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Abstract: Supply Chain Management (SCM) is considered a strategic factor for the better attainment
of organizational goals such as enhanced competitiveness, improved product quality and increased
profitability in cement industry. This research aims at competitive positioning of LARG supply chain
in Iranian cement industry and its strategic requirements (Strenghts, Weaknesses, Oportunities and
Threats) Importance-Performance Analysis (IPA). A survey-descriptive research method was applied
and an available sample which includes 11 Iranian cement companies were selected. First, using
literature review and Delphi Method (DM), strategic requirements of LARG supply chain in the
cement industry were identified. In the next step, the importance of strategic requirements was
determined using SWARA method. Then, the results of applying Internal/External Factors Evaluation
(IFE/EFE) matrix showed that the suitable position for LARG supply chain in Iranian cement
industry would be an aggressive strategy. In the final step, applying Importance-Performance
Analysis (IPA) matrix showed all requirements for the aggressive strategy, except exporting
opportunities and cooperation culture in supply chain, were evaluated in quadrant II (keep up the good
work). Finally some suggestions are presented toward improving LARG supply chain performance in
Iranian cement industry.
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Introductıon: Supply Chain Management (SCM) is considered a strategic factor for the better
attainment of organizational goals such as enhanced competitiveness, improved product quality and
increased profitability. SCM is a value chain management from the supplier of a supplier to the
customer of a customer of a company with the aim of attaining an overall value. Lean, Agile,
Resilient and Green are now at the forefront in management methods and SCM (Espadinha–Cruz et
al., 2011). The trade-offs between these managerial paradigms (LARG) are actual issues and may help
supply chains to become more efficient, streamlined and sustainable. The supply chain as a network is
expected to provide the right products and services on time with the required specifications at the
right place to the customer. The main purpose of this research is a competitive positioning of LARG
supply chain in Iranian cement industry and its strategic requirements (Strenghts, Weaknesses,
Oportunities and Threats) Importance-Performance Analysis (IPA).
Materıals and Methods: A survey-descriptive research method was applied and an available sample
which includes 11 Iranian cement companies were selected. First, using literature review and Delphi
Method (DM), strategic requirements of LARG supply chain in the cement industry were identified.
In the next step, the importance of strategic requirements was determined using SWARA method.
Then we used the Strategic Position and Action Evaluation Matrix (SPACE MATRIX) to select an
appropriate strategy for LARG supply chain in Iranian cement industry. In the SPACE matrix, we
assessed Iranian cement industries across four dimensions including: Industry Attractiveness (IA),
Environmental Stability (ES), Competitive Advantage (CA) and Financial Strength (FS). The SPACE
*

Corresponding author

Production and Operations Management, Vol. 9, Issue 1, No. 16, Spring & Summer 2018

diagram showed favourable positions in all four dimensions. In the final step, an ImportancePerformance Analysis (IPA) matrix was applied.
Results And Dıscussıon: The results (as shown in Fig. 1) of applying SPACE matrix revealed that
the suitable position for LARG supply chain in Iranian cement industry would be an aggressive
strategy as it leverages its strengths into the opportunities. In other words, Strengths-Opportunities
(SO) strategies are based on using a firm’s internal strengths to take advantage of external
opportunities and threats.

Fig. 1- SPACE Matrix for positioning of LARG supply chain in Iranian cement industries
In order to determine the performance level, mean values of strategic requirements were calculated
via 1 to 5 lykert continum questionnaire completed by cement experts. Also, we used SWARA
method to determine the importance of strategic requirements. Importance-Performance Analysis
(IPA) matrix showed all requirements for the aggressive strategy, except exporting opportunities and
cooperation culture in supply chain, were evaluated in quadrant II (keep up the good work).
Conclusıons: This study proposes a competitive positioning for LARG supply chain in the Iranian
cement industry and its strategic requirements importance-performance analysis. In the SPACE
matrix we assessed Iranian cement industries across four dimensions including: industry
attractiveness, environmental stability, competitive advantage and financial strength. The SPACE
diagram showed that Iranian cement industries can pursue an aggressive strategy as it has a strong
competitive position in the market with rapid growth. The two big concerns in this competitive
positioning are: 1) Avoid complacency – it seems that business is too easy but threats may come from
new markets or as technology makes different sectors to converge; and 2) Avoid running foul of
anticompetition policies. A business that is too strong may be able to attract the attention of regulators
and especially if it uses predatory pricing aimed at driving competitors out of business. Applying
Importance-Performance Analysis (IPA) matrix clarified that all strenghts and opportunities were
important. While there are gaps between performance level and strategic requirements importance, the
improvement process will be continued. This study showed that integration of LARG supply chain
competitive positioning in the Iranian cement industry and IPA model, can help Iranian decision
makers in strategic planning for the SCM performance improvement. Iranian cement industries are
also blessed because it has a good competitive advantage in an industry which is considered to be
attractive. So, among the strategic choices, develop new local markets strategy has the first priority,
followed by the; Increase production capacity, Export markets development and Product
diversification.
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چکیده مدیریت زنجیره تأمین الرج رویکردی جامع از ترکیب استراتژیهای ناب ،چابک ،تابآور و سبز
است .هدف پژوهش حاضر ارزیابی استراتژیهای رقابتی مدیریت زنجیره تأمین الرج با استفاده از
رویکرد تحلیل شکاف در صنعت سیمان است .نمونۀ آماری شامل  66کارخانۀ سیمان است که بهطور
تصادفی انتخاب شده است .ابتدا شکاف بین وضعیت موجود و ایدئال هریک از شاخصها و الزامات
استراتژیهای مدیریت زنجیره تأمین الرج در صنعت سیمان محاسبه میشود .سپس وزن شاخصها و
الزامات با استفاده از تکنیک تصمیمگیری چندمعیاره  SWARAتعیین و برمبنای آن شکاف موزون هریک
محاسبه و تحلیل میشود .نتایج پژوهش نشان میدهد برمبنای شکاف موزون بهدستآمده ،استراتژیهای
تابآوری و سبز مهمترین استراتژی رقابتی مدیریت زنجیره تأمین الرج برای ارزیابی عملکرد مدیریت
زنجیره تأمین صنعت سیمان کشور هستند .همچنین براساس اوزان محاسبهشده ،مهمترین الزامات
استراتژی تابآوری پیادهسازی فرهنگ مدیریت ریسک و همکاری در زنجیره تأمین و مهمترین الزامات
استراتژی سبز تعهد مدیریت به سبزبودن ِفرآیندهای زنجیره تأمین و استفاده صحیح از منابع طبیعی هستند.
واژههای کلیدی :ناب ،چابک ،تابآوری ،سبز ،الرج،
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SWARA
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مقدمه
امروزه زنجیره تأمین 6به عاملی مهم و حیاتی در بازارهای جهانی تبدیل شده استت بتهطتوری کته رقابتت اصتلی،
بیشتر از آنچه میان سازمانها انجام شود در بین زنجیرههای تأمین آنها صورت میگیرد (صفائی قادیکالئی و غالمرضتا-
تبار دیو کالئی 6999 ،جلکی و همکاران 5331 ،5کِچن و هُلت 5331 ،9کابرال و همکاران )5366،4درنتیجته اهمیتت
مفهوم مدیریت زنجیره تأمین و عملکرد آن یکی از پارادایمهای قرن بیستویکم برای بهبتود رقابتتپتذیری استت کته
سازمانها بیش از پیش به آن توجه نشان دادهاند (الفتت و مرزعتینصترآبادی 6999 ،کروزماچتادو و دوآرت.)5363 ،2
برایناساس مفاهیمی مانند مدیریت زنجیره تأمین ناب ،6چابک 6و اخیراً تابآور 6و سبز 6فلسفۀ منحصربهفترد متدیریت
زنجیرهتأمین است که برای بهبود عملکرد زنجیره معرفی شدهاند (کتابرال و همکتاران 5366 ،ملکتی و کروزماچتادو،1
 .)5369بااینحال برای رسیدن به اهداف مدیریت زنجیره تأمین ناب ،چابک ،تتابآور و ستبز پیتادهستازی شتیوههتا و
الزامات متفاوتی ضروری است اما به نظر میرسد در برخی مواقع این الزامات و فعالیتها بتا یکتدیگر تنتاقا داشتته
باشند (کابرال و همکاران.)5365 ،
بیان مسئله ،اهمیت و ضرورت
امروزه زنجیرههای تأمین برای بقا در بازارهای پویا و متغیر نیازمند ابزاری هستند که بر چالشهای متفاوت محیطتی
فائق آیند (تیزرو و همکاران )6993 ،برایناساس مدیران باید بهدنبال استراتژیهایی باشند که باتوجهبه شرایط ،در یتک
وضعیت ایدئال از همۀ شیوهها و فعالیتهای موجود و ضروری برای بهبود عملکترد و افتزایش تتوان رقتابتی زنجیتره
تأمین استفاده کنند .بدینمنظور ارزیابی الزامات استراتژیهای مدیریت زنجیره تأمین ضرورتی اساسی بهنظتر متیرستد.
برخی از پژوهشگران معتقدند استراتژیهای مدیریت زنجیره تأمین از هم جدا نیستند و نبایتد بتهتنهتایی بتهکتار گرفتته
شود .اگرچه گاهی اوقات ویژگیهای آنها با هم متفاوت بهنظر میرسد ،هیچ یک از آنها نستبت بته دیگتری بهتتر یتا
بدتر نیست .درواقع تبادل میان استراتژیهای مدیریت زنجیره تأمین به سازمان کمک متیکنتد تتا پایتدارتر و رقتابتیتتر
عمل کنند (کاروالیو و کروزماچادو .)5366 ،1برایناساس در ستالهتای اخیتر کروزماچتادو ،کتاروالیو ،آزوادو و یملکتی
رویکرد مدیریت زنجیره تأمین الرج را معرفی کردهاند .این رویکرد ترکیبتی از رویکردهتای نتاب ،چابتک ،تتابآور و
سبز هستند (دُیس و همکاران .)5366 ،8در رویکرد مدیریت زنجیره تأمین الرج تالش میشتود بترای بهبتود کتارایی و
اثربخشی ،الزامات چهار استراتژی شامل ناب ،چابک ،تابآور و سبز بهطور همزمتان در زنجیتره تتأمین بتهکتار گرفتته
شوند تا از این طریق تناقاهای موجود در بین آنها برطرف شود.
بدیهی است در عمل مدیران بهطور مستقیم مجموعهای از استراتژیها را بدون در نظر گرفتنِ قابلیتهتا و نیازهتای
سازمان انتخاب و بهکار میگیرند دراینصورت باید خطر و ریسک ناشی از همخوانی نداشتن بین الزامتات و نیازهتای
سازمان را پذیرفت.
بنابراین ابتدا باید در رویکردهایی متفاوت ،الزاماتی را انتخاب و ترکیب کرد که مطابق با نیاز صنعت باشد .باتوجهبته
اینکه تاکنون ارزیابی رویکرد مدیریت زنجیره تأمین الرج 9در هیچیک از پژوهشهای داخلی و خارجی مطالعته نشتده
و چالشهای پیشرو برای ارزیابی آن در زنجیره تأمین سنجیده نشده است ،در پژوهش حاضتر بتا استتفاده از رویکترد
تحلیل شکاف این موضوع در صنعت سیمان ،یکی از صنایع مادر در توسعۀ اقتصاد کشور تببین و بررسی خواهد شد.

ارزیابی استراتژیهای رقابتی مدیریت زنجیره تأمین الرج مبتنی بر تحلیل شکاف در صنعت سیمان 96/

مسئلۀ اصلی در پژوهش حاضر بررسی میزان شکاف وضعیت موجود و ایدئال برای ارزیابی الزامات استتراتژیهتای
رقابتی مدیریت زنجیره تأمین الرج در صنعت سیمان استت .بتههمتین دلیتل ابتتدا بایتد الزامتات مترتبط بتا هریتک از
استراتژیهای ناب ،چابک ،تابآور و سبز شناسایی شوند .پس از آن با ارزیابی و تحلیل دو وضعیت موجتود و ایتدئال
شکافهای موجود محاسبه شود .در مرحلۀ نهایی براساس وزنهای مربوطه ،درجۀ بحرانیبودن شکافهای متوزون بته
دست میآید و تحلیلهای الزم انجام میشوند.
ادبیات و پیشینۀ پژوهش
مدیریت زنجیره تأمین :الیور 63و وبر66در سال  ،6985اصطالح متدیریت زنجیتره تتأمین را نخستتین بتار در معنتای
معروف معرفی کردند .هولیهان 65نیز آن را در رشته مقاالتی برای تشریح مدیریت گردش مواد ختام ختارج از مرزهتای
سازمانی بهکار برد .این واژه از دهۀ  6993بهطور گسترده استفاده شده است (پریتانی 6996 ،الفتت و همکتاران.)6993،
پژوهشگران مدیریت زنجیره تأمین را مجموعهای از روشهای استفادهشده برای یکپارچهسازی مؤثر و کتارایی تتأمین-
کنندگان ،تولیدکنندگان ،انبارها و فروشندگان تعریف میکنند بهگونهای که کاال در حجم ،مکان و زمان مناسب ،تولید و
توزیع شود تا هزینۀ کل سیستم حداقل شود و الزامات سطح خدمات برآورده شود (مانیان و همکاران.)6989 ،
یکپارچهسازی استراتژیهای رقابتی مدیریت زنجیره تأمین الرج :باتوجهبه نظرِ پژوهشگران ادغام همزمان استتراتژیهتای
مختلف مدیریت زنجیره تأمین و الزامات ارزیابی آنها یک موضوع جدید در مدیریت زنجیتره تتأمین نیستت (کتاروالیو و
همکاران .)5365 ،69نیلور و همکاران ( )6999با استفاده از مفهوم نقطۀ تفکیکِ ستفارش ،بخشتی از زنجیتره تتأمین را کته
بهطور مستقیم به نیاز مشتری پاسخ می دهد (تقاضامتغییر ،تنوع محصول زیتاد) از بختش دیگتر زنجیتره کته بتا استتفاده از
برنامهریزی و موجودی استراتژیک در برابر تنوع تقاضا جلو میرود (تقاضتا صتاف و محصتوالت استتاندارد) تفکیتک و
زنجیره تأمین ناب_چابک 64را مطرح کردند (کاروالیو و کروزماچادو 5366 ،کاروالیو و همکاران .)5365 ،رویکترد نتاب-
چابک ترکیب حذف اتالف و پاسخگویی مؤثر به مشتری در زنجیره تأمین است .درواقع برخی از نویسندگان معتقدنتد دو
استراتژی ناب و چابک زیرمجموعۀ یکدیگر هستند و با شیوههای مختلف بر مجموعهای از ابعاد تاکید دارند .توجیته آنهتا
این است که عناصر تولید ناب بهویژه تولید بهنگام 62از این دو مفهوم حمایت میکنند .برخی از پژوهشگران بیان متیکننتد
تولید چابک یک سیستم انعطافپذیری است که به تولید ناب اضافه شده است (کاروالیو و همکاران .)5365 ،باایتنوجتود
گروه سوم معتقدند ناب و چابک متفاوت از یکدیگر عمل میکنند (کاروالیو و کروزماچادو)5366 ،
ازطرفِ دیگر باتوجهبه آشفتگی محیط کسبوکار ،پژوهشگرانی چون لطفی و سُتدهی )5369(61قابلیتت تتابآوری را
عنصر سوم میان چابکی و ناب قرار دادند .در استراتژی تابآوری توصیه میشود سازمانها ناب شوند اما نه بتیش از حتد،
زیرا در زنجیره تأمین ناب کاهش سطح موجودی یک اتالف است .این اتالف باعث افزایش تتأثیر اختتالالت محیطتی در
زنجیره میشود ،خطرات بهطور چشمگیری افزایش مییابند و زنجیره تأمین دچار اختتالل متیشتود درنتیجته نمتیتوانتد
عملکرد رقابتی خود را حفظ کند.
سُکادی و همکاران )5369(61برمبنای معادالت ساختاری ،زنجیره تأمین چابتک و نتاب را در صتنعت پوشتای تتایوان
مطالعه کردند .نتایج این پژوهش نشان میدهد ویژگی چابکی اولویت اول را در صنعت پوشتای دارد .بتاایتنوجتود آنهتا
استدالل میکنند ارزیابی الزامات ناب نیز به زنجیره تأمین صنعت پوشای کمک میکند تا کاراتر عمل کند.
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در ترکیب دیگر ،آژانس حفاظت از محیطِزیست)68(EPAدر ایاالت متحده سال 5333راهنمای علمتی "زنجیتره تتأمین
ناب_سبز" را ارائه کرد .هدف از این کتاب ،راهنمایی برای نشاندادن فرصتها برای بهبود عملکرد مالی و محیطتی استت
(آل-آمور و وریاکات.)5365 ،69
کاروالیو و همکاران ( )5365در پژوهش خود بیان میکنند هدف اصلی طراحی مدیریت زنجیره تتأمین در گذشتته بته
حداقلرساندن هزینه و بهینهسازی خدمات بوده است اما امروزه تاکیتد بتر تتابآوری زنجیتره تتأمین استت .آنهتا ادعتا
میکنند چابکی و تابآوری عملکرد زنجیره را تحت تأثیر قرار میدهد در واقع چابکی و تابآوری از نظر زمتان ،کیفیتت
و سطح خدماتِ ارائهشده به مشتریان به زنجیره تأمین کمک میکنند تا رقابتیتر عمل کند .نتیجۀ ترکیتب ایتن دو رویکترد
بهبود سهم بازار و تقویت توان رهبری بازار است.
برخی از پژوهشگران مدیریت ریسک ،برنامهریزی احتمالی و مقابله با اختالالت را مسائل مهمی میداننتد کته بایتد بتا
عملکرد محیطی بهطور همزمان برای رسیدن به یک زنجیره تأمین پایدار در نظر گرفتته شتوند .در واقتع ایتن پژوهشتگران
ادغام استراتژیهای مدیریت زنجیتره تتأمین تتابآور و ستبز را معرفتیکردنتد (کتارتر و روجِترس 5338 ،53روستیس و
همکاران 5339 ،56آزوادو و همکاران.)5366 ،55
باتوجهبه پیشینۀ پژوهش ،ترکیب استراتژیهای مطرحشده در زنجیره تأمین به اثربخشی و افزایش توان رقتابتی زنجیتره
تأمین کمک میکند (کاروالیو و کروزماچادو .)5366 ،پژوهشگران بسیاری به این موضوع توجه کردهاند امتا در ستالهتای
اخیر تعداد محدودی مقالۀ مروری بر ادغام همزمان چهار استراتژی ناب ،چابک ،تابآور و ستبز تمرکتز داشتته استت .در
این پژوهشها برای رویکرد مدیریت زنجیره تأمین الرج یک استراتژی ترکیبتی معرفتی شتده استت (ملکتی و همکتاران،
 5366دُیس و همکاران .)5366 ،شایان ذکر است در بیشتر پژوهشهای مترتبط بتا موضتوع ،پژوهشتگران تنهتا از لحتا
کیفی و بدون تحلیل در دنیای واقعی رویکرد مدیریت زنجیره تأمین الرج را تشریح کردهاند .در بخش زیتر بته مهتمتترین
آنها اشاره میشود.
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کروزماچادو و دوآرت ( )5363بیان میکنند استراتژیهای ناب ،چابک ،تابآور و سبز نباید بتهتنهتایی و جتدا از هتم
در زنجیرههای تأمین بهکار گرفته شوند بلکه باید مجموعتهای از الزامتات و فعالیتتهتای آنهتا در زنجیتره تتأمین بترای
افزایش کارایی و اثربخشی و رقابتپذیری زنجیره ،همزمان استفاده شود.
کاروالیو و کروزماچادو ( )5366نیز استدالل میکنند یک شرکت با بهکارگیری همزمانِ الزامتات موجتود در استتراتژی-
های ناب ،چابک ،تابآور و سبز ،از مزایای همۀ آنها در یک مجموعۀ واحد بهرهمند میشود بهطوریکه توانتایی رقتابتی
زنجیره تأمین شرکت افزایش مییابد و تناقاهای موجود میانِ استراتژیها از بین میرود درنتیجه در زنجیره تتأمین هتم-
افزایی ایجاد میشود.
آزوادو و همکاران ( ،)5366با مطالعۀ همزمانِ استراتژیهای ناب ،چابک ،تتابآور و ستبز در پتژوهش ختود پیشتنهاد
میکنند رویکرد ترکیبی الرج یک استراتژی مناسب برای بهبود عملکرد زنجیره تأمین است و بهصتورت تجربتی بررستی
میشود .آنها در پژوهشی دیگر ( ،)5365برای ارتقاءِ عملکترد عملیتاتی ،اقتصتادی و زیستتمحیطتی زنجیترههتای تتأمین
براساس شیوهها و فعالیتهای ناب ،چابک ،تابآور و سبز مدلی مفهومی پیشنهاد کردند .در ایتن پتژوهش چتکلیستتی از
مجموع شیوههای مدیریت زنجیره تأمین الرج برای رسیدن به اهتداف استتراتژیک عملکترد زنجیتره تتأمین تشتریح شتده
است.
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باتوجهبه بررسی پژوهشهای مذکور ،مشخص است که پژوهشگران فقط متدل و اجتزای آن را بتهصتورت نظتری
ارائه دادهاند و بررسی تجربی مدل و آزمایش آن را پیشنهادی برای پژوهشهای آتی معرفی کتردهانتد .بتااینحتال بایتد
توجه داشت که ارائۀ یک مدل ساختارمند نیازمند زمینههای قوی از پژوهشهای تجربی استت تتا آن را بستط دهنتد و
آزمون کنند .دراینراستا ،ملکی و کروزماچادو ( )5369روشی کلی برای یکپارچهسازی شیوههای ناب ،چابک ،تتابآور
و سبز ارائه کردهاند .آنها این روش را باتوجهبه ارزشهای مشتری در صنعت ختودرو و بتا استتفاده از تجزیتهوتحلیتل
شبکههای بیزی مطرح کردهاند .آنها مدیریت زنجیره تأمین الرج را براساس شیوههای تولید ،مونتاژ و لجستتیک طبقته-
طزیستت ،دانتش،
ش مشتتری شتامل کیفیتت ،هزینته ،توجته بته محتی ِ
بندی کرده اند .سپس آن را مبتنتی بتر شتش ارز ِ
سفارشیسازی و زمان تعمیم دادند.
کابرال و همکاران ( )5365با استفاده از تکنیک تصمیمگیری  ،ANPپارادایمهتای نتاب ،چابتک ،تتابآور و ستبز را
براساس شاخصهای کلیدیِ عملکرد زنجیره تأمین ،شامل سطح خدمات ،هزینه ،زمان و کیفیتت محصتوالت اولویتت-
بندی کردهاند .بااینوجود در پژوهشِ آنها بهدلیل استفاده از فرایند تحلیل شبکهای ،تعداد خوشهها زیاد است و پیچیتده
بهنظر میرسد .درمجموع از جمله ایرادات وارد بر مطالعات پیشین این است کته هتمزمتان بته رویکتردهتای متدیریت
زنجیره تأمین ناب ،چابک ،تابآور و سبز توجه نشده است .بااینوجود در این پژوهش این موضوع در نظر گرفته شده
است.
مدیریت زنجیره تأمین الرج سعی دارد تناقاها و شباهتهای موجود در استراتژیهای ناب ،چابتک ،تتابآور و ستبز
را برای همافزایی و بهبود کارایی عملکرد زنجیره تأمین کنار هم قرار دهد و در یک مجموعۀ واحد از مزایای هریتک از
آنها بهرهمند شود (کاروالیو و همکاران )5366 ،بنابراین باتوجهبه اهمیت موضوع در بخش زیر هریک از استراتژیهتای
رقابتی مدیریت زنجیره تأمین الرج تشریح خواهند شد.
زنجیره تأمین ناب  :تائچی اوهنو 54و ایچی تویودا ،52رویکرد تولید ناب را در شرکت تویوتتا موتتور در ستال 6998
توسعه دادهاند (کاروالیو و کروزماچادو 5366 ،کابرال و همکاران .)5365 ،تولید ناب رویکردی چنتدبعتدی استت کته
شامل طیف گستردهای از شیوههای مدیریت ازجمله تولید بهنگام (وُی ،)5339 ،51سیستمهای کیفیت ،تتیمهتای کتاری،
ساخت سلولی ،مدیریت تأمینکنندگان و غیره در یک سیستم یکپارچته استت (دیبیتا و همکتاران 5363 ،51صترافی و
همکاران .)5369 ،58پژوهشگران ،ناب را رویکردی سیستماتیک برای شناسایی و از بین بردن همۀ فعالیتتهتای بتدون
ارزشِافزوده و حذف ضایعات ،ازطریقِ بهبود مستمر درجهت تحقق نیازهای مشتریان و حفتظ ستود معرفتی متیکننتد
(آگراوال و همکتاران 5331 ،59کتابرال و همکتاران 5366 ،آزوادو و همکتاران 5365 ،نمروتتی و ابوشتبان5369 ،93
سنگری و همکاران .)5362 ،96پژوهشگران باتوجهبه دیدگاههای خود روشهای مختلفتی را بترای استتقرار و ارزیتابی
تولید ناب در صنایع پیشنهاد کردهاند .جدول ( )6براساس مطالعتۀ پتژوهشهتای پیشتین ،الزامتات استتراتژی متدیریت
زنجیره تأمین ناب را نشان میدهد.
مدیریت زنجیره تأمین چابک :واکنش سریع به نیازهای مشتریان ،شرایط رقابتی بسیار سخت در بازار و افزایش سطح
تحوالت محیطی ،مسائلی است که امروزه سازمانها با آن روبهرو هستتند (تیتزرو و همکتاران .)6993 ،بترایناستاس
گروه پژوهشگران موسسۀ آیکوکا برای اولین بار مفهوم چابکی را در سال  6996معرفی کردنتد (آقتایی و همکتاران،
 6995لین و همکاران 5331 ،95آسیفحسن و همکاران .)5365 ،99در بیشتر پژوهشهای انجامشده مفهوم اساستیِ
چتتابکی را انعطتتافپتتذیری معرفتتی متتیکننتتد (فتتان و همکتتاران 5331 ،94ستتنگری و همکتتاران .)5362 ،چ تابکی

 /94مدیریت تولید و عملیات ،دوره  ،.9پیاپی ،61شماره  ،6بهار و تابستان 6991

زنجیره تأمین ،سرعت پاسخ دهی زنجیره نسبت به شرایط پویا و ناپایدار بازار و تغییرات در نیازهتای مشتتری استت
(الفت و شهریارینیا 6999 ،کاروالیو و همکاران.)5369 ،
برایناساس زنجیره تأمین چابک نهتنها به تغییرات معمول بازار واکنش نشان میدهد ،بلکه نسبت به تغییراتی کته
برای اولین بار در بازار و یا نیاز مشتری احساس میشود واکنش مناسب نشان متیدهتد بنتابراین بتهنظتر متیرستد
چابکی یک ویژگی ضروری در مدیریت زنجیره تأمین بترای حفتظ و کستب مزیتتهتای رقتابتی استت (تیتزرو و
همکاران 6993 ،نگیا و همکاران .)5366 ،92جدول ( )5مجموعهای از الزاماتِ چابکی زنجیره تتأمین را نشتان متی-
دهد.
جدول  -6الزامات سنجش استراتژی ناب در مدیریت زنجیره تأمین
منبع

الزامات مدیریت زنجیره تأمین ناب
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L6

تولید بهنگام

(گرومولیثی و کودال  5339آزوادو و همکاران)5366 ،

L5

استفاده از نیروی کار چندمهارته

(اناند و کودالی 5338 ،گرومولیثی و کودالی)5339 ،

L9

تولید در حجم انبوه

(اناند و کودالی)5338 ،

L4

استانداردسازی فرآیندهای کاری

(اناند و کودالی 5338 ،گرومولیثی و کودالی)5339 ،

L2

کاهش زمان چرخۀ تولید و راهاندازی

(اناند و کودالی)5338 ،

L1

کاهش میزان ضایعات

(کاروالیو و کروزماچادو)5366 ،

L8

ثبات در تقاضا

(دولن)5332 ،

L1

استفاده از سیستمهای تعمیرات و نگهداری جامع
()TPM

(دولن 5332 ،گرومولیثی و کودال)5339،
(اناند و کودالی 5338 ،91دولن 5332 ،98اسپاندیناهو و همکاران،

L9

ارتباط با مشتری

L63

برون سپاری تدارکات برای حملونقل

(اناند و کودالی)5338 ،

L66

استفاده از مدیریت کیفیت فراگیر ()TQM

(گرومولیثی و کودالی )5339

L65

کاهش زمانهای تاخیر

(کاروالیو و کروزماچادو)5366 ،

L69

ارتباط با تأمینکنندگان

)5366

(اناند و کودالی 5338،گرومولیثی و کودالی  5339آزوادو و
همکاران 5366 ،اسپاندیناهو-کروز و همکاران)5366 ،99

جدول  -5الزامات استراتژی چابک در مدیریت زنجیره تأمین
الزامات مدیریت زنجیره تأمین چابک

منبع
(آزوادو و همکاران)5365 ،

A6

سرعت پاسخگویی

A5

استفاده از فناوری اطالعات ()IT

A9

سرعت در تصمیمگیری

(لین و همکاران)5331 ،

A4

تولید در دستههای بزرگ و کوچک

(گرومولیثی و کودالی 5339 ،آزوادو و همکاران)5366 ،

A2

کاهش زمانهای تاخیر

(کاروالیو و کروزماچادو)5366 ،

A1

تغییر در تعداد سفارشات باتوجهبه نیازهای مشتری

(لین و همکاران)5331 ،

A1

کاهش زمان چرخۀ توسعۀ محصول

(کاروالیو و کروزماچادو)5366 ،

A8

تولید در دستههای بزرگ

(گرومولیثی و کودالی  5339آزوادو و همکاران)5366 ،

A9

کاهش زمان چرخۀ تولید و راهاندازی

(اناند و کودالی)5338 ،

A63

بهبود روابط با مشتری

(لین و همکاران 5331 ،اسپاندیناهو-کروز)5366 ،

A66

سرعت در قابلیتاطمینان تحویل

(سافورد و همکاران)5338 ،

(اسپاندینا هو-کروز و همکاران 5366 ،کاروالیو و
همکاران)5365،
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مدیریت زنجیره تأمین تابآور :در چند سال اخیر تاب آوری از موضوعاتی است که در ادبیات زنجیره تأمین به
رسمیت شناخته شده است (فاالسکا و همکاران .)5338 ،43اولتین بتار شتفی 46در ستال  5332ایتن مفهتوم را در
مباحث مدیریت زنجیره تأمین بیان کرد .به عقیدۀ وی ،ایتن واژه از علتم متواد سرچشتمه گرفتته استت .ریتس و
کانیاتو 45در سال  ،5339تابآوری زنجیره تأمین را " توانتایی زنجیتره تتأمین بترای نشتان دادن واکتنش در برابتر
حوادث غیرمنتظره و حفظ تداوم عملیات شبکه در سطح مطلوب" تعریف میکنند .بهطور کلی استراتژی تتابآور
توانایی زنجیره تأمین برای برگشت به حالت اولیۀ خود (پیش از بی نظمی) یا حرکتت بته ستوی وضتعیتی جدیتد
است .این استراتژی مطلوب تتر از قبتل استت (فکورثقیته و همکتاران .)6999 ،بته بیتان دیگتر مفهتوم تتابآوری
گسترش یافتۀ مفهوم سنتی مقاومت است .در حالی که مقاومت در برابر فاجعه ،اهمیت کاهش فاجعه قبل از وقتوع
را در بر می گیرد ،مفهوم تابآوری از این ایده فراتر رفته است و بهبود عملکرد و انعطاف پتذیری یتک سیستتم را
قبل و بعد از فاجعه در بتر متی گیترد (فاالستکا و همکتاران .)5338 ،یتک زنجیتره تتأمین تتابآور ممکتن استت
کم هزینه ترین زنجیره تأمین نباشد اما این نوع زنجیره تأمین قادر به غلبه بر عدماطمینانها و اختاللهتا در محتیط
کسب و کار است (کتاروالیو و همکتاران .)5365 ،مجموعتهای از الزامتات تتاب آوری بترای مقابلته بتا اختتالالت
غیرمنتظره در جدول ( )9ارائه شده است.
مدیریت زنجیره تأمین سبز :انجمن پژوهش صنعتی دانشگاه میشیگان در ستال  6991بترای اولتین بتار مفهتوم
مدیریت زنجیره تأمین سبز را معرفی کرد .آنها این مفهوم را برای افزایش میزان مطلوبیت منابع ،انترژی و کتاهش
اثرات محیطی تولیدشده از برخی محصوالت مطرح کردند (جتی و بتای .)5339 ،49حستینی و همکتاران ()6999
سبز بودن زنجیره تأمین را مفهومی جدید در مدیریت زنجیره تأمین معرفی متی کننتد .کتابرال و همکتارال ()5366
بیان میکنند با شیوههای مدیریت زنجیره تأمین سبز بدون فدا کردن کیفیت ،هزینه ،قابلیت اطمینتان ،عملکترد یتا
راندمانِ استفاده از انرژی ،تأثیرات محیطی فعالیتهای صنعتی کاهش متی یابتد بنتابراین انتظتار متیرود ارزیتابی
الزامات مدیریت زنجیره تتأمین ستبز ،عملکترد محیطتی ستازمان هتا را بهبتود دهتد .ایتن رویکترد از بهبودهتای
عملکردهای عملیاتی ،اقتصادی و سازمانی نیز پشتیبانی میکند (متودیال و همکتاران .)5365 ،44متدیریت زنجیتره
تأمین سبز ،یکپارچه کنندۀ مدیریت زنجیره تأمین با الزامات محیطی در همۀ مراحل طراحتی محصتول ،انتختاب و
تأمین مواد اولیه ،تولید و ساخت ،فرایندهای توزیع و انتقال ،تحویل بته مشتتری و متدیریت بازیافتت و مصترف
مجدد است .هدف از این کار بیشینه کردن میزانِ بهرهوری مصرف ان رژی و منتابع و بهبتود عملکترد کتل زنجیتره
تأمین است (الفت و همکاران.)6993 ،
باتوجه به مطالعات گذشته ،در جدول ( ) 4مجموعه الزامات مرتبط با مدیریت زنجیره تأمین سبز ارائه شده است.
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جدول  -9الزامات استراتژی تابآوری در مدیریت زنجیره تأمین
منبع

الزامات مدیریت زنجیره تأمین تابآور
R6

انجام تعهدات تأمین مواد

R5

اطمینان از شرایط تأمین

(آیکویو و همکاران  5331 ،آزوادو و

R9

مدیریت مبتنی بر تقاضا

(آیکویووهمکاران 5331 ،کاروالیو وهمکاران)5365 ،

R4

فرهنگ مدیریت ریسک زنجیره تأمین

(کریستوفر و پیک 5334 ،کاروالیو و همکاران)5365 ،

R2
R1
R1

(اسپاندیناهو-کروز 5366 ،کاروالیو و همکاران)5365 ،
42

انعطافپذیر در حملونقل (تعدد و تنوع ناوگان حملونقل

(تِن 5331 ،41کاروالیو و همکاران)5365 ،

جادهای)

(تِن)5331 ،

منبعیابی انعطافپذیر
امکان استفاده از ظرفیت اضافی بدون استفاده در شرایط

(اسپاندیناهو-کروز 5366 ،کاروالیو و کروزماچادو)5366 ،

بحرانی

(تِن( 5331 ،آیکویو و همکاران 5331 ،کاروالیو و همکاران،

R8

ذخیرۀ موجودی و مازاد ظرفیت استراتژیک

R9

تولید در اندازههای کوچک (حداقل دستهای)

(کریستوفر و پیک 5334 ،کاروالیو و همکاران)5365 ،

R63

استفاده از نیروی کار متخصص

(ریس و کانیاتو 5339 ،کاروالیو و همکاران)5365 ،

R66

کاهش زمانهای تاخیر

R65

فرهنگ همکاری برای کاهش ریسک

)5365

(تِن 5331 ،اسپاندیناهو و همکاران 5366 ،کاروالیو و
همکاران)5365 ،
(کریستوفر و پیک 5334 ،41کاروالیو و همکاران)5365 ،

جدول  -4الزامات استراتژی سبز در مدیریت زنجیره تأمین
شیوههای مدیریت زنجیره تأمین سبز
G6
G5

گواهینامه ایزو 64336تأمینکنندگان
انجام جلسات برنامهریزی شرکت با سایر ذینفعان در رابطه با پیشبینی و
حل مشکالت محیطی

منبع
هولت و قبادیان)5339 ،
(وچون)5331 ،48

G9

منبعیابی ،خرید و تدارکات سبز ،بستهبندی سبز ،توزیع و فروش سبز

(راو و هولت)5332 ،49

G4

تدابیر بهرهوری انرژی برای روشنایی و گرمایش

هولت و قبادیان)5339 ،

G2

استفاده از مواد و پالتهای قابل استفاده مجدد و بازیافتی

(اسپاندیناهو-کروز و همکاران)5366،

G1

استفادۀ صحیح از منابع طبیعی (مانند معادن)

(راو و هولت)5332 ،

G1

تعهد مدیریت به سبز بودن فرآیندهای مدیریت زنجیره تأمین

(ژو و همکاران )5338 ،

G8

پیوستن به سازمان بازیافت محلی

(هو و سو)5363 ،

26

G9

مدیریت کیفیت جامع محیطی( )TQEM

G63

کاهش ضایعات

G66

کاهش مصرف انرژی

G65

برنامهریزی مسیر وسایل نقلیه برای کاهش اثرات محیطی

G69

استفاده از فیلترها و روشهای کنترل تخلیه و انتشار موادآالینده

23

(راو و هولت)5332 ،
(راو و هولت 5332 ،پوالرج 5339 ،25کاروالیو
و کروزماچادو)5366 ،
راو و هولت 5332 ،پوالرج 5339 ،هولت و
قبادیان)5339 ،
(هولت و قبادیان 5339 ،هو و سو 5363،آزوادو
و همکاران)5366 ،
(راو و هولت 5332 ،کانزالنز و همکاران،29
)5338

ارزیابی استراتژیهای رقابتی مدیریت زنجیره تأمین الرج مبتنی بر تحلیل شکاف در صنعت سیمان 91/

روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای توصیفی -پیمایشی است .همچنین باتوجهبه استفاده از نتایج این پتژوهش در
صنعت سیمان ،کاربردی است .دورۀ زمانی از نوع مقطعی از سال  6999لغایت  6994بوده است.
جامعۀ آماری ،شرکتهای فعال در صنعت سیمان کشور هستند .باتوجهبته محتدودیت دسترستی بته همتۀ آنهتا از
نمونه گیری تصادفی استفاده میشود .نمونۀ آماری پژوهش شامل شرکتهای سیمان سفید ارومیته ،ستیمان نتیریتز،
سیمان فارس ،سیمان فیروزآباد ،سیمان اصفهان ،سیمان فارسِ خوزستتان ،ستیمان ختاش ،ستیمان سیستتان ،ستیمان
داراب ،سیمان دشتستان و سیمان المرد هستند.
واحد نمونۀ پژوهش شامل کارکنان صنعت ستیمان هستتند .ابتزار گتردآوری دادههتای پتژوهش شتامل دو نتوع
پرسشنامه است .پرسشنامۀ نوع اول براساس طیف پنچتایی لیکرت (خیلی کم تا خیلی زیاد) برای تعیتین وضتعیت
موجود و وضعیت ایدئال صنعت سیمان در ارزیابی شاخصهای مدیریت زنجیره تأمین الرج طراحی شده است .این
پرسشنامه بین  933نفر از کارکنان صنعت سیمان به روشهای حضوری و رایانامه توزیع شد .درنهایتت تعتداد 631
پرسشنامه تکمیل و برگشت داده شد.
کارشناسان صنعت سیمان و اساتید دانشگاه روایی پرسشنامه را تایید کردهاند .بترای ستنجش پایتایی گویتههتای
مرتبط با هریک از استراتژیهای مدیریت زنجیره تأمین الرج از ضریب آلفای کرونبتا استتفاده شتده استت .نتتایج
ضریب آلفای کرونبا در جدول ( )2نشان داده شده است.
جدول  -2ضریب آلفای کرونبا
ضریب

استراتژیهای رقابتی مدیریت زنجیره تأمین الرج

تعداد گویهها

الزامات استراتژی ناب

69

3/196

الزامات استراتژی چابک

66

3/166

الزامات استراتژی تابآوری

65

3/164

الزامات استراتژی سبز

69

3/819

کل

49

3/964

آلفای کرونبا

ضریب آلفای کرونبا گویههایِ سنجششده در هریک از استراتژیهای مدیریت زنجیره تتأمین الرج بتاالتر از 3/1
و ضریب آلفای کرونبا کل برابر با  3/964است بنابراین پایایی پرسشنامۀ پژوهش در سطح خوب قرارگرفته استت و
تایید میشود.
پرسشنامۀ نوع دوم برای تعیین اهمیت و وزن شاخصهای اصلی و فرعی پژوهش است و از تکنیک تصمیمگیتری
چندمعیاره  SWARA24استفاده شده است 56 .نفر از کارشناسان زنجیره تأمین صنعت سیمان این پرسشنامه را تکمیتل
کردهاند .ازآنجاییکه در تکنیکهای تصمیمگیری چندمعیاره از قضاوت خبرگان و کارشناسان آگاه به موضتوع پتژوهش
استفاده میشود ،جامعۀ آماری محدود است .جامعۀ آماری این بخش از پژوهش شامل افرادی است کته حتداقل تجربتۀ
چهار سال فعالیت در صنعت سیمان را داشتهاند.
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تحلیل نسبت ارزیابی وزندهی تدریجی( :)SWARAتکنیک  SWARAیکی از روشهای جدیتد تصتمیمگیتری
چندمعیاره است که در سال  5363برای محاسبۀ وزن شاخصها ارائه شده است (هاشمخانیزلفتانی و ساپاراستکاس،22
 .)5369در این روش متخصصان نقش مهمی در ارزیابی و محاسبۀ وزن دارند .ازآنجاییکه تکنیتک  SWARAبراستاس
توافق جمعی و روش دلفی انجام میشود ،در تصمیمگیریهای سطح باال و بسیار مهم بهکار گرفته میشود (وفتاییپتور
و همکاران .)5364 ،برخی از مهمترین مزایا و دالیل بهکارگیری این روش عبارتند از:
-6

این روش جایگزین قابلقبولی برای تجزیه و تحلیلهای پیوسته استت (هاشتمختانیزلفتانی و ساپاراستکاس،

.)5369
-5

از قابلیتهای تکنیک  SWARAدقت باالی کارشناسان در تعیین وزن شاخصها است .درایتن تکنیتک نقتش

تصمیمگیرندگان بسیار مهم است زیرا خبرگان نقش کلیدی را در فرایند تصتمیمگیتری در هتر پتروژۀ مهتم بتهعهتده
دارند(کرسولین و همکاران.)5363 ،
-9

ازآنجایی که تخمین اهمیت نسبی معیارها مبتنی بر توانایی خبرگتان استت ،فراینتد تعیتین وزن معیارهتا دارای

محاسبات منطقیتری خواهد بود (کرسولین و همکاران.)5363 ،
-4

این تکنیک بسیار ساده است .خبرگان بهراحتی با مقصود اصلی آن ارتباط برقرار میکنند و باتوجتهبته نظترات

گروهی به نتیجۀ مطلوبتری برسند .بهعبارتِدیگر این روش برای هماهنگی بین خبرگان و گردآوری دادهها مناستب-
تر است (کرسولین و همکاران.)5363 ،
-2

این فرصت را به تصمیم گیرندگان می دهد که اولویت خود را برمبنای شترایط فعلتی محیطتی و اقتصتادی یتا

سیاستگذاریهای سازمان انتخاب کنند (هاشمخانیزلفانی و ساپاراسکاس.)5369 ،
-1

 SWARAدر مقایسه با روشهایی مانند  AHPو  ANPدارای تعداد مقایسات زوجی کمتتری استت و بترای

حل تعداد قابلتوجهی از مشکالت تصمیمگیری چندمعیاره مناسب است (طاهرخانی و اصتفهانی 5369 ،استتانوکیک
و همکاران.)5362 ،21
-1

باتوجهبه اینکه در این تکنیک ابتدا شاخصها مبتنی بر نظر خبرگان اولویتبنتدی و ستپس وزن آنهتا تعیتین

میشوند ،این موضوع یکی دیگر از مزایای آن در مقایسه با دیگتر تکنیتکهتای وزندهتی بته شتاخصهتا محستوب
میشود (علی مردانی و همکاران.)5369 ،
گامهای این روش (جمتالی 6999 ،قاستمیه و همکتاران 6994 ،علیمردانتی و همکتاران 5369 ،21طاهرختانی و
اصفهانی 5369 ،توسآیسک و آیتس عادل )5361 ،28بهصورت زیر است:
-6

ابتدا کلیۀ شاخصهای مرتبط با موضوع پژوهش مبتنی بر دانش ضمنی ،اطالعات و تجربیات کارشتناسهتا و

پیشینۀ پژوهش گردآوری و لیست میشوند.
-5

با استفاده از تکنیک دلفی شاخصهای مستقل و مهم پاالیش و انتخاب میشوند.
از کارشناسان خواسته میشود تا شاخصها را باتوجهبه دانش و تجربه خود رتبهبنتدی کننتد .ستپس میتانگین رتبتۀ

هرکدام از شاخصها محاسبه و رتبهبندی نهایی آنها انجام میشود (مجموع رتبۀ هر شاخص تقسیم بر تعتداد خبرگتان
پاسخگو) .مهمترین شاخص رتبۀ اول و کماهمیتترین آنها رتبۀ آخر را کسب میکند.

ارزیابی استراتژیهای رقابتی مدیریت زنجیره تأمین الرج مبتنی بر تحلیل شکاف در صنعت سیمان 99/

باتوجهبه نتیجۀ گام سوم ،کارشناسها اهمیت نسبی هر شاخص را نسبت به شاخص بعد از خود اعتالم متی-

-9

کنند و برمبنای آن میانگین اهمیت نسبی هرکدام از شاخصها محاسبه میشتود (مجمتوع اهمیتت نستبی هتر شتاخص
تقسیم بر تعداد خبرگان پاسخگو).
مقادیر متوسط اهمیت نسبی در جدولِ نهایی محاسبۀ وزنها وارد و وزن هرکدام از شاخصهتا محاستبه متی-

-4
شود.

در پژوهش حاضر نیز باتوجهبه اهمیت شاخصها و زیرشاخصهای منتختب در ارزیتابی متدیریت زنجیتره تتأمین
الرج در صنعت سیمان از تکنیک  SWARAاستفاده شده است .هریک از جدولهایِ روش SWARAدارای پنج ستون
هستند .ستون نخست معیارها را نشان میدهد .ستون دوم ) (sjبیانگر متوسط اهمیت نسبی معیارها است و براساس گتام
پنجم این تکنیک به دست آمده است و مبنای اصلی محاسبات بعدی قرار میگیترد .ستتون ستوم نیتز از رابطتۀ ( )6بته
دست میآید.
()6

k j  s j 1

ستون چهارم بیانگر وزن ابتدایی شاخص  jام است که از رابطۀ ( )5محاسبه میشود.
()5

x j 1
kj

wj 

با رابطۀ ( )9در ستون پنجم ،وزن شاخص  jام ) (qjاز طریق تقسیم تکتک وزنهای محاسبهشدۀ ستتون چهتارم بتر
مجموع همان ستون به دست میآید.
()9

wj

j

w

qj 

اگر شاخصی بیش از یک زیرشاخص داشته باشد ،ستون ششم به جدول اضافه میشود .این ستون از حاصل ضرب
وزن هر زیرشاخص در شاخص اصلی خود به دست میآید.
نتایج و تحلیل یافتههای پژوهش
پژوهش حاضر با هدف تحلیل شکاف بین وضعیت موجود و ایدئال صنعت سیمان در ارزیابی شاخصهتای اصتلی
(استراتژیها) مدیریت زنجیره تأمین الرج و زیرشاخصهای مربوطه (الزامات) انجام شتده استت .بتدین منظتور ،ابتتدا
میانگین وضعیت موجود و سپس وضعیت ایدئال برای هرکتدام از الزامتات متدیریت زنجیتره تتأمین الرج در صتنعت
سیمان محاسبه میشود .نتایج نهایی در جدول ( )1نشان داده شتده استت .ستتونهتای ایتن جتدول برمبنتای دادههتای
گردآوریشده از پرسشنامۀ نوع اول با طیف پنجتایی لیکرت (از خیلی کم تا خیلی زیاد) تنظیم شده استت .گویتههتای
این پرسشنامه شامل الزامات زنجیره تأمین الرج در صنعت سیمان است و بهصورت دووجهی در دو وضعیت موجتود
و ایدئال طراحی شده است .کارشناسان صنعت سیمان براساس این پرسشنامته ارزیتابیهتای الزم را انجتام متیدهنتد.
درنهایت ستون آخر جدول تفاوت میانگین دو وضعیت موجود و ایدئال یعنی میزان شکاف را نشان میدهد.
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جدول  -1وضعیت موجود و وضعیت ایده آل ارزیابی الزامات مدیریت زنجیره تأمین الرج در صنعت سیمان
میانگین

شاخص

زیر شاخصها(الزامات)

وضعیت

وضعیت

موجود

ایدئال

L6

میزان تولید بهنگام

9/1151

4/2115

3/1942

L5

بهکارگیری نیروی کار چندمهارته

9/2939

4/2559

3/9964

L9

تولید در جحم انبوه

9/6914

4/6196

6/3451

L4

استانداردسازی فرایندهای کاری

9/2939

4/1519

6/3913

L2

کاهش زمان چرخۀ تولید و راهاندازی

5/1656

4/5389

6/4918

L1

کاهش میزان ضایعات

9/9482

4/8313

6/4212

L1

ثبات در تقاضا

9/6111

4/6943

6/3514

L8

استفاده از سیستمهای نگهداری و تعمیرات بهرهور ()TPM

9/6556

4/4952

6/9134

L9

ارتباط با مشتری

9/2939

4/2919

6/3313

L63

استفاده از تدارکات سایر سازمانها برای حملونقل

5/1151

9/1969

3/9281

L66

استفاده از مدیریت کیفیت فراگیر ()TQM

4/3131

4/8329

3/1429

L65

کاهش زمانهای تاخیر

9/4396

4/1614

6/9319

L69

ارتباط با تأمینکنندگان

9/1151

4/1468

3/8196

9/9934

4/4198

6/3194

A6

سرعت پاسخگویی

5/8231

9/4952

3/1468

A5

استفاده از فناوریاطالعات

9/5291

4/4111

6/5599

A9

سرعت در تصمیمگیری

9/9196

4/9499

3/9135

A4

تولید در اندازههای کوچک

5/1161

9/3598

3/9285

A2

کاهش زمانهای تاخیر

9/9886

4/1614

6/9584

A1

تغییر در تعداد سفارشات باتوجهبه نیازهای مشتری

9/3141

9/1614

3/1468

A1

امکان توسعۀ محصول جدید

9/4619

4/9499

3/9524

A8

تولید در دستههای بزرگ

9/1211

4/5291

3/2913

A9

کاهش زمان چرخۀ تولید و راهاندازی

5/1362

4/5389

6/2312

A63

ارتباط با مشتری

9/2312

4/2919

6/3598

A66

قابلیت اطمینان در تحویل

4/6342

4/1115

3/1168

9/5151

4/6191

3/8919

R6

انجام تعهدات برای تأمین مواد

9/2856

4/2115

3/9826

R5

اطمینان از شرایط تأمین

9/4619

4/4111

6/3291

R9

مدیریت برمبنای تقاضا

9/4418

4/4111

6/3599

R4

فرهنگ مدیریت ریسک در زنجیره تأمین

5/8928

4/4958

6/2913

9/6196

4/5599

6/3448

R1

منبعیابی انعطافپذیر

9/9886

4/9886

6

R1

امکان استفاده از ظرفیت اضافی بدون استفاده در شرایط بحرانی

9/5599

4/5982

6/3141

R8

ذخیرۀ موجودی و ظرفیت مازاد استراتژیک

9/1211

4/6145

3/2312

R9

تولید در اندازۀ کوچک (حداقل دستهای)

5/1161

9/3599

3/9289

(استراتژی)

ناب

میانگین کل

چابک

میانگین کل

تابآور

میزان

R2

انعطافپذیری در حملونقل (تعدد و تنوع ناوگان حملونقل
جادهای)

شکاف

ارزیابی استراتژیهای رقابتی مدیریت زنجیره تأمین الرج مبتنی بر تحلیل شکاف در صنعت سیمان 46/

ادامه جدول  -1وضعیت موجود و وضعیت ایده آل ارزیابی الزامات مدیریت زنجیره تأمین الرج در صنعت سیمان
میانگین

شاخص

زیر شاخصها(الزامات)

وضعیت

وضعیت

موجود

ایدئال

R63

استفاده از نیروی کار متخصص

9/2115

4/2559

3/9225

R66

کاهش زمانهای تاخیر

9/9886

4/1614

6/9584

R65

همکاری در زنجیره تأمین

9/3448

4/4958

6/9886

میانگین کل

9/5891

4/9639

6/3519

گواهینامه ایزو 64336تأمینکنندگان

9/9584

4/1211

6/9589

4/4418

4/2919

6/3892

5/8922

4/9285

6/4151

G4

تدابیر بهرهوری انرژی برای روشنایی و گرمایش

5/9694

9/1963

6/4111

G2

استفاده از مواد و پالتهای قابل استفادۀ مجدد و بازیافتی

5/1969

4/6145

6/4951

G1

استفادۀ صحیح از منابع طبیعی (مانند :معادن)

9/9285

4/2913

6/5989

G1

تعهد مدیریت به سبزبودن فرایندهای مدیریت زنجیره تأمین

9/4151

4/1812

6/5599

G8

پیوستن به سازمان بازیافت محلی

5/1161

4/5988

6/2115

G9

مدیریت کیفیت جامع محیطی()TQEM

5/8231

4/5291

6/4393

G63

کاهش ضایعات محیطی

9/6196

4/8329

6/1519

G66

کاهش در مصرف انرژی

5/9225

4/1669

6/1211

G65

برنامهریزیِ مسیر وسایل نقلیه برای کاهش اثرات محیطی

5/8831

4/4359

6/2554

G69

استفاده ازفیلترها و روشهای کنترل تخلیه و انتشار مواد آالینده

9/1161

4/4952

3/8539

9/3214

4/4932

6/9196

(استراتژی)

تابآور

G6
G5

G9

سبز

میزان

انجام جلسات و برنامهریزی شرکت با سایر ذینفعان در رابطه با
پیشبینی و حل مشکالت محیطی
منبعیابی سبز ،خرید و تدارکات سبز ،بستهبندی سبز ،توزیع و
فروش سبز

میانگین کل

شکاف

در ادامه براساس میانگینِ کل ،شکاف بین وضعیت موجود و ایدئال استراتژیهای رقابتی مدیریت زنجیره تتأمین
الرج در صنعت سیمان محاسبه میشود .جدول ( )1مقادیر این شکافها را نشان میدهد .ازآنجاییکه اهمیت هریک
از استراتژیهای رقابتی مدیریت زنجیره تأمین الرج در صنعت سیمان یکسان نیست میتتوان بتا تکنیتک SWARA

آنها را رتبه بندی و سپس وزن هریک را محاسبه کرذ .پس از جمعآوری پرسشنامه و تحلیتل و ارزیتابی نظترات و
قضاوت کارشناسان و متخصصین زنجیره تأمین صنعت سیمان مشاهده میشود استراتژی تابآوری در رتبۀ نخستت
قرار دارد و مهمترین استراتژی است .استراتژیهای سبز ،ناب و چابک در رتبههای بعد قترار متیگیرنتد .در مرحلتۀ
بعد مطابق با جدول ( )8وزن استراتژیها محاسبه میشود .سپس با استفاده از ضترب وزن شتاخصهتا در میتانگین
شکاف آنها ،میانگین موزون شکاف هریک از استراتژیها مطابق با جدول ( )9محاسبه میشود .باتوجهبه اهمیتت و
وزن استراتژیهای رقابتی زنجیره تأمین الرج در صنعت سیمان ،محاستبات فتون نشتان متیدهتد بیشتترین شتکاف
موزون مربوط به شاخصهای تابآوری و سبز و کمترین شکاف موزون مربوط به شاخصهای ناب و چابک است.
این موضوع بیانگر کلیدی بودن استراتژیهای تابآوری و سبز در زنجیره تأمین صنعت سیمان است بنابراین مدیران
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باید در فرایندهای مدیریت زنجیره تأمین خود به این موضوع اهمیت بیشتری دهند .شکل ( )6شکافهای موجود را
بهصورت ترسیمی نشان میدهد.
جدول  -1شکاف بین وضعیت موجود و وضعیت ایدئال استراتژیهای الرج
استراتژی

میانگین وضعیت موجود

میانگین وضعیت ایدئال

شکاف

ناب

9/9934

4/4198

6/3194

چابک

9/5151

4/6191

3/8919

تابآور

9/5891

4/9639

6/3519

سبز

9/3214

9/4932

6/9196

جدول  -8وزن شاخصهای مدیریت زنجیره تأمین الرج
متوسط اهمیت نسبی

شاخص

Sj

ضریب
k j  s j 1

محاسبه وزن
x j 1
kj

wj 

وزن نهایی

wj

 wj

qj 

تابآور

6

6

6

3/4915

سبز

3/1921

6/1921

3/1664

3/5119

ناب

3/2198

6/2198

3/9882

3/6199

چابک

3/9263

6/9263

3/5811

3/6521

جدول  -9میانگین موزون شکاف شاخصهای مدیریت زنجیره تأمین الرج
شاخصها

شکاف

وزن

میانگین موزون شکاف

تابآور

6/3519

3/4915

3/4985

سبز

6/9196

3/5119

3/9113

ناب

6/3194

3/6199

3/6854

چابک

3/8919

3/6521

3/6651

شکل  -6شکاف موزون استراتژیهای رقابتی مدیریت زنجیره تأمین الرج در صنعت سیمان

ارزیابی استراتژیهای رقابتی مدیریت زنجیره تأمین الرج مبتنی بر تحلیل شکاف در صنعت سیمان 49/

از آنجا که تحلیل جزئیتر و دقیقتر دو استراتژی تابآوری و سبز در ارزیابی مدیریت زنجیره تتأمین در صتنایع
سیمان کشور نقش اساسی ایفا می کند ،باید الزامات مربوط به این دو استراتژی بررسی شود .بدینمنظتور ابتتدا بایتد
درجۀ بحرانیبودن شکافهای موزون از چاریهای اول ( ،)Q6دوم( )Q5و سوم( )Q9تعیین شود .با نظر متخصصین،
درجۀ بحرانیبودن شکافهای موزون بهصورت طیف چهارتایی از سطح پایین (مقادیر کمتر از چاری اول) تا ستطح
بسیار باال (مقادیر بیشتر از چاری سوم) مطابق با جدول ( )63تعریف شده است.
جدول  -63درجهی بحرانی شکاف موزون
میزان شکاف موزون

درجهی بحرانی بودن

Min-Q1

پایین

Q1-Q2

متوسط

O2-Q3

باال

Q3-Max

بسیار باال

سپس باتوجهبه اهمیت و بحرانی بودن میزان شکاف استراتژیهای تابآوری و سبز الزامات مرتبط با آنها تحلیل
میشود .بدینمنظور با استتفاده از تکنیتک  SWARAابتتدا وزن الزامتات (زیرشتاخصهتای) مترتبط بتا هریتک از
استراتژیهای تابآوری و سبز مطابق با جدولهای ( )66و ( )65محاسبه میشوند .همانگونته کته در جتدول ()66
مشخص است ،باتوجهبه نظر کارشناسان از بین الزامات تابآوری زنجیره تأمین ،میزان بهکارگیری فرهنتگ متدیریت
ریسک در زنجیره تأمین برای کاهش ریسک زنجیره ( ،)R4با وزن نهایی  3/6641در اولویت اول قرار گرفت.
براساس نتایج  SWARAدر جدول ( ،)65تعهد مدیریت به سبزبودن فرایندهای مدیریت زنجیتره تتأمین ( )G1بتا وزن
نهایی  3/3111دارای اهمیت و وزن بیشتر نسبت به دیگر الزامات مربوط به شاخص استراتژی مدیریت زنجیره تأمین ستبز
در صنعت سیمان است .در ادامۀ فرایند پژوهش ،با ضربکردن وزنهای تعیتینشتده در شتکافهتای مترتبط بتا الزامتات
هریک از استراتژیها شکافهای موزون محاسبه شدند .بدینترتیب میزان فاصلۀ هریک از الزامات نسبت بته چتاریهتای
اول ،دوم و سوم سنجیده خواهند شد .نتایج محاسبات بررسیشده در شکلهای( )5و ( )9نشان داده شده است.
بنابراین باتوجهبه اولویتبندیهای تعیینشده (با استتفاده از نظتر گروهتی متدیران ،کارشناستان ،تحلیتلگتران و
خبرگان صنعت سیمان از نقاط مختلف کشور) پیشنهاد میشود مدیران در برنامهریزیهای خود به این موضوع توجه
و آن را جزءِ خطمشی خود قرار دهند.

شکل  -5شکاف موزون الزامات استراتژی تابآوری
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جدول  -66اهمیت و والزامات استراتژی مدیریت زنجیره تأمین تابآور
متوسط اهمیت
نسبی

زیر شاخص

Sj

ضریب
k j  s j 1

محاسبهوزن
x j 1
kj

وزن اولیه
wj

wj 
j

w

qj 

وزن
نهایی

میزان بهکارگیری فرهنگ مدیریت
R4

_

ریسک در زنجیره تأمین برای

6

3/5153

3/6641

کاهش ریسک زنجیره
همکاری و توسعۀ کار مشتری
R65

3/66

برای کاهش ریسک (مانند به

6/66

3/9339

3/5916

3/6395

اشترایگذاری اطالعات)
R9

3/8

مدیریت برمبنای تقاضا

6/8

3/2332

3/6965

3/3219

رؤیتپذیریِ کل زنجیره تأمین و
R5

3/6

اطمینان از شرایط تأمین مواد و

6/6

3/4223

3/6695

3/3256

موجودی الزم
R6

انجام تعهدات برای تأمین مواد

3/2

6/2

3/9399

3/3192

3/3941

R1

منبعیابی انعطافپذیر

3/9

6/9

3/6292

3/3468

3/3689

امکان استفاده از ظرفیت اضافی
R1

بدون استفاده تولیدات شرکت ،در

3/66

6/66

3/6498

3/3911

3/3612

شرایط بحرانی
R66

R2

R63

R8

R9

کاهش میزان زمان تاخیرات
فرایندهای انجام کار
تعدد ناوگان حملونقل جادهای
(انعطافپذیری در حملونقل)
استفاده از نیروی کار ماهر
(چندمهارته)
میزان ذخیرۀ موجودی و ظرفیت
مازاد استراتژیک
تولید در اندازۀ کوچک (حداقل
دستهای)

3/65

6/65

3/6582

3/3991

3/3641

3/4

6/4

3/3968

3/3543

3/3632

3/1

6/1

3/3299

3/3646

3/3315

3/66

6/66

3/3481

3/3651

3/3321

3/1

6/1

3/3934

3/3319

3/3392

شکل  -9شکاف موزون الزامات استراتژیسبز

ارزیابی استراتژیهای رقابتی مدیریت زنجیره تأمین الرج مبتنی بر تحلیل شکاف در صنعت سیمان 42/

جدول  -65اهمیت والزامات استراتژی مدیریت زنجیره تأمین سبز
زیر شاخص

اهمیت نسبی

ضریب

محاسبه

مقادیر متوسط

k j  s j 1

وزن

Sj

G1

تعهد مدیریت به سبزبودن فرایندهای مدیریت زنجیره
تأمین

-

x j 1
kj

6

wj 

6

وزناولیه
wj

 wj

qj 

3/5259

وزن نهایی

3/3111

توجه به مسائل زیستمحیطی در همۀ فرایندهای
G1

شرکت برای استفادۀ صحیح از منابع طبیعی مانند

3/62

6/62

3/8191

3/5699

3/3288

معادن و...
G9

G65
G4

استفاده از مدیریت کیفیت جامع
زیستمحیطی()TQEM
برنامهریزیِ مسیر وسایل نقلیه برای کاهش اثرات
زیستمحیطی
تشویق تأمینکنندگان به باز پس گرفتن بستهبندی

3/1

6/1

3/2492

3/6914

3/3911

3/65

6/65

3/4824

3/6551

3/3958

3/66

6/66

3/4915

3/6632

3/3592

توجه تأمینکنندگان به سیستمهای مدیریت
G6

زیستمحیطی(گواهی نامه ایزو 64333تامین

3/8

6/8

3/5459

/31645

3/3614

کنندگان)
منبعیابی سبز ،خرید و تدارکات سبز ،بستهبندی سبز،

3/9

6/9

3/6518

3/3959

3/3381

3/1

6/1

3/3125

3/3693

3/3326

3/6

6/6

3/3184

3/3619

3/3341

G8

کاهش در میزان ضایعات زیستمحیطی

3/8

6/8

3/3919

3/3391

3/3351

G63

پیوستن به سازمان بازیافت محلی

3/4

6/4

3/3516

3/3318

3/3368

G66

میزان کاهش مصرف انرژی

3/9

6/9

3/3539

3/3329

3/3364

3/66

6/66

3/3688

3/3341

3/3369

G9

G69

G5

G2

توزیع و فروش سبز
استفاده از فیلترها و روش های کنترل تخلیه و انتشار
مواد آالینده
انجام جلسات و برنامهریزی شرکت و سایر شرکتها
در رابطه با پیشبینی و حل مشکالت زیستمحیطی

استفاده از مواد و پالتهای قابل استفاده مجدد و
بازیافتی (چرخۀ حیات سازگار با محیطِزیست)

باتوجه به اهمیت موضوع در بخش نهایی پژوهش ،الزامات مرتبط با استراتژیهای مدیریت زنجیره تأمین نتاب و
چابک نیز برمبنای نظر کارشناسان و تحلیل گران بخش صتنعت ستیمان بتا استتفاده از تکنیتک  SWARAبررستی و
اهمیت و وزن آنها نیز مشخص شد .درنهایت شکافهای موزون مرتبط با این استراتژیها تعیین و تحلیل شدند تا
برمبنای آن یک برنامۀ منسجمتری برای تحلیل و ارزیابی استراتژیهای رقتابتی متدیریت زنجیتره تتأمین الرج ارائته
شود ،همچنین مدیران این صنعت بتوانند شکافهای وضعیت موجود و ایدئال را بهطور مشخص بررسی کنند .نتایج
این بخش از پژوهش در جدولهای ( )69و ( )64و شکلهای ( )4و ( )2ارائه شده است.
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جدول  -69اهمیت و وزن (الزامات) زیرشاخصهای استراتژی مدیریت زنجیره تأمین ناب
اهمیت نسبی
زیر شاخص

مقادیر متوسط
Sj

استفاده از مدیریت کیفیت فراگیر()TQMدر حفظ کیفیت

ضریب
k j  s j 1

محاسبه

وزن اولیه

وزن

x j 1
kj

wj 

wj

j

w

qj 

وزن
نهایی

-

6

6

3/9392

3/3252

L9

ارتباط با مشتری

3/2

6/2

3/1111

3/5319

3/3923

L69

ارتباط با تأمینکنندگان

3/4

6/4

3/4115

3/6414

3/3526

L1

کاهش میزان ضایعات

3/1

6/1

3/5836

3/3811

3/3641

L4

میزان استانداردسازی فرایندهای کاری

3/4

6/4

3/5333

3/3169

3/3632

L6

وجود تولید بهنگام

3/65

6/65

3/6181

3/3229

3/3394

L1

میزان ثبات در تقاضا

3/66

6/66

3/6139

3/3498

3/3382

3/1

6/1

.3/6331

.3/3966

3/3329

L2

کاهش در زمان چرخه و راهاندازی سیستمهای کار

3/2

6/2

3/3116

3/3531

3/3392

L5

وجود نیروی کار ماهر (چندمهارته)

3/1

6/1

3/3992

3/3655

3/3356

L9

میزان سفارشسازی در سطح انبوه

3/4

6/4

3/3585

3/3388

3/3362

L63

میزان استفاده از تدارکات سایر سازمانها برای حملونقل

3/4

6/4

3/3536

3/3315

3/3366

L65

کاهش در زمان تاخیرات فرایندهای انجام کار

3/2

6/2

3/3692

3/3345

3/3331

L66

L8

محصول

میزان استفاده از سیستمهای نگهداری و تعمیرات بهره-
ور()TPM

جدول  -64اهمیت و وزن (الزامات) زیرشاخصهای استراتژی مدیریت زنجیره تأمین چابک
اهمیت نسبی
زیر شاخص

مقادیر متوسط
Sj

ضریب
k j  s j 1

محاسبه
وزن

x j 1
kj

wj 

وزن اولیه

وزن

qj 

نهایی

wj

j

w

_

6

6

3/9215

3/3449

3/8

6/8

3/2221

3/6984

3/3549

A6

سرعت پاسخگویی

3/1

6/1

3/9518

3/6618

3/3641

A9

سرعت در تصمیمگیری

3/65

6/65

3/5968

3/6345

3/3696

3/2

6/2

3/6942

3/3192

3/3381

A1

امکان توسعۀ محصول جدید

3/1

6/1

3/6561

3/3494

3/3322

A1

میزان تغییر در تعداد سفارشات باتوجهبه نیازهای مشتری

3/4

6/4

3/3818

3/3963

3/3399

A2

کاهش میزان زمان تاخیرات

3/6

6/6

3/3189

3/3585

3/3392

A9

کاهش میزان زمان چرخه و راهاندازی سیستمهای کار

3/69

6/69

3/3198

3/3549

3/3396

A8

تولید در دستههای بزرگ

3/2

6/2

3/3411

3/3611

3/3356

A4

تولید در اندازههای کوچک

3/1

6/1

3/3514

3/3391

3/3365

A63
A66

A5

بهبود ارتباط با مشتری
تعهد شرکت در تأمین بهموقع سفارشات مشتریان (قابلیت
اطمینان در تحویل)

استفاده از فناوری اطالعات در فرآیندهای طراحی ،توسعه،
تهیه ،تولید ،تدارکات ،توزیع

ارزیابی استراتژیهای رقابتی مدیریت زنجیره تأمین الرج مبتنی بر تحلیل شکاف در صنعت سیمان 41/

شکل  -4شکاف موزون الزامات استراتژی ناب

شکل  -2شکاف موزون الزامات استراتژی چابک

نتیجهگیری
باتوجهبه اینکه ارزیابی استراتژهای رقابتی مدیریت زنجیره تأمین الرج در صنعت سیمان براستاس شترایط فعلتی
دارای اهمیت متفاوت هستند ،در پژوهش حاضر پتس از شناستایی ،بررستی و تجزیته و تحلیتل میتزان شتکاف در
وضعیت موجود و ایدئال ،وزن شاخصها و زیرشاخصهتای متدیریت زنجیتره تتأمین الرج بتا استتفاده از تکنیتک
تصمیمگیری  SWARAمحاسبه شده است و در میانگین شکاف هرکدام ضرب شدهاند .طبق نتایج نهایی پژوهش در
صنعت سیمان کشور ،بیشترین شکاف موزون برای ارزیابی استراتژیهای مدیریت زنجیره تأمین الرج بهترتیب زیتر
است:
چابک< ناب< سبز< تابآوری
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ازآنجاییکه بیشترین شکاف موزون بهترتیب مربوط به دو استراتژی تتابآوری و ستبز استت ،الزامتات ایتن دو
استراتژی با تحلیل عمیقتری بررسی شدند .نتایج نشان میدهد شکاف موزون ایجادشده بین دو وضتعیت موجتود و
ایدئال در استراتژی تابآوری مربوط به الزامات (زیرشاخصهای) پیادهسازی فرهنگ متدیریت ریستک در زنجیتره
تأمین ( )R4با مقدار  3/6859و زیرشاخصِ همکاری در زنجیره تأمین ( )R65با مقدار  3/6495دارای درجتۀ بحرانتی
زیاد هستند .همچنین زیرشاخصهای مدیریت برمبنای تقاضتا و اطمینتان از شترایط تتأمین (R9و )R5بتهترتیتب بتا
شکافهای موزون  3/3293و  3/3225در رتبههای سوم و چهارم با درجۀ بحرانی زیاد قرار گرفتند.
شکاف موزون بین دو وضعیت موجود و ایدئال در استراتژی سبز مربوط بته الزامتات (زیرشتاخصهتای) تعهتد
مدیریت به سبز بودنِ فرآیندهای مدیریت زنجیره تأمین ( )G1با مقدار  3/3851و زیرشاخصِ استفادۀ صحیح از منتابع
طبیعی (معادن) ( )G1با مقدار  3/158در درجۀ بحرانی زیاد قرار دارنتد .همچنتین متدیریت کیفیتت جتامع محیطتی
( ،)G9برنامهریزی مسیر و وسایلنقلیه برای کاهش حملونقل و کاهش اثرات محیطی( ،)G65تدابیر بهترهوری انترژی
برای روشنایی و گرمایش ( )G4و گواهینامۀ ایزو  64336تأمینکنندگان ( )G6دارای درجۀ بحرانی زیاد بودهاند.
در پایان پیشنهاد می شود مدیران و کارشناسان صنعت سیمان کشور برای غلبه بر شرایط رقابتی حاکم بر صتنعت،
استراتژیهای متناسب با ریسکهای پیشروی صنعت سیمان را ارزیتابی کننتد تتا از ایتن طریتق برنامتهریتزیهتای
مدیریت ریسک مناسبی تدوین شود .ازطرفِ دیگر مدیران این صنعت بایتد شترایطی را فتراهم کننتد کته همکتاری
مشتری بین تأمین کنندگان و صنایع سیمان با تسهیم اطالعات تسهیل شود تا سطح بتاالیی از هتوش زنجیتره تتأمین
ایجاد شود بهنحوی که رؤیتپذیری قابلِمالحظهای در همۀ سطوح زنجیره تأمین ایجاد شود.
باتوجه به اینکه صنعت سیمان کشور از جمله صنایع آالینتده محستوب متیشتود ،متدیران ایتن صتنایع موظفنتد
بهگونهای فرآیندهای مدیریت زنجیره تأمین (مانند خرید وتدارکات سبز ،منبتعیتابی ستبز ،بستتهبنتدی ستبز ،توزیتع
وفروش سبز و برنامهریزیِ مسیر وسایل نقلیه) را برای کاهش اثرات محیطی ،برنامهریزی و اجرا کنند .از ایتن طریتق
میزان آلودگی ایجادشده در حد استانداردهای مجاز حفظ میشود .الزمۀ این موضوع جتایگزینکتردن فنتاوریهتای
نوین با فناوریهای قدیمی است .با این کار تولید مواد آالینده حتداقل متیشتود ازایتنرو تعهتد متدیران در اتختاذ
تصمیمات مرتبط با استراتژی رقابتی سبز برای پیادهسازی و بهکارگیری فناوریهای دوستدار محتیطِزیستت بستیار
مهم و کلیدی است .به مدیران صنعت سیمان کشور پیشنهاد میشود در تدوین برنامههای مرتبط با استتفادۀ بهینته از
منابع طبیعی شامل معادن و انرژیهای تجدیدناپذیر تالش کنند تا بهرهوری و عملکترد زنجیتره تتأمین ایتن صتنعت
ارتقاء یابد.
نوآوری پژوهش
نوآوری پژوهشِ حاضر از سه جنبۀ زیر بررسی میشود.
 -6با مطالعه و بررسی پژوهشهای معتبر داخلی مشخص شد تا کنون از رویکترد متدیریت زنجیتره تتأمین الرج در
هیچ پژوهشی استفاده نشده است .بیشتر پژوهشگران بهطور همزمان تنها دو یا سه رویکرد را با هم مطالعه کتردهانتد.
درصورتی که در پژوهش حاضر چهار استراتژی مدیریت زنجیره تأمین شامل :ناب ،چابک ،تابآور و سبز بهصتورت

ارزیابی استراتژیهای رقابتی مدیریت زنجیره تأمین الرج مبتنی بر تحلیل شکاف در صنعت سیمان 49/

همزمان تحلیل شده است.
 -5تاکنون در هیچ پژوهشی اعم از داخلی و خارجی از رویکرد تحلیل شکاف برای ارزیابی استتراتژیهتای رقتابتی
مدیریت زنجیره تأمین استفاده نشده است.
 -9بهکارگیری تکنیک وزندهی سوارا و تلفیق آن با نتایج تحلیل شکاف نیز از نوآوریهای این پژوهش است.
 -4یکی دیگر از نوآورهای این پژوهش ،ارائۀ الگویی (چک لیست) نو برای ارزیابی صنعت ستیمان کشتور و دیگتر
صنایع مشابه (کانی و معدنی) در ارزیابی و به کارگیری استراتژیهای رقابتی در مدیریت زنجیره تأمین ناب ،چابتک،
تابآور و سبز است.
محدودیتهای پژوهش
از محدودیتهای عمدۀ پژوهش آیتمهای زیر هستند:


زمان بر بودن توزیع ،تکمیل و جمعآوری پرسشنامهها بهدلیتل آمتوزش و تشتریح تکنیتک  SWARAبته

کارشناسان و همچنین پراکندگی صنایع بررسیشده.


همکاری نکردن تعداد بسیاری از کارخانههای سیمان در ابتدای پژوهش و محدودشتدن انجتام پتژوهش بتا

همکاری یازده کارخانه در نقاط مختلف کشور.


احتمال دقتِ کم پاسخگویان در تکمیل پرسشنامه بهدلیل مشتغلۀ کتاری کته درصتورت دقتت در تکمیتل

اطالعات با احتمال زیاد نتایج مطلوبتری به دست میآمد.
منابع
آقایی ،محمد خسروانیان ،حمیدرضا غضایری ،علیرضا" .)6995( .طراحی الگوی زنجیره تأمین و توزیع چابتک بتا
رویکردی تلفیقی از مفاهیم کالسیک چابکی و الگوسازی تفسیری ساختاری :نگاهی فرایندی به چابکی ستازمانی
(مورد مطالعه :صنعت پخش)"،نشریه علمی -پژوهشی بهبود مدیریت ،سال هفتم(شماره ،5پیاپی .11-22 ،)53
پریانی ،کیومرث " .)6996( .مروری کلی بر مدیریت زنجیره تامین (قسمت اول) زنجیرهتتأمین ،یافتتههتای جدیتد"،
صنعت حمل و نقل ،شماره .95-93 ،964
تیزرو ،علی آذر ،عادل احمدی ،رضا رفیعی ،مجید" .)6993( .ارائۀ مدل چابکی زنجیره تأمین مورد مطالعه :شرکت
سهامی ذوب آهن" ،مدیریت صنعتی ،دوره (9شماره.91-61 ,)1
جمالی ،غالمرضا" .)6999( .پیش بینی سهم بازار و احتمال ابقا و جابته جتایی مشتتریان بانتکهتای شتهر بوشتهر:
مقایسهی تحلیلی نتایج روش زنجیرهی مارکف و  ،"SWARAمجله تحقیق در عملیات در کاربردهتای آن ،ستال
یازدهم ،شماره چهارم (پیاپی.81-12 ,1581-5526 ،)49
حسینی ،سیده اسماء ایرانبان ،سید جواد میرجهان مرد ،سید جواد ".)6999( .تعیین و اولویت بندی عوامل مؤثر بتر
زنجیرهتأمین سبز با استفاده از رویکرد تحلیل مسیر" ،مدیریت تولید و عملیات ،دوره پتنجم ،پیتاپی ( ،)9شتماره
(.616-18 ،)5
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 "تبیتین چتارچوبی بترای ارزیتابی پایتداری.)6999( . تباردیو کالئی زهرا، عبدالحمید غالمرضا،صفائی قادیکالئی
 شترکتهتای منتختب تولیتدی:زنجیرۀ تامین مواد غذایی با استفاده از فرایند تحلیل شبکهای فازی (مورد مطالعه
.224-292 ,)9 (شماره1 دوره, مدیریت صنعتی،")فراورده های گوشتی استان مازندران
 "مقتضیات تحقق مدیریت زنجیتره تتأمین ستبز.)6993( . روح اهلل، علی خداوردی، لعیا خاتمی فیروز آبادی،الفت
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: "مدلی جهت اندازه گیری پایتداری زنجیتره تتأمین متورد مطالعته.)6999( . اسماعیل، لعیا مرزعی نصرآبادی،الفت
.41-59 ،)99  سال نهم (شماره، فصلنامه علوم مدیریت ایران،"صنعت فرش ماشینی ایران
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