار به 

(. برخی از محققان معتقدند این چهار پارادایم 473، 1147، 1رسد )یاکوب و مصطفینظر می

از موارد یک یا دو ای دیگر دارند بطوریکه در پارههایی با یکپوشانی ها همدر بعضی زمینه

(، 1149شوند. دوروزانو کابیرتا و همکاران ) پارادایم زیرمجموعه دیگری محسوب می

سازی اصول پارادایم الرج و مدل کسب و کار را مورد بررسی قرار دادند. در این یکپارچه

مطالعه آنها به تجزیه و تحلیل و مقایسه نظری اصول الرج از مناظر گوناگون مدل کسب و 

های مشتریان، جریان درآمد، بندی مشتریان، ارتباط با مشتریان، کانالر شامل ارزش، بخشکا

های کلیدی، منابع کلیدی، شرکای کلیدی و ساختار هزینه پرداختند. نتایج حاکی از فعالیت

آلی از مدل کسب و کار امکان ادغام پارادایم الرج با مدل کسب و کار برای ایجاد نوع ایده

ساز پسرو را برای اقدامات مربوط به هر (، یک رویکرد یکپارچه1143ی و ماچادو )است. ملک

و نظرات مشتریان  3ها ارائه دادند. در ابتدا با استفاده از تکنیک شبکه بیزینیک از پارادایم

های ارزش مشتریان را تعیین نموده سپس، همبستگی میان اقدامات زنجیره تأمین الرج اولویت

طور کیفی تحلیل کردند. نتایج حاکی از آن است کیفیت و هزینه با مشتریان را بههای و ارزش

 های مشتریان هستند.ترین ارزشاهمیت

 

1 .Sangari et al,. 

2 .Yaakub   & Mustafa 

3 .Bayesian Network  
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مطالعات گوناگونی در زمینه زنجیره تأمین الرج انجام شده و محققان از مناظر مختلفی به این 

( با استفاده از تکینک 4397قادیکالئی )اند. محمدنژادچاری و صفائی پارادایم نوظهور نگریسته

تأمین الرج و معیارهای های زنجیرهبندی پارادایم به اولویت 4ای فازیفرآیند تحلیل شبکه

آوری و سبز به ترتیب کنندگان پرداختند. آنها دریافتند که تابموثرشان در انتخاب تأمین

مزیت رقابتی هستند. یابی به تأمین جهت دستترین پارادایم زنجیرهترین و کم اهمیتمهم

 1ای و دیمتل( با استفاده از رویکرد ترکیبی فرآیند تحلیل شبکه4391زاده و همکاران )قاضی

تأمین الرج را ترسیم و درجه اهمیت هر یک از آنها  ها و معیارهای زنجیرهروابط بین پارادایم

-رگذارترین و مهمآوری تأثیبندی کردند. نتایج حاکی از آن است تابرا محاسبه و اولویت

(، 1149شود. آزودو و همکاران )تأمین الرج محسوب میترین پاردایم در مدیریت زنجیره

آوری و سبز  یک ابزار تحت عنوان شاخص الرج را برای ارزیابی سطح نابی، چابکی، تاب

 شان ارائه دادند. آنها با استفادههای فعال در صنعت خودروسازی و زنجیره تأمینبودن شرکت

از روش دلفی وزن اقدامات و پارادایم الرج را محاسبه کرده و سپس با روش تجمیع خطی 

گیری نمودند. در این ارزیابی، شاخص ها و زنجیره تأمین را اندازهسطح الرج بودن شرکت

احصاء گردید که حاکی از اجرای اقدامات در سطح متوسط در  57/3الرج زنجیره تأمین 

ای و  (، با بکارگیری فرآیند تحلیل شبکه1143ت. ملکی و همکاران )زنجیره تأمین بوده اس

شبکه بیزین یک مدل یکپارچه را به منظور بررسی تأثیر اجرای اقدامات الرج زنجیره تأمین بر 

های مشتریان در صنعت مد ارائه نمودند. با توجه به نتایج، کار در جریان )اقدام ساخت/ ارزش

ترین و کم دهای لجستیک )اقدام لجستیک( به ترتیب مهممونتاژ( و اجرای استاندار

(، با هدف دستیابی به 1141اند. کابرال و همکاران )ترین اقدامات در صنعت مد بوده اهمیت

ای برای تأمین، مدل منسجمی با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل شبکهپذیری زنجیرهرقابت

در صنعت خودروسازی ارائه دادند. با توجه به انتخاب بهترین اقدامات زنجیره تأمین الرج 

  ترین معیار بوده است.ترین پارادایم، سطح خدمت مناسب نتایج چابکی مناسب

 

1 .Fuzzy Analytical Network Process(FANP) 

2 .Decision Making Trial and Evaluation Laboratory (DEMATEL) 
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آور و سبز  های ناب، چابک، تاب (، تأثیر اقدامات مربوط به پارادایم1141آزودو و همکاران )

ت محیطی مورد بررسی قرار تأمین از سه منظر عملیاتی، اقتصادی و زیس را بر عملکرد زنجیره

دادند. سپس با استفاده از رویکرد استقرایی به بررسی و تجزیه و تحلیل روابط میان اقدامات 

های عملکردی پرداختند. بر اساس نتایج، زمان به موقع و ارتباطات  تأمین الرج و سنجه زنجیره 

کابرال و  تأمین دارند. ههای عملکرد زنجیرکنندگان بیشترین تأثیر را بر سنجه میان تأمین

فناوری اطالعات و  4ب(، یک مدل نظری برای ایجاد سیستم زیرساخت 1144همکاران )

بندی ارائه دادند. در این پژوهش به ارتباطات الرج شامل نمودارهای مطالعه موردی و طبقه

-ژگیتأمین، ارتباط میان وی منظور بررسی نقش هریک از اقدامات الرج در عملکرد زنجیره

کننده های کلیدی عملکرد  در چهار پارادایم و در سه سطح تأمینتأمین با شاخصههای زنجیره 

آزودو و همکاران  کننده رده اول مورد بررسی قرار گرفت.رده اول، شرکت مرکزی و توزیع

آور و تأمین ناب، چابک، تابهای زنجیرهالف و ب(، یک مدل مفهومی برای پارادایم 1144)

با هدف بهبود عملکرد اقتصادی، عملیاتی و محیطی پیشنهاد دادند. روش تجزیه و تحلیل سبز 

کار گرفته شده توسط آنها یک روش کیفی و قضاوتی بوده است. با توجه به نتایج پژوهش به

کنندگان بیشترین تأثیر را بر عملکرد زنجیره تأمین دو اقدام تولید به هنگام و روابط با تأمین

 دارند.

(، با استفاده از تئوری مجموعه فازی سازگاری اقدامات الرج را در 1143روز و همکاران )ک

بندی  به اولویت 1صنایع خودروسازی ارزیابی کرده و با تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

کننده در طراحی مفهومی  آنها پرداختند. با توجه به نتایج، لجستیک معکوس و مشارکت تأمین

سازگارترین اقدامات هستند که دلیل اصلی آن مشکالت استراتژیک، فنی و محصوالت نا

ب(، با ارائه چارچوبی بر مبنای یک  1141عملیاتی در اجرا بوده است. کروز و همکاران )

منظور گیری چند معیاره فازی به ارزیابی میزان سازگاری اقدامات الرج بهمدل تحلیلی تصمیم

تأمین پرداختند. این مدل، سازگاری میان کسب و کارهای  پذیری زنجیره افزایش رقابت

تأمین را در قالب دو دسته عوامل یعنی پارامترهای سازگاری کسب و کار و اقدامات زنجیره
 

1 .Platform 

2 .Analytical Hierarchy Process (AHP) 
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تأمین مورد بررسی قرار داد. نتایج این پژوهش نشان داد، لجستیک معکوس و مشارکت زنجیره

گارترین اقدامات هستند. ملکی و همکاران کننده در طراحی مفهومی محصوالت ناساز تأمین

(، به مقایسه تئوریکی تجربی چهار پارادایم ناب، چابک، تاب آور و سبز بر اساس هدف، 1144)

کنندگان و مشتریان، زمان انتظار، استراتژی  با تأمین 4تمرکز تولید، ساختار سازمانی، اتحاد

حی محصول پرداختند. سپس مسیر الرج کننده و استراتژی طراموجودی، رویکرد انتخاب تأمین

  شدن زنجیره تأمین را به عنوان یک مدل یکپارچه برای چهار پارادایم زنجیره تأمین ارائه کردند.

توان دریافت در هیچ یک از (، می4های پیشین )جدول های کلیدی در پژوهشبا مرور یافته

های بهبود رج و شناسایی اولویتآنها، روشی برای تجزیه و تحلیل عمکلرد فعلی اقدامات ال

منظور بهبود عملکرد گیری کاربردی، به ارائه نشده است. اما پژوهش حاضر یک مدل تصمیم

های فعال در زنجیره تأمین صنایع لبنی توسعه داده است. با استفاده  پارادایم الرج برای شرکت

ر اساس اهمیت و عملکرد اقدامات زنجیره تأمین الرج را بتوانند ها میاز این روش شرکت

های سازمان را در راستای بهبود سطح الرج بودن بندی کرده و اهداف و استراتژی اولویت

 زنجیره تأمین تدوین نمانید.
 

  

 

1 .Alliance 
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 های نجام شده در زنجیره تأمین الرجپژوهش (:1)جدول 
 های کلیدییافته روش/ابزار پژوهش نوسینده/گان )سال( ردیف

1 
و  دوروزانو کابیرتا

 (6112همکاران )

مقایسه نظری اصول پارادایم الرج با 

 استفاده از مدل کسب و کار

توان  با مدل کسب و کار برای ایجاد پارادایم الرج را می

 آلی از مدل کسب و کار ادغام کرد.نوع ایده

6 
آزودو و همکاران 

(6112) 
 روش دلفی و روش تجمیع خطی

شد که حاکی از بامی 57/3شاخص الرج زنجیره تأمین 

 اجرای اقدامات در سطح متوسط است.

3 
ملکی و ماچادو 

(6113) 
 شبکه بیزین و نظرات مشتریان

های مشتریان ترین ارزشکیفیت و هزینه با اهمیت

 هستند.

4 
ملکی و همکاران 

(6113) 
 ای و شبکه بیزینفرآیند تحلیل شبکه

اردهای کار در جریان )اقدام ساخت/ مونتاژ( و اجرای استاند

ترین و کم لجستیک )اقدام لجستیک( به ترتیب مهم

 اند.ترین اقدامات در صنعت مد بوده اهمیت

7 
کروز و همکاران 

(6113) 

تئوری مجموعه فازی و تکنیک 

 فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

کننده در طراحی  لجستیک معکوس و مشارکت تأمین

 مفهومی محصوالت ناسازگارترین اقدامات هستند.

2 
آزودو و همکاران 

(6116) 

ارائه مدل مفهومی جهت تجزیه و 

تحلیل روابط میان اقدامات زنجیره 

 های عملکردی  تأمین الرج و سنجه 

کنندگان بیشترین  زمان به موقع و ارتباطات میان تأمین

 تأمین دارند. های عملکرد زنجیرهتأثیر را بر سنجه

5 
کروز و همکاران 

 ب( 6116)

گیری چند  صمیممدل تحلیلی ت

 معیاره فازی

کننده در طراحی  لجستیک معکوس و مشارکت تأمین

 مفهومی محصوالت ناسازگارترین اقدامات هستند.

8 
کابرال و همکاران 

(6116) 
 ایفرآیند تحلیل شبکه

ترین ترین پارادایم و سطح خدمت مناسب چابکی مناسب

 تأمین شرکت مورد مطالعه بوده است.معیار در زنجیره

9 
کابرال و همکاران 

 ب( 6111)

ارائه مدل نظری با استفاده از نمودارهای 

 بندیمطالعه موردی و طبقه

های تأمین با شاخصههای زنجیره ارتباط میان ویژگی

 کلیدی عملکرد مورد بررسی قرار گرفت.

11 
ملکی و همکاران 

(6111) 
 ارائه مدل نظری مسیر الرج

را به عنوان یک مدل مسیر الرج شدن زنجیره تأمین 

 یکپارچه برای چهار پارادایم زنجیره تأمین ارائه کردند.

11 
آزودو و همکاران 

 الف و ب( 6111)

برای  روش کیفی و قضاوتیاستفاده از 

  الرج مدل مفهومی پارادایمارائه 

کنندگان بیشترین تولید به هنگام و روابط با تأمین اتاقدام

 تأمین دارند.تأثیر را بر عملکرد زنجیره 

16 

محمدنژادچاری و 

قادیکالئی صفائی

(1397) 

 ای فازیتکینک فرآیند تحلیل شبکه

ترین ترین و کم اهمیتآوری و سبز به ترتیب مهمتاب

یابی به مزیت رقابتی تأمین جهت دستپارادایم زنجیره

 هستند.

13 
زاده و قاضی

 (1394همکاران )
 ای و دیمتلفرآیند تحلیل شبکه

ترین پاردایم در مدیریت آوری تأثیرگذارترین و مهمتاب

 شود.تأمین الرج محسوب میزنجیره
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 روش پژوهش

ها  آوری داده پژوهش حاضر از حیث هدف، کاربردی و از حیث روش و چگونگی جمع

 4کننده رده اولپیمایشی است. در این پژوهش زنجیره تأمین در سه سطح تأمین–توصیفی

کننده رده های لبنی کاله( و توزیع (، شرکت مرکزی )شرکت فرآورده)شرکت تدارکاتی پل

های اصلی تحقیق با روش میدانی و از چاو( مورد بررسی قرار گرفت. داده)شرکت بانی 1اول

 های مربوطه طریق توزیع پرسشنامه در سه مرحله بین خبرگان صنعت و مدیران شرکت

صنعت، یعنی اعضای هیأت علمی که در آوری شده است. شایان ذکر است خبرگان جمع

گذشته یا حال حاضر در موضوعات تحقیقاتی مربوط به صنایع لبنی مشارکت داشتند؛ و 

های مربوطه فعالیت داشته که دانش و درک مناسبی افرادی که در صنایع لبنی و نه در شرکت

مدیران ، یعنی کتخبرگان شر آور و سبز داشتند.از مفهوم پاردایم زنجیره تأمین ناب، تاب

 های مربوطه مشغول به فعالیت بودند.سال در شرکت 47تا  0میانی و ارشد که 

آور و سبز در سازی اقدامات ناب، چابک، تاب پرسشنامه مربوط به بومیدر مرحله اول،  

زنجیره تأمین صنایع لبنی، در اختیار شش خبره صنعت قرار گرفت؛ این پرسشنامه با استفاده از 

گیرد. در مرحله دوم، پرسشنامه مربوط به تعیین درجه دلفی فازی مورد تحلیل قرار میروش 

آوری شده، پس از های جمعاهمیت اقدامات در اختیار شش خبره صنعت قرار گرفت. داده

مورد  3تکنیک فرآیند تحلیل شبکه و دیمتل فازیتجمیع از طریق میانگین حسابی با روش 

منظور تعیین سطح س، پرسشنامه سوم که در بردارنده سواالتی بهگیرند. سپتحلیل قرار می

اجرای اقدامات بود به ترتیب در اختیار چهار، هشت و شش نفر از خبرگان شرکت تدارکاتی 

 . و با روش میانگین حسابی تجمیع گردیدچاو قرار گرفت پل، شرکت لبنی کاله و شرکت بانی

-ای از اقدامات مربوط به پارادایم موضوعی مجموعه ، مستند به ادبیاتپژوهش حاضر ابتدادر 

آور و سبز استخراج و با استفاده از روش دلفی فازی  های زنجیره تأمین ناب، چابک، تاب
 

1 .First-tier Supplier 

2 .First-tier Distributor  
3 .Fuzzy Decision Making Trial and Evaluation with Fuzzy Analytical Network Process 

(FDANP( 
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)جاسبی و گردید. اقداماتی که امتیاز آنها باالتر از هشت بود انتخاب شدند سازی بومی

تکنیک فرآیند استفاده از روش  . سپس، درجه اهمیت اقدامات با(331، ص 1147همکاران، 

های (، گام1145محاسبه شد )صفائی قادیکالئی و همکاران،  ای و دیمتل فازیتحلیل شبکه

سازی ماتریس ارتباط اولیه نرمال، تشکیل ماتریس ارتباط اولیه فازیانداز:  اصلی آن عبارت

اسبه سوپر ماتریس مح ،تشکیل سوپر ماتریس اولیه، محاسبه ماتریس ارتباط کل فازی، فازی

 .محاسبه سوپر ماتریس نهاییو  موزون

پس از تعیین درجه اهمیت و ارزیابی سطح اجرای اقدامات، تحلیل شکاف با استفاده از 

تا  4اهمیت انجام شد. از آنجائیکه سطح اجرای اقدامات اعدادی بین -تکنیک تحلیل عملکرد

-اجرای تکنیک تحلیل عملکرداست امکان  4/1و درجه اهمیت اقدامات کوچکتر از  7

باشد. به همین دلیل درجه اهمیت باید به ارزش اهمیت یعنی به اعدادی بین اهمیت مقدور نمی

-( بی4تبدیل شوند. در همین راستا ابتدا، درجه اهمیت اقدامات با استفاده از رابطه ) 7و  4

، با استفاده از ( سپس497، ص 4391شدند )اصغرپور،  4و  1مقیاس شده یعنی اعدای بین 

 شوند. هستند تبدیل می 7تا  4( به ارزش اهمیت که اعدادی بین 1رابطه )

 

     (4رابطه )
       

   

   
       

   
 

 1    4     (1رابطه )

 

 که در آن:

 است. xم پارادایم اiمقیاس شده اقدام درجه اهمیت بی :   

 است. xام پارادایم iارزش اهمیت اقدام :    

 ای ارزش اهمیت )سپس، حد آستانه
 

 ای سطح اجرای اقدامات )( و حد آستانه
 

( جهت 

شود اهمیت با استفاده از میانگین حسابی محاسبه می-های ماتریس تحلیل عملکردتعیین خانه

 (. 3)رابطه 
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    (3رابطه )
∑    

 
   

 
 

    
∑    

 
   

 
 

 که در آن:

 است. xپارادایم  iاجرای اقدام  :   

nهای کیفی است.  : تعداد مشخصه 

( نشان 4اهمیت در شکل )-موقعیت نسبی هر یک از اقدامات بر روی ماتریس تحلیل عملکرد

 داده شده است. 

 
 کار خوب را ادامه دهید

     
 
 

 
  

  
 
 

 کنید تمرکز اینجا

     
 
 

 
  

  
 
 

 زیاد

 منابع اتالف

     
 
 

 
  

  
 
 

 پایین اولویت

     
 
 

 
  

  
 
 

ت
می

اه
 

 کم عملکرد زیاد

 عملکرد-ماتریس اهمیت(: 1) شکل

ها با استفاده ت بهبود، میزان شکاف هر یک از اقدامات در هر یک از شرکتبرای تعیین اولوی

 شوند. ( شناسایی می1از رابطه )

 

    (1رابطه )
 
 
 
 |      

  
 
 
|      

 که در آن:

 است. jدر شرکت  iمیزان شکاف اقدام  :       

 است.  j در شرکت xپارادایم  iسطح اجرای اقدام  :      

 شود.( نرماالیز می7با استفاده از رابطه )       ، جهت سهولت بیشتر در تجزیه و تحلیل
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    (7رابطه )
 
 
 
 

   
 
 
 

∑    
 
 
 

 
  4

  1     
 
 
 
 4  ∑   

 
 
 
 4

 

  4

 

   دارای  اقداماتی که
 
 
 

بیشتری هستند باید در اولویت باالتر جهت بهبود قرار گیرند )آذر  

 (.159-103، ص 4397و همکاران، 

 

 های پژوهشیافته

اقدام زنجیره تأمین ناب،  71اقدام استخراج شدند که،  499پژوهش مستند به ادبیات موضوعی 

اقدام زنجیره تأمین سبز  11آور و مین تاباقدام زنجیره تأ 11اقدام زنجیره تأمین چابک،  31

اقدام زنجیره تأمین ناب، چابک  پنجاقدام انتخاب شدند که،  14سازی باشند. پس از بومی می

با انجام مقایسات زوجی توسط . سپس باشند آور میزنجیره تأمین تاب شش اقدام و سبز و

 . (1ماتریس ارتباط اولیه فازی تشکیل گردید )جدول  ،خبرگان
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 ماتریس ارتباط اولیه فازی  (:2)جدول
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سازی ماتریس ارتباط اولیه فازی، ماتریس ارتباط کل فازی محاسبه گردید که در جدول پس از نرمال

 ( نشان داده شد.3)
 ماتریس ارتباط کل فازی (:3جدول)
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امات را های مربوطه، سوپر ماتریس نهایی محاسبه شد که درجه اهمیت اقدپس از طی گام

( نشان 1دهد. اقدامات مورد نظر در پژوهش حاضر و درجه اهمیت آنها در جدول )نشان می

 داده شد.
 اقدامات زنجیره تأمین الرج  (:4جدول)

 ردیف
های زنجیره پارادایم

 تأمین الرج
 اقدامات زنجیره تأمین الرج

درجه 

 اهمیت

1 

 زنجیره تأمین ناب

1تولید به هنگام
 1275/1 

 1244/1  6ط نزدیک و بلندمدت با تأمین کنندگانرواب 6

3تولید بر اساس زمان تکت 3
 1271/1 

4مدیریت موجودی فروشنده 4
 1217/1 

7هموارسازی تولید 7
 1216/1 

1 

 زنجیره تأمین چابک

2استفاده از فناوری اطالعاتی
 147/1 

5پذیری انعطاف 6
 1789/1 

8انگویی سریع به نیازهای مشتری پاسخ 3
 1215/1 

9بندی مجدد سریع فرآیند تولید پیکره 4
 147/1 

11مدیریت ارتباط با مشتری 7
 1795/1 

1 

 آورزنجیره تأمین تاب

11حداقل سطح خدمات در زمان بروز اختالالت
 1455/1 

16کننده یابی برای سوئیچینپ تأمین استراتژی منبع 6
 1454/1 

13های احتمالی توانایی کاهش ریسک 3
 1713/1 

14توسعه قابلیت رویت در گستره زنجیره تأمین 4
 1458/1 

1مشارکت فعاالنه مدیران و کارکنان در فرآیند بازیابی 7
 1619/1 

 

1 .Just in Time Production (JIT( 

2 .Close   & Long term Relationship with Suppliers (RS( 

3 .Production based on Takt time (TT (  

4 .Vendor Inventory Management (VIM (  

5 .Production Leveling  ( PL( 

6 .Using Information Technology (IT( 

7 .Flexibility (F( 

8 .Quick Responsiveness to Customer's Needs (QR (  

9 .Rapid Reconfiguration the Production Process (RR (  

10 .Customer Relationship Management (CRM (  

11 .Minimum Level of Service while Undergoing Disruptions (MSD (  

12 .Sourcing Strategy to Allow Switching of Suppliers   ) SS (  

13 .Ability to Reduce Likely Risks (RLR (  

14 .Developing Visibilities in Total Supply Chain DV 
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6نگهداری/برخورداری از ناوگان حمل و نقل اختصاصی 2
 1315/1 

1 

 زنجیره تأمین سبز

3کنندگان محیطی تأمین ارزیابی صالحیت زیست
 1333/1 

4رید سبزلجستیک/خ 6
 1345/1 

7طراحی سبز 3
 1349/1 

2مصرف کارای منابع طبیعی 4
 1338/1 

 1311/1 14111 5گواهینامه ایزو 7

 

اهمیت، ابتدا درجه اهمیت به ارزش اهمیت تبدیل شدند. -منظور انجام تحلیل عملکرد به

ش میانگین با نظر خبرگان همان شرکت تعیین و با رو jدر شرکت  iسپس، سطح اجرای اقدام 

(؛ در نهایت موقعیت هر یک از اقدامات الرج بر اساس چهار 7حسابی تجمیع شده )جدول 

 اهمیت معین شدند. -بعد ماتریس تحلیل عملکرد

 
 درجه اهمیت و سطح اجرای اقدامات در گستره زنجیره تأمین (:5)جدول

 چاوبانی کاله پل ارزش اهمیت درجه اهمیت   اقدامات الرج

JIT 1275/1 11/7 67/6 38/3 25/6 

RS 1244/1 88/4 71/3 13/6 71/3 

TT 1271/1 94/4 57/6 57/3 11/3 

VIM 1217/1 73/4 57/3 67/3 25/3 

PL 1216/1 49/4 67/6 13/6 25/6 

IT 147/1 11/3 71/6 71/3 25/6 

F 1789/1 38/3 57/3 23/3 83/3 

QR 1215/1 23/4 11/4 71/6 11/6 

RR 147/1 11/3 71/6 71/6 15/6 

CRM 1795/1 47/4 11/4 71/6 15/6 

 

1 .Active Participation of Managers and Staff in Recovery Process (PRP (  

2 .Maintaining a Dedicated Transit Fleet  ( DTF   

3 .Prequalification of Suppliers  ( PS   

4 .Green Logistic (GL( 

5 .Green Design (GD( 

6 .Efficient Use of Natural Resource (EUR( 

7 .ISO    
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MSD 1455/1 37/3 57/3 71/3 83/6 

SS 1454/1 33/3 71/4 88/6 15/1 

RLR 1713/1 79/3 71/6 67/6 33/6 

DV 1458/1 32/3 57/1 13/6 71/6 

PRP 1619/1 11/1 57/6 88/6 71/3 

DTF 1315/1 91/1 11/4 67/4 11/4 

PS 1333/1 14/6 71/1 11/1 15/1 

GL 1345/1 15/6 67/1 88/1 15/1 

GD 1349/1 19/6 57/1 67/1 33/1 

EUR 1338/1 19/6 67/1 13/6 15/1 

ISO 1311/1 54/1 71/1 11/6 15/1 

تا  1های )چاو ترسیم شد که در شکل اهمیت شرکت پل، کاله و بانی-نمودار تحلیل عملکرد

پذیری، مدیریت شود اقدامات انعطافاهده می( مش1( نشان داده شد. همانطورکه در شکل )1

ارتباط با مشتری و پاسخگویی سریع به نیازهای مشتریان، مدیریت موجودی فروشنده، ارائه 

کنندگان در حداقل سطح خدمات در زمان بروز اختالالت و اقدامات روابط نزدیک با تأمین

، این اقدامات در صنایع لبنی از قرار گرفتند. به عبارت دیگر« کار خوب را ادامه دهید»ربع 

اهمیت باالیی برخوردار هستند و عملکرد شرکت در این اقدامات نیز مناسب است. بنابراین 

شرکت پل باید این اقدامات را در همین سطح حفظ کند. اقدامات نگهداری/برخورداری از 

تأمین کننده در یابی برای سوئیچینگ/تعویض  ناوگان حمل و نقل اختصاصی و استراتژی منبع

قرار گرفتند. این اقدامات در صنعت لبنیات اهمیت کمی دارند، اما عملکرد « اتالف منابع»ربع 

شرکت در این اقدامات باال است. به عبارتی، شرکت منابع زیادی را صرف اقداماتی نموده 

را که  است که دارای اهمیت چندانی نیستند. بنابراین، الزم است بخشی از هزینه و منابعی

صرف این اقدامات نموده به بهبود اقداماتی تخصیص دهد که در صنایع لبنی از اهمیت باالیی 

محیطی  برخوردار هستند. مصرف کارای منابع طبیعی، ارزیابی صالحیت زیست

بندی مجدد سریع فرآیند  کنندگان، گواهینامه ایزو، استفاده از فناوری اطالعاتی، پیکره تأمین

فعاالنه مدیران و کارکنان در فرآیند بازیابی، لجستیک/خرید سبز و طراحی  تولید، مشارکت
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دهد که اقدامات مذکور در صنعت لبنی قرار گرفتند. این نشان می« اولویت پایین»سبز در ربع 

ها عملکرد باالیی نداشته است. به عبارت دیگر، اهمیت زیادی ندارند و شرکت نیز در آن

در صنعت اهمیتی کمی دارند دارای عملکرد پایینی است که  شرکت پل در اقداماتی که

آورد. تولید به هنگام، تولید بر اساس زمان تکت، هموارسازی مشکل چندانی را به وجود نمی

های احتمالی و توسعه قابلیت رویت در گستره زنجیره تأمین در  تولید، توانایی کاهش ریسک

عبارتی، اقدامات مزبور در صنایع لبنی از اهمیت باالیی  قرار گرفتند. به« اینجا تمرکز کنید»ربع 

برخوردار هستند اما عملکرد شرکت در آنها پایین است. بنابراین، شرکت پل بایستی استراتژی 

کار »کسب و کار را در راستای بهبود عملکرد این اقدامات تدوین نموده تا آنها را به ربع 

 منتقل نماید.« خوب را ادامه دهید

 اهمیت شرکت پل-ماتریس تحلیل عملکرد(: 2) شکل
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پذیری،  شود اقدامات تولید بر اساس زمان تکت، انعطاف( مشاهده می3همانطورکه در شکل )

کار »مدیریت موجودی فروشنده و ارائه حداقل سطح خدمات در زمان بروز اختالالت در ربع 

مات در صنایع لبنی از اهمیت قرار گرفتند. به عبارت دیگر، این اقدا« خوب را ادامه دهید

باالیی برخوردار هستند و عملکرد شرکت در این اقدامات نیز مناسب است. بنابراین شرکت 

کاله باید این اقدامات را در همین سطح حفظ کند. اقدامات نگهداری/برخورداری از ناوگان 

ده، استفاده از یابی برای سوئیچینگ/تعویض تأمین کنن حمل و نقل اختصاصی، استراتژی منبع

و مشارکت فعاالنه مدیران و کارکنان  بندی مجدد سریع فرآیند تولید فناوری اطالعاتی، پیکره

قرار گرفتند. این بدان معناست که شرکت منابع زیادی « اتالف منابع»در فرآیند بازیابی در ربع 

خشی از هزینه و صرف اقداماتی نمود که دارای اهمیت چندانی نیستند. بنابراین، الزم است ب

منابع تخصیص یافته به این اقدامات را به بهبود اقداماتی اختصاص دهد که در صنایع لبنی از 

اهمیت باالتری برخوردار هستند. مصرف کارای منابع طبیعی، ارزیابی صالحیت 

کنندگان، گواهینامه ایزو، لجستیک/خرید سبز و طراحی سبز در ربع  محیطی تأمین زیست

دهد که اقدامات مذکور در صنعت لبنی اهمیت قرار گرفتند. این نشان می« ییناولویت پا»

ها عملکرد باالیی نداشته است. به عبارت دیگر، شرکت زیادی ندارند و شرکت نیز در آن

کاله در اقداماتی که در صنعت اهمیتی کمی دارند دارای عملکرد پایینی است؛ که این 

آورد. تولید به هنگام، هموارسازی تولید، مدیریت میوضعیت مشکل چندانی را به وجود ن

های  کنندگان، توانایی کاهش ریسک ارتباط با مشتری، اقدامات روابط نزدیک با تأمین

احتمالی، پاسخگویی سریع به نیازهای مشتریان و توسعه قابلیت رویت در گستره زنجیره تأمین 

تی، اقدامات مزبور در صنایع لبنی از اهمیت قرار گرفتند. به عبار« اینجا تمرکز کنید»در ربع 

باالیی برخوردار هستند اما عملکرد شرکت در آنها پایین است. بنابراین، شرکت کاله بایستی 

 بر این اقدامات تمرکز کند و عملکرد خود را بهبود دهد.
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 اهمیت شرکت کاله-ماتریس تحلیل عملکرد (:3شکل)
 

پذیری، تولید به هنگام، تولید بر شود اقدامات انعطافی( مشاهده م1همانطورکه در شکل )

اساس زمان تکت، توسعه قابلیت رویت در گستره زنجیره تأمین، مدیریت موجودی فروشنده، 

کنندگان ارائه حداقل سطح خدمات در زمان بروز اختالالت، اقدامات روابط نزدیک با تأمین

قرار گرفتند. به عبارت دیگر، این « دهید کار خوب را ادامه»و هموارسازی تولید در ربع 

اقدامات در صنایع لبنی از اهمیت باالیی برخوردار هستند و عملکرد شرکت نیز در این 

ای که هستند حفظ چاو باید این اقدامات را به گونهاقدامات مناسب است. بنابراین شرکت بانی

تصاصی، استفاده از فناوری کند. اقدامات نگهداری/برخورداری از ناوگان حمل و نقل اخ

قرار « اتالف منابع»اطالعاتی و مشارکت فعاالنه مدیران و کارکنان در فرآیند بازیابی در ربع 

گرفتند. این اقدامات در صنعت لبنیات اهمیت کمی دارند، اما عملکرد شرکت در این 

اقداماتی  اقدامات باال است. این وضعیت حاکی از آن است که شرکت منابع زیادی را صرف

نمود که دارای اهمیت چندانی نیستند. بنابراین، الزم است بخشی از هزینه و منابع مربوطه، 
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صرف بهبود اقداماتی شود که از اهمیت باالتری برخوردار هستند. مصرف کارای منابع 

بندی مجدد  کنندگان، گواهینامه ایزو، پیکره محیطی تأمین طبیعی، ارزیابی صالحیت زیست

یابی برای سوئیچینگ/تعویض تأمین کننده، لجستیک/خرید  رآیند تولید، استراتژی منبعسریع ف

دهد که اقدامات مذکور در گرفتند. این نشان می« اولویت پایین قرار»سبز و طراحی سبز در ربع 

ها عملکرد باالیی نداشته است. به عبارت صنعت لبنی اهمیت زیادی ندارد و شرکت نیز در آن

چاو در اقداماتی که در صنعت اهمیتی پایینی دارند دارای عملکرد پایینی است؛ ت بانیدیگر، شرک

آورد. مدیریت ارتباط با مشتری، پاسخگویی سریع که این شرایط مشکل چندانی را به وجود نمی

قرار گرفتند. « اینجا تمرکز کنید»های احتمالی در ربع  به نیازهای مشتریان و توانایی کاهش ریسک

عبارتی، اقدامات مزبور در صنایع لبنی از اهمیت باالیی برخوردار هستند اما عملکرد شرکت در به 

هایی را در راستای بهبود عملکرد این چاو بایستی استراتژیآنها پایین است. بنابراین، شرکت بانی

 منتقل کند.« کار خوب را ادامه دهید»اقدامات تدوین نماید و آنها را به ربع 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 چاواهمیت شرکت بانی-ماتریس تحلیل عملکرد (:4شکل)
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قرار دارند، میزان شکاف « اینجا تمرکز کنید»منظور تعیین اولویت بهبود اقداماتی که در ربع به

   ( تعیین و مقدار نرمال آن )      اقدامات )
 
 
 

( 9( محاسبه شد که نتایج آن در جدول )

شود در شرکت پل، اقدامات تولید به هنگام و است. همانطورکه مشاهده می( آمده 7و شکل )

های احتمالی به ترتیب بیشترین و کمترین شکاف را دارند. در شرکت  توانایی کاهش ریسک

کنندگان و کمترین شکاف در اقدام کاله بیشترین شکاف در اقدام روابط نزدیک با تأمین

 ره تأمین وجود دارد.توسعه قابلیت رویت در گستره زنجی
 

 تحلیل شکاف (:6جدول)

 اقدامات

ارزش 

اهمیت 

(   ) 

عملکرد اقدامات در زنجیره 

 تأمین
OW SW 

 کاله پل
-بانی

 چاو
 کاله پل چاوبانی کاله پل

-بانی

 چاو

JIT 11/7 67/6 38/6  57/13 13/13  31/1 61/1  

RS 88/4  13/6   46/13   61/1  

TT 94/4 57/6   83/11   67/1   

PL 49/4 67/6 13/6  15/11 23/11  63/1 12/1  

QR 23/4  71/6 11/6  82/9 18/16  17/1 47/1 

CRM 47/4  71/6 15/6  25/8 17/11  13/1 38/1 

RLR 79/3 71/6 67/6 33/6 91/3 81/4 71/4 19/1 15/1 15/1 

DV 32/3 57/1 13/6  46/7 17/4  16/1 12/1  

 

چاو مربوط به اقدامات پاسخگویی سریع به نیازهای مشتریان و شرکت بانی بیشترین شکاف

های احتمالی است. با توجه به نتایج،  کمترین شکاف مربوط به توانایی کاهش ریسک

ها باید تمرکزشان را بر بهبود اقدامات بحرانی که از شکاف باالیی برخودار هستند قرار شرکت

 دهند.
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 مودار تحلیل شکافن(: 5)شکل 

 

 بحث و پیشنهادات 

عنوان یک پارادایم نوظهور نقش بسزایی در کسب مزیت رقابتی پایدار زنجیره تأمین الرج به

های اخیر توجه زیادی را از سوی پژوهشگران به خود جلب  کند، به همین دلیل در سال ایفا می

پذیری و  ثیر پارادایم الرج بر رقابتکرده است. با وجود این، بسیاری از پژوهشگران صرفاً به تأ

میزان سازگاری اقدامات زنجیره تأمین الرج عملکرد زنجیره تأمین تمرکز داشته و یا به بررسی 

ترین اقدامات از حیث تجزیه و تحلیل مهمو توجه کمتری به توسعه روشی برای پرداختند 

ضر به ارائه ابزاری موثر برای حاپژوهش رو از این .داشتندهای مدیریتی نیازشان به فعالیت

چنین شناسایی بندی اقدامات زنجیره تأمین الرج بر اساس اهمیت و عملکرد آنها و هماولویت

این ها با کمک نقاط قوت و ضعف سازمان از حیث هر یک از اقدامات پرداخته است. سازمان

ذیری زنجیره تأمین و نیز پتری برای ارتقای پایداری و رقابتتوانند نقشه راه دقیقابزار می

آوری و سبز بودن تدوین شان در بین شرکای تجاری از منظر نابی، چابکی، تاببهبود موقعیت

 نمایند.
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 شود:(، پیشنهاداتی به شرح ذیل ارائه می7با توجه به نتایج پژوهش )شکل 

ید با بیشترین شکاف شرکت پل در اقدام تولید به هنگام است. بنابراین، شرکت پل با -4

بینی کرده و های کاله را با دقت باال پیشهای کمی و کیفی مناسب نیازمندیبکارگیری مدل

مواد و ملزومات درخواستی شرکت کاله را در زمان مناسب، به اندازه مناسب و با کیفیت 

موقع مناسب تأمین نماید. از طرف دیگر، شرکت پل بایستی ساز و کار مدونی برای تحویل به

کنندگان ایجاد نموده و از تعویق در ارائه سروقت جلوگیری  ملزومات توسط تأمین مواد و

تواند به موقع کوتاهی نماید شرکت پل می ای در مورد تأمین بهکنندهطوریکه اگر تأمینکند. به

کننده دیگری دهد. مشخصی به تأمین عنوان جریمه بخشی از کار را از او گرفته و برای دوره

تواند برقراری کنندگان بصورت اینترنتی مییجاد سیستمی برای ثبت اطالعات تأمینچنین اهم

 کنندگان فراهم آورد. ارتباط سریع، وسیع و بدون محدودیت زمانی و مکانی را برای تأمین

کنندگان است. بنابراین، شرکت در شرکت کاله بیشترین شکاف در روابط نزدیک با تأمین -1

کنندگان کلیدی با تأمینمبتنی بر اعتماد و همکاری بلندمدت تنگاتنگ  کاله باید ارتباطات

های مالی، آموزشی و فناورانه به آنها در حل مسائل عملیاتی و کیفی کمک داشته و با کمک

کننده افت کیفیت محصوالت کاله را در پی خواهد کند. بدون شک تضعیف کیفیت تأمین

مندی را  کنندگان، شرکت کاله باید رویه نظامبا تأمین منظور ایجاد روابط بلندمدتداشت. به

کنندگان بر برای امتیازدهی و پایش مستمر عملکرد آنها تدوین نماید. به این ترتیب که تأمین

اساس معیارهایی از قبیل میزان مواد و قطعات ارسالی معیوب، درصد ارائه به موقع با کمیت و 

صورت مستمر مورد ارزیابی قرار گیرد. در نهایت با  ترتیب، مناسب امتیازدهی و نتایج به

ای برای بهبود عملکرد نداشته باشد قطع ای که هیچگونه اقدام اصالحی و برنامهکننده تأمین

 همکاری شود.

چاو مربوط به اقدامات پاسخگویی سریع به نیازهای مشتریان بیشترین شکاف شرکت بانی -3 

باید دانش و مهارت کارکنان در زمینه ارتباط با مشتری و چاو  است. بنابراین، شرکت بانی

افزایش دهد.  های آموزشیهای آنها را از طریق برگزاری دورهنحوه صحیح پاسخ به نیازمندی

های مشتریان تدوین نماید و با های مشخص و مدونی برای دریافت مستمر خواستهرویه
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پاسخ دهد. نظام پاداش و پرداخت مبتنی  همکاری شرکت پل و کاله در زمان مناسب به آنها

بر مشتری محوری مستقر نماید تا کارکنان ارزش مشتری و مشتری محوری را در دنیای رقابتی 

های های کالن گروه شرکتانداز و استراتژیدرک نمایند. در همین راستا، بر اساس چشم

 های ارتباط با مشتری بپردازد.سولیکو به تدوین استراتژی
 

 های آیندهها و پیشنهادات برای پژوهشودیتمحد

صنعت پژوهش حاضر وضعیت عملکردی اقدامات الرج را فقط در سه سطح زنجیره تأمین 

آوری شده مربوط به متخصصان در بررسی کرده است. عالوه بر این، اطالعات جمع لبنیات

شود شود. پیشنهاد می ترتواند غنیشرایط زمانی و مکانی خاص است که با تغییر در شرایط می

-( سایر سطوح زنجیره تأمین شامل تأمین کنندگان و توزیع کنندگان رده4های آتی: پژوهش

( با توجه به شکاف عملکردی تعیین شده، 1های دوم و سوم را نیز مورد بررسی قرار دهند؛ 

مورد های ریاضی برای تخصیص بهینه منابع سازمان جهت بهبود عملکرد الرج در صنعت مدل

 مطالعه ارائه شود.
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