« سير تحول مديريت زنجيره تامين »
مقدمه
در رقابتهاى جهانى موجود در عصر حاضر ،بايد محصوالت متنوع را با توجه به درخواست مشترى ،در دسترس وى قرار داد.
خواست مشترى بر كيفيت باال و خدمت رسانى سريع ،موجب افزايش فشارهايى شده است كه قبالً وجود نداشته است ،در
نتيجه شركتها بيش از اين نمىتوانند به تنهايى از عهده تمامى كارها برآيند .در بازار رقابتى موجود ،بنگاههاى اقتصادى و
توليدى عالوه بر پرداختن به سازمان و منابع داخلى ،خود را به مديريت و نظارت بر منابع و اركان مرتبط خارج از سازمان
نيازمند يافتهاند .علت اين امر در واقع دستيابى به مزاياى رقابتى با هدف كسب سهم بيشترى از بازار است .بر اين اساس،
فعاليتهاى نظير برنامه ريزى عرضه و تقاضا ،تهيه مواد ،توليد و برنامه ريزى محصول ،خدمت نگهدارى كاال ،كنترل موجودى،
توزيع  ،تحويل و خدمت به مشترى كه قبال همگى در سطح شركت انجام مى شده اينك به سطح زنجيره عرضه انتقال پيدا
كرده است .مسئله كليدى در يك زنجيره تامين ،مديريت و كنترل هماهنگ تمامى اين فعاليتها است .مديريت زنجيره
تامين (  ) SCMپديدهاى است كه اين كار را به طريقى انجام مىدهد كه مشتريان بتوانند خدمت قابل اطمينان و سريع را با
محصوالت با كيفيت در حداقل هزينه دريافت كنند.

تاريخچه مديريت زنجيره تامين
در دو دهه  06و  06ميالدى ،سازمانها براى افزايش توان رقابتى خود تالش مىكردند تا با استاندارد سازى و بهبود
فرايندهاى داخلى خود محصولى با كيفيت بهتر و هزينه كمتر توليد كنند .در آن زمان تفكر غالب اين بود كه مهندسى و
طراحى قوى و نيز عمليات توليد منسجم و هماهنگ ،پيشنياز دستيابى به خواستههاى بازار و درنتيجه كسب سهم بازار
بيشترى است .به همين دليل سازمانها تمام تالش خود را بر افزايش كارايى معطوف مىكردند.
در دهه  06ميالدى با افزايش تنوع در الگوهاى مورد انتظار مشتريان ،سازمانها به طور فزاينده اى به افزايش انعطاف پذيرش
در خطوط توليد و توسعه محصوالت جديد براى ارضاى نيازهاى مشتريان عالقه مند شدند .در دهه  06ميالدى ،به همراه
بهبود در فرايندهاى توليد و به كارگيرى الگوهاى مهندسى مجدد ،مديران بسيارى از صنايع دريافتند كه براى ادامه حضور در
بازار تنها بهبود فرايندهاى داخلى و انعطاف پذيرى در توانايىهاى شـــــركت كافى نيست ،بلكه تامين كنندگان قطعات و
مواد نيز بايد موادى با بهترين كيفيت و كمترين هزينه توليد كنند و توزيع كنندگان محصوالت نيز بايد ارتباط نزديكى با
سياستهاى توسعه بازار توليد كننده داشته باشند .با چنين نگرشى ،رويكردهاى زنجيره تامين و مديريت آن پا به عرصه
وجود نهاد .از طرف ديگر با توسعه سريع فناورى اطالعات در سالهاى اخير و كاربرد وسيع آن در مديريت زنجيره تامين،
بسيارى از فعاليتهاى اساسى مديريت زنجيره با روشهاى جديد درحال انجام است.
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تعريف زنجيره تامين
زنجيره تامين :زنجيره تامين بر تمام فعاليتهاى مرتبط با جريان و تبديل كاالها از مرحله ماده خام (استخراج ) تا تحويل به
مصرف كننده نهايى و نيز جريانهاى اطالعاتى مرتبط با آنها مشتمل مىشود .به طور كلى ،زنجيره تامين زنجيرهاى است كه
همه فعاليتهاى مرتبط با جريان كاال و تبديل مواد ،از مرحله تهيه ماده اوليه تا مرحله تحويل كاالى نهايى به مصرف كننده
را شامل مى شود .دربارهى جريان كاال دو جريان ديگر كه يكى جريان اطالعات و ديگرى جريان منابع مالى و اعتبارات است
نيز حضور دارد.

مديريت زنجيره تامين
مديريت زنجيره تامين بر يكپارچه سازى فعاليتهاى زنجيره تامين و نيز جريانهاى اطالعاتى مرتبط با آنها از طريق بهبود در
روابط زنجيره  ،براى دستيابى به مزيت رقابتى قابل اتكا و مستدام مشتمل مىشود .بنابراين ،مديريت زنجيره تامين عبارت
است از فرايند يكپارچه سازى فعاليتهاى زنجيره تامين و نيز جريانهاى اطالعاتى مرتبط با آن ،از طريق بهبود و هماهنگ
سازى فعاليتها در زنجيره تامين تــــوليد و عرضه محصول .
شرايطي كه باعث تعريف و طراحي مديريت زنجيره تأمين شده ،افزايش روزافزون رقابت پذيري و تالش براي بقاي
سازمانهاست كه با توسعه روزافزون شبكه هاي ارتباطي و فناوري اطالعات حاصل شده است .سازمانها رمز اين بقا را در ارضاي
نيازهاي مشتري مي دانند .مديريت زنجيره تأمين نگرشي است كه بر مبناي آن ارضاي اين نيازها نه فقط توسط آخرين
موجوديت چسبنده به مشتري( كه محصول نهايي خروجي اوست) ،بلكه توسط ساير تأمين كنندگان باال دستي ،صورت مي
گيرد .اين توالي تأمين كنندگان در راستاي ارضاي نياز يك مشتري ،زنجيره تأمين نام دارد .هدايت تمام اعضاي زنجيره
تأمين به صورتي يكپارچه و هماهنگ را مديريت زنجيره تأمين مي نامند.

مراحل شکل گيري مديريت زنجيره تأمين
مي توان گفت مفهوم مديريت زنجيره تأمين تركيبي از مراحل پنج گانه مديريت است.
مرحله اول :اين مرحله را مي توان به عنوان حوزه تداركات داخلي توصيف كرد.
مرحله دوم :نگرشي نسبت به تداركات از تمركز زدايي سازماني به تمركز در كاركردهاي اصلي كه از نگرشهاي جديد مرتبط با
بهينه سازي هزينه و خدمت به مشتري گرفته شده بود ،تغيير يافت.
مرحله سوم :عرصه تداركات به طور چشمگيري گسترش پيدا كرد و ضمن انبار داري و حمل و نقل داخلي  ،ارتباط عمليات
داخلي با حوزه هاي عملكردي شركاي تجاري را در بر گرفت .همان طور كه مفهوم روابط كانالي رشد كرد.
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مرحله چهارم :مفهوم تداركات نيز به مديريت زنجيره تأمين تغيير پيدا كرد .امروزه با كاربردهاي فناوري اطالعات در مديريت
زنجيره تأمين ،مي توان گفت كه مديريت زنجيره تامين در حال وارد شدن به مرحله پنجم :يعني مديريت زنجيره تامين
الكترونيك است .در ادامه هر يك از مراحل پنج گانه به طور مختصر توضيح داده مي شود.
 - 1مرحله اول -تمرکز زدايي تدارکات :اين مرحله در يك دوره اي از اواخر قرن نوزدهم تا اوايل دهه  6006شكل گرفت .در
طول اين دوره ،حوزه لجستيك به عنو ان يك منبع مهم مزيت رقابتي شناخته نشده بود .اساساً لجستيك به عنوان يك
وظيفه واسطه با مديريت موجودي و تحويل شناخته مي شد و بنگاهها احساس مي كردند كه لجستيك نمي تواند باعث
سودآوري شود و بنابراين ،سرمايه گذاري باال درآن ارزشمند نيست.
 - 2مرحله دوم – مديريت هزينه :در اواسط دهه  6006مشخص گرديد كه وجود ساختار و هدف در لجستيك و مديريت
متمركز برآن مي تواند مزيت رقابتي را براي يك شركت به همراه داشته باشد .مرحله دوم در مديريت زنجيره تأمين در
راستاي تأمل و بررسي روي دو نقطه بحراني و اصلي شكل گرفت .كانون اول را مي توان تالش زياد شركتها براي متمركز
كردن فعاليتهاي لجستيك در يك سيستم مديريتي مستقل توصيف كرد .از طريق تركيب آنچه كه قبالً يك سري فعاليتهاي
پراكنده بود در يك بخش مستقل  ،هزينه هاي جداگانه مرتبط با حمل و نقل ،موجودي و توزيع فيزيكي كاهش مي يابد و به
طور همزمان بهره وري سيستم لجستيك به عنوان يك كل افزايش مي يابد .نقطه بحراني دوم را مي توان اميدواري براي
تمركز بنگاهها براي به كار گيري مفهوم هزينه كامل در لجستيك دانست .هدف اين استراتژي تالشي جهت حداقل كردن
هزينه كل لجستيك به واسطه تمركز بر كاهش هزينه هاي يك يا دو كاركرد خاص لجستيك از قبيل حمل ونقل يا انبار داري
است.
 - 3مرحله سوم -يکپارچگي کارکردها :در طول دهه  ،6006مديران اجرايي شركتها پي بردند كه تمركز بر هزينه كل
لجستيك يك شيوه مثبت براي مديريت كانال توزيع است .تا اين دوره  ،اغلب مديران اجرايي به لجستيك به عنوان يك
فعاليت تاكتيكي نگاه مي كردند و در برنامه ريزي استراتژيك شركت تأثير خيلي كمي داشت .در اواسط دهه  ،6006شركتها
پي بردند كه به واسطه بهبود پيوسته فرايند ويكپارچگي بيشتربا شركاء لجستيك مي تواند ارزشهاي استراتژيك زيادي را
ايجاد كند.
 - 4مرحله چهارم -مديريت زنجيره تأمين :در طول دهه  ،6006شركتها مفاهيم لجستيك يكپارچه و مديريت كانال تأمين را
براي به كارگيري واقعيات جديد بازار توسعه دادند .زنجيره تأمين فراتر از لجستيك بوده و عالوه بر آن فعاليتهاي ديگري را
نيز از جمله نحوه برخورد با شركتهايي متعدد سازنده ،هدف گذاري و تعيين استراتژي هاي خريد داخلي و خارجي ،ارتقاي
كيفيت شركتهاي سازنده ،بازاريابي و ارائه خدمات بهتر به مشتريان متعدد شامل ميشود.
 - 5مرحله پنجم -مديريت زنجيره تأمين الکترونيک :به كمك فناوري اطالعات حوزه عملكردمديريت زنجيره تأمين گسترش
يافته است .هدف از ايجاد مديريت زنجيره تأمين الكترونيك كاهش هزينه هاي نقل وانتقال اطالعات و نهايتاً محصوالت از يك
طرف و گسترش فرصتهاي تجاري و دامنه همكاري بين شركتها از طرف ديگر بوده است.
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روند جهاني مديريت زنجيره تأمين
در دهه اخير و به دنبال مديريت زنجيره تأمين الكترونيك ،روند مديريت زنجيره تأمين نيز با تغييرات شديدي روبه رو گرديد،
چرا كه از حالت سازماني يا منطقه اي به حالت جهاني بايد تغيير كند .بدين ترتيب توليد از روش توليد استاندارد و انبوه به
سمت توليد منعطف محلي سوق داده شد .الزمه اين امر نيز تغيير ساختاري آن از حالت متمركز به حالت نيمه متمركز و
ايجاد واحدهاي استراتژيك مستقل( )Strategic Bussines Unitsبوده است .تغيير ديگري كه در اين روند ميتوان
مشاهده كرد افزايش سهم برون سپاري ( )Outsourcingاست .شركتهاي مديريت زنجيره تأمين براي افزايش مزيت رقابتي
خود در طول فرايند تأمين تمركز خود را روي مراحلي اختصاص مي دهند كه ارزش افزوده بيشتري را براي مشتري و شركت
فراهم سازد .بدين ترتيب بخشهايي با ارزش افزوده كمتر را به شركتهاي ديگر داده و ترجيح ميدهند خريد خارجي كنند.

زنجيره ارزش
مفهوم زنجيره ارزش در سال  6001توسط مايكل پورتر مطرح شد .وي معتقد است،
بهترين راه براي توصيف فعاليت هر شركت ،وصف آن بر حسب يك زنجيره ارزش است.
بر اين اساس تفاوت كل هزينه همه فعاليتهايي كه شركت براي توليد و عرضه يك محصول يا خدمت به مصرف مي رساند از
مجموع درآمد ،معادل ارزش ايجاد شده است.
همه شركتهايي كه در يك صنعت بهخصوص مشغول فعاليت هستند داراي يك زنجيره ارزش مشابه بوده كه در برگيرنده
فعاليتهايي نظير تهيه مواد اوليه ،طراحي و ساخت محصول و ارائه خدمات به مشتريان است.
بحث اصلي در مديريت زنجيره ارزش اين است كه هزينه هاي هر مرحله از توليد با ارزشي كه ايجاد ميكند بررسي شده و در
مقايسه با رقبا ارزيابي و مديريت هزينه صورت گيرد.
رويكرد زنجيره ارزش در تحليل فعاليتهاي درون سازماني ،ابزاري مؤثر در شناخت نقاط ضعف و قوت و تصميمگيري در
مورد هريك از آنهاست .اين زنجيره از دوسو با مؤثرترين عوامل محيطي يعني تأمينكنندگان مواد اوليه و قطعات و عوامل بعد
از توليد تا مشتريان مرتبط ميشود.
ارتباط زنجيره ارزش سازمان با زنجيره ارزش تأمينكنندگان و مشتريان تشكيل زنجيرهاي را ميدهد كه پورتر آن را «سامانه
ارزش» مينامد .البته اين مفهوم با عناوين ديگري مانند شبكه ارزش ،زنجيره ارزش گسترده و زنجيره تامين نيز ناميده مي
شود.
زنجيره تامين از دو يا چند سازمان تشكيل مىشود كه رسماً از يكديگر جدا بوده و به وسيله جريانهاى مواد ،اطالعات و
جريانهاى مالى به يكديگر مربوط مىشوند .اين زنجيره همه فعاليتهاى مرتبط با جريان كاال و تبديل مواد ،از مرحله تهيه
ماده اوليه تا مرحله تحويل كاالى نهايى به مصرفكننده را شامل مىشود.
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در واقع همانطور كه هر سازمان زنجيرة ارزش خاص خود را دارد ،براي هر صنعت نيز زنجيرة ارزشي وجود دارد كه موسوم
به زنجيره تامين است.

زنجيره تامين
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