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چکیده
مدیریت زنجیره تأمین به عنوان معروفترین راهبرد عملیاتی برای بهبود رقابتپذیری مؤسسات در قرن 21
میباشد .در اوایل دهه  ،30نظریه تولید چابک مطرح شده و موردتوجه دانشمندان ،پژوهشگران و کاربران قرار
گرفت اما در اواسط همین دهه ،نظریه مدیریت زنجیره تأمین نگاهها را به خود جلب نمود .جالب این است که
گرچه این دو نظریه در ظاهر ،متفاوت به نظر میرسند اما هر دو در راستای ارتقای رقابتپذیری سازمانی
بهطور مکمل عمل میکنند .برای مثال؛ در دیدگاه تولید چابک برای دستیابی بهسرعت و انعطاف بیشتر به
موضوع اتحاد یا مشارکت راهبردک سازمانها در محیط مجازی تکیه شده و مباحث مرتبط با هزینهها و نیز
یکپارچگی تأمینکنندگان و خریداران موردتوجه قرار نگرفته است .در مقابل ،در دیدگاه مدیریت زنجیره
تأمین که بر یکپارچگی تأمینکنندگان و خریداران برای دستیابی به زنجیره ارزش یکپارچه ،بر کمک فناوری
تمرکز مینماید و به عنصر هزینه توجه زیادی شده است .در این مقاله ،با در نظر گرفتن اهمیت هر دو نظریه
تولید چابک و مدیریت زنجیره تأمین ،برای بهبود عملکرد سازمانها تالش شده است تا باهدف توسعه و
پیشرفت ،چارچوب مناسبی برای نیل به مدل زنجیره تأمین پاسخگو 6طراحی گردد .درصورتیکه ویژگیها و
اهداف هر دو نظریه مقایسه شده و ادبیات نظری مربوطه مورد بازبینی قرار گیرد و بعالوه برخی از تجارب
میدانی و مصادیق عملی پیرامون تولید چابک و مدیریت زنجیره تأمین مورد تحلیل واقع شود میتوان به
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چارچوبی یکپارچه در ارائه مدل زنجیره تأمین پاسخگو ،1دستیابی نمود .چارچوب پیشنهادی میتواند بهعنوان
یک راهبرد رقابتی مؤثر در اقتصاد شبکهای بهکاررفته شود که در آن محصوالت /خدمات سفارشی با استفاده
از سازمانهای مجازی تولید شدهاند و با استفاده از تجارت الکترونیک مبادله گردیدهاند.
واژگان کلیدی :مدیریت زنجیره تأمین،راهبرد رقابتی ،تولید چابک ،زنجیره تأمین پاسخگو
مقدمه

سازمانها برحسب اجرای راهبردهای جدید عملیاتی و فناوریها در واکنش به چالشها و
نیازهای محیط دستخوش دگرگونی هستند .کسبوکار در قرن  21باید بر چالشهای مرتبط با
ارضای نیاز مشتریان در تأمین محصوالت باکیفیت باال و قیمت پایین غلبه کند .برای این منظور،
مؤسسات باید پاسخ گوی نیازهای منحصربهفرد و بهسرعت در حال تغییر مشتریان باشند .اکنون
سازمانها ،بهطورجدی در حال بررسی پتانسیل و نیروی بالقوه مفهوم مدیریت زنجیره تأمین
هستند تا بر این اساس؛ بهرهوری خود را ارتقا دهند .آنها بهویژه در تالش برای توسعه
زنجیرههای تأمین چابک هستند تا محصوالتشان را سریعتر و با هزینه کمتری به بازار عرضه
کنند .مدیریت زنجیره تأمین مؤثر ،یک خطمشی ضروری برای موفقیت در بازارهای الکترونیک و
جهانی است و درواقع مبادله کامل اطالعات و حرکت کاال را میان تأمینکنندگان و خریداران
نهایی ازجمله تولیدکنندگان ،توزیعکنندگان ،خردهفروشان و هرگونه شرکتهایی که درون زنجیره
تأمین امتدادیافتهاند را به یکدیگر پیوند میزند .زنجیره تأمین پاسخگو ،شیوههای نوین اداره
سازمانها را برای مواجه با این چالشها معرفی میکند .زنجیره تأمین پاسخگو ،یک پارادایم
صنعتی جهانی را برای تولید در قرن  21نشان میدهد .در محیط متغیر و رقابتی ،نیاز به توسعه و
شکوفایی در راهحلهای مقرونبهصرفه و تسهیالتی که بسیار انعطافپذیر و پاسخ گوی اقتضائات
بازار (ایده خریداران) در حال تغییر هستند ،وجود دارد .در همه این موارد ،هدف توصیف
چارچوبی برای ایجاد زنجیره تأمینی است که اوالً انعطافپذیر و ثانیاً پاسخگو باشد.

)1 -Responsive Supply Chain(RSC
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یوسف1و بورگس2و گوناسکاران 3درباره نیاز به وجود تولیدکنندگان منعطف و همچنین فراهم نمودن
تسهیالت الزم برای تغییر شرایط بازار از طریق تولید چابک توافق دارند .یوسف4تولید چابک را اینگونه
توصیف میکند :سیستم تولیدی باقابلیت فوقالعاده برای مواجهه با نیازهای بهسرعت در حال تغییر
بازار .سیستمی که میتواند بهسرعت از میان مدلها و خطوط تولید ،در پاسخ بیدرنگ به نیازهای
خریدار به نحو مطلوبی منتقل شود .در بستر تولید چابک الزم است تا مؤسسات موجود ،خود را با
نیازهای راهبردی زنجیره تأمین سازگار نمایند و هرگونه برنامهریزی چابک ،نیازمند مشارکت قوی بین
تأمینکنندگان و مشتریان و سیستمهای اطالعات مدیریت در زنجیره تأمین میباشد .زنجیره تأمین
چابک ،مستلزم آن است که این قابلیت را در محیط رقابتی که دارای تغییرات مداوم و غیرقابل
پیشبینی است ،با واکنش سریع و مؤثر نسبت به بازارهای در حال تغییر که ناشی از محصوالت و
خدماتی است که بهوسیله خریدار طراحیشده ،حفظ نموده و رونق دهد.
نظریه تولید چابک ،مفهومی توسعهیافته ناشی از مفهوم تولید ناب است .در تولید ناب ،آنجا که تأکید
بر حذف ضایعات میباشد .نیاز سازمانها و تسهیالت برای انعطافپذیری و پاسخگویی نسبت به
مشتریان در قالب تولید چابک بهعنوان مفهومی متفاوت از سازمان ناب منجر میشود .این نیاز به تولید
برای آنکه بتواند به تقاضاهای منحصربهفرد پاسخ دهد باید بتواند تعادل را به وضعیت اولیه تولید
محصول ناب برگرداند .و این در شرایطی است که تولید باید در مقابل هر فشار تحمیلشده نظیر :خطر
کاهش هزینهها ،سرعت و کیفیت پاسخ دهد .بنابراین؛ ویژگی چابکی نباید صرفاً مبتنی بر پاسخگویی و
انعطافپذیری بوده بلکه باید مبتنی بر کاهش هزینهها و افزایش سطح کیفی کاال و خدمات نیز باشد.
در حقیقت نیل به این مهم ،مستلزم ادغام دو ایده تولید چابک و مدیریت زنجیره تأمین برای توسعه
سازوکار پاسخگویی باهدف دستیابی بهچابکی است.
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گوناسکاران و یوسف ،مفهوم تولید چابک را بدینصورت مطرح نمودهاند :توانایی مؤسسات از طریق
سازماندهی فعاالنه تولید مجازی با سیستم توسعه محصول کارآمد بهمنظور )1 :برآورده کردن نیازهای
بازار در حال تغییر  )2به حداکثر رسانیدن سطح خدمت به خریداران  )3به حداقل رسانیدن هزینه
کاالها باهدف رقابتی شدن در بازار جهانی ،ایجاد فرصت بقای بلندمدت و کسب سود بالقوه .که این
موضوع باید از سوی افراد ،فرایندها و فناوریهای انعطافپذیر موردحمایت واقع شود.
با درنظرگرفتن مفاهیم دو نظریه تولید چابک و مدیریت زنجیره تأمین ،ضروری است که نوعی از
راهبرد مدنظر قرار بگیرد که ویژگیهای مثبت هر دو را با یکدیگر ترکیب نماید گه این راهبرد
میتواند زنجیره تأمین پاسخگو خوانده شود .هدف اصلی این مقاله اوالً طرح و تعریف مدل زنجیره
تأمین پاسخگو و همچنین توسعه چارچوبی برای این مدل بر اساس بازبینی راهبردها ،روشها و
تکنیکهای تولید چابک و مدیریت زنجیره تأمین است .به این منظور ،ادبیات قابلدسترس درباره
تولید چابک و مدیریت زنجیره تأمین با دیدگاه شناسایی مؤلفههای عمده برای توسعه زنجیره
تأمین پاسخگو ،بازنگری شده است.
تعریف زنجیره تأمین پاسخگو ()RSC

چابکی به معنی استفاده از دانش بازار و مشارکت واقعی برای بهرهبرداری از فرصتهای
سودمند در بازار بهشدت در حال تغییر (فرّار) میباشد که این موضوع مستلزم پایین آوردن فرایند
زمانی و هزینههای زنجیره است .از سوی دیگر؛ اینکه صرفاً چابک باشیم کافی نیست بلکه باید
قادر به برداشتن گامهای مشابهی برای کاهش زمان مدیریت اطالعات و هزینه که از مفهوم
اطالعات غنیشده زنجیره تأمین رقابتی و پاسخگو بهدستآمده برداشته شود .پنج فعالیت با کارکرد
ضروری در یک جریان ارزش عبارتاند از )1 :خریداری (به دست آوردن حداکثر تخفیفهای خرید) )2
تدارکات درونی (هزینههای ترابری اندک)  )3عملیات (هزینههای تولید اندک)  )4بازاریابی و فروش
(خط تولید عریض /دسترسی باال) و  )5تدارکات بیرونی (هزینههای ترابری اندک).
زنجیره تأمین بهعنوان هماهنگکننده منابع و بهینهسازی فعالیتهای زنجیره ارزش ،برای نیل
به مزیتهای رقابتی تعریفشده است و مدیریت زنجیره تأمین ،همکاری سازمانی الزم در
تشکیالت اقتصادی چابک مجازی را تسهیل میکند .این موارد شامل :الف) توسعه شبکه اطالعات
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بههمپیوسته است که گروه منتخبی از تأمینکنندگان آموزشدیده را در برمیگیرد .ب) ایجاد
تعادل مناسب میان سطح پایین موجودی با تحویل خدمات باکیفیت باال .ج) طراحی محصوالت
نوآورانه با مشارکت تأمینکنندگان .د) تحویل مقرونبهصرفه محصوالت خوب به خریداران خوب
در زمان مناسب میشود .چنانچه قبالً بحث شد ،تولید چابک تنها بر سرعت و انعطافپذیری
تمرکز داشته و بر مسئله هزینه تأکید ندارد .درصورتیکه یک زنجیره تأمین جامع و مؤثر مستلزم
دستیابی بهتمامی این اهداف میباشد.
شبكه شرکتهای
مشارکتي

سرعت و
انعطاف
پذیری

زنجیره تأمین پاسخگو

فناوری
اطالعات و
سیستمها

مدیریت دانش

* نمودار  .1زنجیره تأمین پاسخگو ()RSC

از سوی دیگر زنجیره تأمین پاسخگو؛ شبکه شرکتهایی است که از طریق ارائه واکنش سریع و
مقرونبهصرفه نسبت به نیازهای متغیر بازار ،قادر به ایجاد ثروت برای صاحبان سهام در محیط
رقابتی میباشد .در اینجا نیاز به تأمین احتیاجات متغیر بازار از طریق توسعه شبکه مناسبی از
مؤسسات همکار مبتنی بر رقابت و افراد منتقد و اطالعات سریع وجود دارد .مفهوم زنجیره تأمین
پاسخگو در نمودار شماره یک نشان دادهشده است .سه توانا کننده عمده برای زنجیره تأمین
پاسخگو شامل :زنجیره ارزش یا شبکه مشارکتی شرکا ،فناوری اطالعات و سیستمها ونیز مدیریت
دانش وجود داردکه تعامل میان آنها منجر به زنجیره تأمینی میشود که پاسخگو و درعینحال
انعطافپذیر خواهد بود .ازآنجاکه زنجیره تأمین ناب ،عمدتاً باهدف دستیابی به کاهش هزینهها از
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طریق حذف فعالیتهای اضافه بیارزش عمل میکند ،فاقد سرعت و انعطافپذیری الزم است لذا
نیاز به ابداع راهبردها ،روشها و فناوریهایی برای بهبود سرعت و انعطافپذیری زنجیره تأمین
وجود دارد و هدف این مقاله نیز معرفی همین ویژگی در زنجیره تأمین میباشد .اکنون با در نظر
گرفتن مشخصههای کلی خطمشیها و فناوریهای تولید چابک و مدیریت زنجیره تأمین ،توانا
کنندههای زنجیره تأمین پاسخگو ،بهصورت زیر شناسایی میشوند :الف) برنامهریزی راهبردی ب)
سازمان/تشکیل اتاق تصادی مجازی ج) مدیریت دانش و فناوری اطالعات .سیستم زنجیره تأمین
پاسخگو ،مستلزم سطحی از سازگاری و تعامل است که به موسسه اجازه میدهد تا از عهده
تغییرات و موقعیتهای بسیار پیچیده بازار بهویژه در اقتصاد شبکهای برآید.
بازنگری پیشینه ادبیات مدیریت زنجیره تأمین و تولید چابک

هدف از بازنگری ادبیات و آثار منتخب درباره مدیریت زنجیره تأمین و تولید چابک ،تعیین
خطمشیها ،روشها و فناوریهای مناسبی است که قادر به توسعه زنجیره تأمین پاسخگو باشد.
بدون شک دستیابی بهچابکی ،نیاز به تمرکز بر طرحریزی راهبردی ،تشکیالت مجازی و مدیریت
دانش و فناوری اطالعات دارد .در جدول شماره یک چکیدهای از خطمشیها ،تاکتیکها و
فناوریها برای مدیریت زنجیره تأمین و تولید چابک بر اساس ادبیات موجود ارائهشده است.
جدول شماره  :1بازنگری آثار و ادبیات منتخب درباره زنجیره تأمین پاسخگو و تولید چابک
معیار طبقهبندی راهبردها ،تکنیکها و فناوریهای زنجیره تأمین پاسخگو  /تولید چابک

برنامهریزی راهبردی

تیمهای چند رشتهای ،شبکه مؤسسات مشارکتی ،سیستمهای فناوری اطالعات و مدیریت دانشش،
ت شیمهششای خششود هششدایتشششونده ،حمای شت مششدیریت ارشششد ،زنجی شره تششدارکات ،روابششط مشششترک
تأمینکنندگان ،نرمافزار انعطافپذیر برای چابکی ،توسعه تولیدکنندگان قرارداد .مهندسی همزمان،
سیستمهای اطالعات سرمایه گذاری ،راهبردهای ارتبشاط خریشدار – تشأمین کننشده،راهبرد تعویشق،
سرمایه توزیعشده ،توانمندسازی کارمند TRIZ ،و  TOCو  - BOTمدیریت زنجیره تأمین.

سازمان  /تشکیالت اقتصادی
مجازی

شبکه تأمینکنندگان ،شایستگیهای اصلی ،معاهدات راهبردی ،آموزشوپرورش ،ارتباطات ،فناوری
اطالعات از قبیل برنامهریزی منابع کسبوکار ،ارتباطات برای زنجیشره تشأمین جهشانی ،فراینشدهای
مدیریت ،گسترش و توسعه شراکتها ،شبکههای ساده تدارکات ،تیمهای توانمند ،حمایت قشانونی،
تدارکات مجازی ،تولید مجازی ،رایانه و فناوریهای ارتباطات ،ساختار و ارتباطات سازمانی.

مدیریت دانش و فناوری
اطالعات

دریافت هوشمند و سیستمهای تصمیم گیری ،ساخت به کمک رایانه  ،برنامهریزی منشابع سشاخت،
تبادل الکترونیکی دادهها ،اینترنت ،وب جهانی – تجارت الکترونیک ،چارچوب مشدیریت اطالعشات،
مدیریت منابع انسانی ،مدیریت ارتباط با مشتری و طرحریزی منابع سازمان و روباتها.
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برنامهریزی راهبردی

اجرای برنامهریزی راهبردی برای بهبود عملکرد در همه بخشهای سازمان حائز اهمیت است
زیرا منافع بلندمدت سازمان را در تعیین کسبوکار مناسب و سیاستهای عملیاتی مدنظر قرار
میدهد .در این راستا،راهبرد چابکی در تولید نیز میتواند از طریق هماهنگی با تأمینکنندگان،
خریداران ،شرکای زنجیره تأمین ،شبکه شرکتها /شرکای همکار و سیستمهای دانش و اطالعات
محقق شود.
دستیابی بهچابکی در زنجیره تأمین ،نیازمند تغییرات فراوان در هماهنگی با فرایند مهندسی
مجدد کسبوکار میباشد .این سطح از تغییر در هر سازمان به حمایت کامل مدیریت ارشد
برحسب فراهم نمودن حمایت فنی و مالی الزم به همراه توانمندسازی کارکنان نیاز دارد .از عامل
نیروی انسانی بهعنوان بخشی از تیمهای توانمند و دارای اختیارمیتوان درخواست کرد که رهبری
ارتباطات را با وظیفه توسعه زیرساخت اطالعات برعهدهگرفته و از اقدامات توسعه محصوالت و
تسهیل جریان اطالعات در اجزا و واحدهای نامتمرکز و نا همتراز حمایت نماید .این مسئولیت،
اهمیت تعامالت انسانی را در جریانهای توسعه محصوالت و خدمات را بیان میکند.
تصویب راهبردهای رقابتی بلندمدت ،مزایای بلندمدتی را که میتواند از ادغام تأمینکنندگان
ناشی شود ،برجسته میسازد .این روابط مشترک ناشی از ادغام تأمینکننده بوده و ابزاردست یابی
به مزیتهای ادغام عمودی بدون تصاحب ابزارهای تولید و مواجهه با خطرات موجود در فناوری
یا تغییرات در قانون است .از سوی دیگر؛ قرارداد فرعی فناوریهای تولید که بهعنوان بخشهای
رقابت هستهای در نظر گرفته نشدهاند ،انگیزه رسیدن به سودهای ناشی از منابع خارجی را
افزایش میدهند.
تولید چابک نسبت به سیستمهای سنتی ،نیازها و شرایط متفاوتی را برای نیروی کار دارد .این
نیازها و شرایط شامل :الف) وابستگی نزدیک ترمیان فعالیتها ب) نیازهای مهارتی متفاوت
(معموالً باالتر از سطح متوسط مهارت) ج) هرگونه بدعمل کردن ،به افزایش هزینه میانجامد .د)
آنجا که بازده تغییرات در مهارت انسانی ،شامل دانش و نگرش و تالش ذهنی است که از
تالشهای فیزیکی حساستر میباشد .م) آنجا که تغییر و توسعه مداوم وجود دارد و ه)
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سرمایهگذاری ثابت بیشتر از سوی کارمندان ،که از کارمندان مسئول برای محصول ،بخش یا
فرایند خاصی طرفداری میکند .اینها تا اندازهای مشخصههای نیروی کار چابک را تعریف
مینماید .این مشخصهها شامل موارد زیر نیز میشود :کارمندان ماهر در فناوری اطالعات ،دانش
در کارگروهی و معامله ،خطمشیها و فناوریهای تولید پیشرفته ،کارمندان مختار ،نیروی کار
چندکاره ،نیروی کار چندزبانه و گروههای خود هدایتشونده.
بهمنظور کاهش زمان در بازار ،اصول مهندسی همزمان میتواند در فرایند توسعه تولید در تولید
چابک بهکاربرده شود .نونان 1و والس 2طراحی و اثبات مباحث سیستم توسعه پاسخ مطلوب به
منعقد کنندگان قرارداد از طریق خطمشیهای متمرکز بر ارزش را به کمک بازرسی هدایتشده
در ایرلند ،موردبحث قراردادند .سیستم پاسخ ،چهار الیه دارد که از باال شروع میشود ازجمله:
کارت نشانهها (پیشرفتهای بیرونی ،مشخصات خریدار ،مشخصات رقبا ،مشخصات تکمیلکننده)
کارت تولید (مشخصات عملیات ،مشخصات خاصِ صنعت) ،کارت عامل (مشخصات افراد) و کارت
پاسخ و کارت زمانسنجی (مشخصات پاسخ).
هولوگ 3و می یمشکی 4درباره مفاهیم تدارکات درونی و بیرونی و ترابری دریایی بحث کردند
که بر اساس برنامه تحقیقِ (مطالعه سهساله زنجیره تأمین ماشینی انگلستان) (daycar 3چرخه
سفارش تا تحویل برای ماشین سه روز در نظر گرفتهشده) به توسعه چارچوب راهبردی برای
عملیات تدارکات ماشینی منجر میشود .ریشه 5و بریندلی 6مدیریت زنجیره تأمین جهانی را
برحسب سه سطح فعالیت اقتصادی ارزیابی کردند :الف) محیط رقابتی جهانی و ملی راهبردی ب)
ساختارهای صنعتی و زنجیرههای تأمین و ج) راهبردهای سطح کسبوکار ،فرایندها و مهارتها.

1 Noonan
2 Wallace
3 -Holweg
4 -Miemczyk
5 - Ritchie
6 -Brindley
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عالوه بر این؛ فرهنگسازمانی نیز تأثیر قابل توجهی بر دامنه انعطافپذیری و پاسخگویی
مؤسسات در مدیریت زنجیره تأمین جهانی دارد .مکافی 1و دیگران درباره تأثیرات فرهنگ و تدابیر
مدیریت منابع انسانی بر خطمشیهای مدیریت زنجیره تأمین بحث کردهاند .فرهنگ از طریق
بخشهای مختلف زیر نظر منابع انسانی از قبیل کارگزینی ،آموزش ،پاداش و ارزیابی کارکنان
تعریف میشود .سازمانها نیازمند ابزارهایی برای سنجش فرایندهای شغلی در حال انجام و
ارزیابی خطمشیهای مدیریت زنجیره تأمین خود هستند .سیستم اطالعات زنجیره تأمین میتواند
برای مرتبط کردن همه الیههای شبکه زنجیره بهکاربرده شود .صرفنظر از اندازه سازمانها ،مکان
یا محیط اِعمال فناوری اطالعات ،افراد درون زنجیره تأمین شبکهای میتوانند بهسادگی و سرعت
همکاری نمایند .سیستمِ وب محور به سازنده برای ایجاد پیوندهای نزدیکتر با مشتریان کمک میکند.
گوناسکاران و یوسف نقش توانمندسازی کارکنان را در بهبود کاری که به نحو مشارکتی
حمایتشده در سازمان مجازی را برجسته ساختند .فری رت 2و دیگران ،چارچوب راهبردی برای
طراحی و اعمال سیستمهای ساخت شبکهای چابک مطرح کردند چارچوبی که برنامهریزی
مشارکتی ،کنترل و مدیریت روزآمد عملکردها و احتماالت محیطی پویا را مجاز میداند.
واربورتن 3واستراتون 4نقش ابتکار و استعداد را در موضوع انطباق با تغییرات محیطی در شرایط
عدم قطعیت بررسی کردند و اینکه چگونه راهحل صحیح در زمان مناسب در توسعه یکپارچه
زنجیره تأمین پاسخگو شناسایی و آماده میشود .والر 5تولید پاسخگوی بازار را برای زنجیرههای
تأمین ماشینی ،موردبحث قرارداد .از نگاه وی یک زنجیره تأمین سفارشِی ماشینی باید قادر
بهمواجهه با بازارهای فصلی بوده و نوسانات تقاضای دقیق برای برخی از عناصر محصول ترکیبی
پیچیده را در نظر داشته باشد .ترکیب مدیریت درآمد و تنظیم ظرفیت ،میتواند کل

1 -McAfee
2 Frayret
3 Warburton
4 Stratton
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سرمایهگذاری قابلتعمیم را قادر سازد تا بهعنوان موجودیتی واحد عمل کند ویزنر 1اهمیت ارتباط
میان راهبرد ارتباط مشتری و راهبرد زنجیره تأمین و مفهوم تدارکات درونی و بیرونی را باهدف
ارتقای انعطافپذیری و پاسخگویی زنجیرههای تأمین ،از طریق مدلسازی ساختاری برجسته کرد.
شی یو 2و دیگران اتخاذ یک راهبرد تأخیری را در سیستم تدارکات جهانی در صنعت فناوری
اطالعات ،در تایوان موردپژوهش قرار داده و از مفاهیم تأخیر ،تأثیر تولید و مشخصههای تقاضا و
انواع تأخیر بحث نمودند.
تأخیر و جداسازی اطالعات هر دو بهعنوان طرحهای مبتکرانه مرتبط در ساختن یک واقعیت از
زنجیره تأمین چابک درنظرگرفته شدهاند .از سوی دیگر؛ سیاست تعویق ،حول فعالیتهای به
تأخیر اندازنده در زنجیره تأمین تا زمان دریافت سفارشات مشتری در پیشبینی سفارشات و
اجرای آنها با تمرکز بر تولید سفارشی و همچنین بازدهی هزینه ،متمرکز میگردد .عناصر
زنجیره تأمین ،شامل موارد زیر است :مشتری حساس ،ادغام عمودی ،ادغام فرایند و ادغام شبکه.
هافمن 3و مهرا 4واکنش مؤثر مصرفکننده را بهعنوان راهبرد زنجیره تأمین در کسبوکارهای خرد
با تحلیل اتخاذ واکنش مؤثر مصرفکننده از طریق پنج عملکرد خردهفروشی در بازارهای آمریکا
بحث کردند .برای مثال ،شیو5راهبرد کنترل تدارکات و پاسخ به تقاضای چندالیه را برای کاهش
اثر شالق چرمی در زنجیره تأمین ارائه داد .این روشِ پیشنهادی ،حاالت معطوف به تقاضای
سیستم تدارکات که بازمان تغییر مییابد را ارزیابی میکند که بهطور مستقیم و غیرمستقیم از
اعضای هدف زنجیره تأمین نشأتگرفته و نیازهای تخمینی را با ارزیابیهای متفاوت در اثر تغییر
زمانبر اساس هدف بهینهسازی نظام مند عملکرد تدارکات اعضای زنجیره مرتبط میسازد.

1 Wisner
2 Chiou
3 Hoffman
4 Mehra
5 Sheu
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مقاالت بازنگری شده بر اساس برنامهریزی راهبردی تولید چابک و مدیریت زنجیره تأمین با
مباحثی از قبیل سازمان مجاز یو تدارکات راهبردی (ساخت مشارکتی) مبتنی بر رقابتهای
هستهای ،تدارکات پاسخگو ،طراحی سریع محصول و دانش و فناوری اطالعات سروکار دارد.
موضوعات عمده در توسعه تولید چابک این است که منابع چگونه میتواند برای مواجهه با
چالشهای پویایی بازار ،پیشرفتهای فناورانه ،سازمانها ،تدابیر حکومتی و قانون مجدداً
شکلگیری و استفاده شود .راهبردها در تولید چابک میتواند بر اساس رویکرد باال به پایین و یا
برعکس رویکرد پایین به باال تنظیم و اجرا گردند .بنابراین تعیین موضوعاتی از قبیل انواع بازار،
معاهدات راهبردی و تصمیمات سرمایهگذاری مهم باید متکی بر مدیریت ارشد باشد درحالیکه
اجرای آنها باید مبتنی بر مدیران سطوح پایین و کارمندان فعال باشد.
سازمان/تشکیالت اقتصادی مجازی ()VE1/VO2

سازمان/تشکیالت اقتصادی مجازی ( ،)VM / VEبهعنوان مؤلفه ایجاد چابکی در محیط زنجیره
تأمین در نظر گرفته میشود .تولید مجازی ،متفاوت از تشکیالت اقتصادی مجازی است .تشکیالت
اقتصادی مجازی بر اساس توسعه مشارکتهای مبتنی بر رقابتهای هستهای برای دستیابی
بهچابکی در محیط زنجیره تأمین است درحالیکه تولید مجازی ،استفاده از فناوری اطالعات و
شبیه سازی رایانه ی میباشد که فرایندهای ساخت جهان واقعی را بهمنظور تحلیل و فهم آنها
مدل سازی میکند .گرچه مقوله جهانیشدن ،بازارهای بیشتری را برای تولیدکنندگان گشوده
است اما فشار زیادی را نیز بر آنها جهت ارائه سریع محصوالتی باکیفیت باالی اقتصادی و سطح
باالی سازگاری وارد نموده است.
در تشکیالت اقتصادی مجازی ،تولیدکنندگان محصوالت کاملی را در یک فرایند مجزا تولید
نمیکنند .بلکه آنها در شبکه تأمینکنندگان ،مشتریان ،طراحان و مهندسان و دیگر خدمات
تخصصی بهعنوان ادارهکننده عمل مینمایند .هدف اصلی تشکیالت اقتصادی مجازی ،این است

1. Virtual enterprise
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که به تعدادی از سازمانها اجازه دهد تا سریعاً محیط کاری مشترکی را توسعه دهند؛ ازاینرو،
مجموعهای از منابع ایجادشده توسط سازمانهای مشارکتکننده را بهسوی دستیابی به برخی
اهداف مشترک مدیریت میکند .ازآنجاکه هر شریک ،قدرت یا رقابت هستهای ویژهای (مزیت) را
برای شبکه (ائتالف تجاری) به همراه میآورد ،موفقیت پروژه وابسته به همکاری همه اعضا
(مجموع مزیتها) بهعنوان واحدی یگانه دارد .تشکیالت اقتصادی مجازی با اهداف راهبردی
گوناگونی مشخصشده است )1:افزایش انعطافپذیری و سازگاری با تغییرات محیطی  )2توسعه
شایستگیها و منابع  )3دستیابی بهاندازه بحرانی برای مطابقت با محدودیتهای بازار و )4
بهینهسازی زنجیره تأمین جهانی .ساختارهای تشکیالت اقتصادی مجازی شدیداً پویا هستند و
چرخههای حیاتشان میتواند بسیار کوتاه باشد .فعالیت مجدد و انعطافپذیری که سرمایههای
عمده در تشکیالت اقتصادی مجازی بوده و ریشه حل مشکالت میباشند.
سازمان مجازی بر ادغام شایستگیهای اصلی مکمّلِ یکدیگر که در میان اعضای منتخب
توزیعشده ،تأکید دارد اما سازمانهای واقعی دارای زنجیره تأمین مشابه ،به تمرکز بر پاسخگویی
بازار ،کاهش هزینه و کیفیت تأکید مینمایند .بهطورکلی یک سازمان ،اغلب بهتنهایی قادر به
پاسخگویی سریع به نیازهای در حال تغییرِ بازار نمیباشد بلکه معاهدات راهبردی یا مشارکتهای
مبتنی بر رقابتهای هستهای موجود میان مؤسسات ،به بهبود انعطافپذیری و پاسخگویی آنها
کمک میکند .بااینوجود ،همکاری و ادغام میتواند نشان دهد که امکان دستیابیها ،همواره
پیچیدهتر میشود .بنابراین؛ باید راهبردها و روششناسیهای مناسبی که مستلزم ارتباط،
آموزشوپرورش و گسترش هدف هستند ،برای همکاری و ادغام مؤثر سازمانهای مشارکتکننده
در سطوح مختلفِ همکاری اتخاذ گردند.
چنانکه قبالً اشاره شد ،اساس مشارکت مؤسسات برای توسعه شبکهای از سازمانها بر اساس
شایستگیها و معاهدات راهبردی است که چابکی در تولید را تسهیل کند .در توسعه مشارکت ،نیاز به
اطالعات درباره سه تابع تولید چابک یعنی از پیش تعیین کردن شرکا ،ارزیابی طرح تولید با توجه به
تواناییهای بالقوه شرکا و انتخاب مجموعه مطلوبی از شرکا برای ساخت محصولی خاص وجود دارد.
برنامهریزی منابع سرمایهگذاری میتواند برای تحلیل و بهینهسازیزنجیرهتأمین (خرید /تأمینکنندگانی
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که از شبکه تدارکات کارآمد استفاده میکنند) و همچنین غلبه بر موانع فرهنگی ،ارتباطات و تداخل
وظایف کاری مورد استفاده واقع شود .از سوی دیگر در تشکیالت اقتصادی مجازی ،موانع فرهنگی
ارتباطاتی میتواند با ایجاد آموزش و تعلیم ،تنظیم معاهدات راهبردی و اتخاذ فناوریهای پیشرفته
اطالعات برای بهبود ارتباطات و کارِگروهی توسط کارکنان توانمند رفع شود.
در تشکیالت اقتصادی مجازی ،آموزش کارکنان در مقایسه با سازمانهای سنتی نیز باید
متفاوت باشد .برای مثال الزم است گروه کارکنان توانمند خود هدایتشونده دارای دیدگاه
(گروهافزار) را موردتوجه قرار داده و با اجرای تمهیداتی هر فرد بتواند فرهنگ و زبان دیگر اعضای
گروه را بفهمد و بهاندازه کافی در جریان تجزیهوتحلیل و ترکیب اطالعات رایانهای سازمان باشد.
گروهافزار بهعنوان محیط گروهی افراد تصمیمگیرنده بهکاربرده میشود که چارچوب نقش کیفیت
را برای طرحهای تولید چابک را ارزیابی کرده و کمک مینمایند.
کالرک 1برای نخستین بار مفهوم تدارکات مجازی را ارائه نمود .در تدارکات مجازی ،جنبههای
فیزیکی و اطالعاتی عملیات تدارکات بهصورت مستقل از یکدیگر بحث شدهاند .در هر عملکرد،
مالکیت و کنترل منابع متأثر از برنامههای کاربردی اینترنتی است (نه کنترل فیزیکی مستقیم).
این موضوع ،محدودیتهای بیشماری را حذف نموده و طرح مؤثرتر شبکه تدارکات را مجاز
میداند .سیستمهای تدارکات میتواند از طریق خریداری سهام منابع مناسب دایر شود .چنین
داراییای میتواند بهآسانی و بهسرعت برای انعکاس تغییرات در تقاضا ،تغییرات بازار یا تغییرات
محصوالت تنظیم شود .این نویسنده همچنین از مفاهیم جدید نگهداری موجودی مجازی،
انبارهای مجازی ،زنجیرههای تأمین مجازی ،کنترل موجودی مجازی ،تجارت مجازی ،تولید
مجازی ،خدمات مجازی ،بازارهای مجازی ،رشد مجازی و سازمانهای مجازی بحث کرد.
امروزه همزمان با گرایش روزافزون مؤسسات به مفهوم سازمان مجازی ،تعامالت درونسازمانی
(مناسبات خریدار-تامین کننده) تازهای نیز در حال پیدایش است .اهمیت رو به رشد و همگرایی
رایانه و فناوری ارتباطات ،منجر به چشمانداز نوینی برای کسبوکار در قالب تجارت الکترونیک
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میشود .از سوی دیگر؛ سازمانها ،سیستمهای تدارکات اینترنت محور را برای سرعت بخشی به
جریان اطالعات به همراه زنجیره ارزش به کار میبرند .شماری از مباحث در توسعه مشارکتها
ازجمله تعیین معیارهای ایجاد مناسبات ،ارزیابی و انتخاب تأمینکنندگان (و مشتریان) ،توسعه
روابط و حفظ و تشویق مناسبات مطرح گردیده که هرکدام در این فرایند ،مستقل از سطح
درگیری و بلوغ مناسبات سازمانی اهمیت دارند.
مدیریت دانش و فناوری اطالعات

تولید چابک ،نیازمند سنجش هوشمند و سیستمهای تصمیمگیری ویژهای است تا بهصورت
خودکار قادر به اجرای وظایفی باشد که به شیوه سنتی توسط انسان اجرا میشود .چنانکه قبالً
اشاره شد ،محیطهای تولیدی غیرمتمرکز و نیز تشکیالت اقتصادی مجازی به سیستمهای
ارتباطی با سطح باال از قبیل اینترنت ،تبادل الکترونیکی اطالعات ( )EDIو تجارت الکترونیک
برای مبادله اطالعات نیاز دارند.
برای حمایت از تولید چابک ،به یک چارچوب مدیریت داده ( )DMFنیاز است .چارچوبی که بهعنوان
توانایی سازمان در مدیریت دادههای توزیعشده (اطالعات و دانش بهعنوان توانمند ساز قطعی برای
جریانهای شغلی) تعریفشده و هدف آن ،این است که در حمایت از زنجیره تأمین پاسخگو ،راهحل
مدیریت دادهها را در یک سازمان یکپارچه ارائه دهد .رحمان 1اثر اینترنت را در خدمات مشتری ،خرید،
اداره مواد و کنترل موجودی مطالعه کرده و معتقد است کاربرد اینترنت در زنجیره تأمین ،به کاهش
هزینههای خدمات و زمان پاسخگویی به نیازهای مشتری میانجامد که با استفاده از برنامه اطالعات
مشترک نظیر وب جهانی و پست الکترونیک و فناوریهای همچون  EDI,RFIDبرای ارتقاء سطح
ارتباطات بین شرکا در امتداد زنجیره تأمین صورت میپذیرد.
سوبا رائو 2درباره آینده کسبوکار الکترونیکی در فرایند صنایع باهدف ارتقاء چابکی سازمانها

1 Rahman
3.Subba Rao
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برای مواجهه با نیازهای در حال تغییر بازار بحث نموده و قائل است که ابزارهای نوین الکترونیکی،
فرایندهای کسبوکار را کارآمد میسازد ،دریچههایی به عملیات فراهم میسازد ،زنجیره تأمین و
سیستمهای کارخانه در محل را تلفیق میکند ،دامنه ارائه خدمات به مشتری را افزایش میدهد و
توزیع را کارآمد میسازد .کورینا 1وجانستون 2با طرح موضوع تجارت الکترونیکی ،آن را برای
صنعت کسب و کارهای کوچک ( )ECRکه هدف از آن پاسخگو ساختن بوده) مؤثر دانسته راهبرد
مدیریت زنجیره تأمین را تهیه نمودند .آنها تجارب صنعت کسبوکار کوچک استرالیاییها با
اتخاذ ECRرا بررسی کرده وبر اساس تحلیل نظرسنجیها ،شش نتیجه زیر را به دست آوردند:
 -1عدم فهم دقیق .ECR
 -2خرده فروشان ،تولیدکنندگان را در پذیرش ECRهدایت کردند.
 -3خرده فروشان و تولیدکنندگان عالیق و ادراکات متفاوتی دارند.
 -4خرده فروشان منافع بیشتری نسبت به تولیدکنندگان کسب میکنند.
 -5خرده فروشان ،قدرتمندتر از تولیدکنندگان هستند.
 -6عدم همکاری و اعتماد خردهفروشان نسبت به تولیدکنندگان.

1 Kurina
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جدول شماره  :2مقایسه چابکی ،زنجیره تأمین ناب و زنجیره تأمین پاسخگو
زنجیره تأمین  /ناب

چابكي

زنجیره تأمین پاسخگو

مقاصد  /اهداف

هزینه هشای کشاهشیافتشه،
سشششششرعت متوسشششششط و
انعطافپذیری

سششرعت و انعطششافپششذیری
فزاینشششده هزینشششه معیشششار
عمدهای نیست.

هزینششههششای کششاهشیافتششه،
سششرعت و انعطششافپششذیری
فزاینده

برنامهریزی راهبردی

عرضه کننده های محشدود،
بششرونسشششپاری ،فنشششاوری
اطالعات

شایسشششتگیهشششای اصشششلی،
بشششرونسشششپاری جهشششانی،
تشکیالت اقتصادی مجازی.

مششدیریت تششأمین ،معاهششدات
راهبشششششردی ،تشششش شکیالت
اقتصششششششادی مجششششششازی،
برونسپاری جهانی و IT

ساختار سازمانی

توسعه تأمینکننده

تشکیالت اقتصادی مجازی،
تشکیالت مشارکت مبتنشی
بر شایستگیهای اصلی

تشکیالت اقتصادی مجازی،
ادغام زنجیره تأمین و IT

دانش و فناوری اطالعات

ادغشششام زنجیششره تشششأمین،
کارکنان دانش

نیروی کشار چابشک و آگشاه،
سیستم هشای برنامشه ریشزی
منابع شرکت

آمشششوزشوپشششرورش بشششرای
به کارگیری در محشیط هشای
جهانی

اهداف و تعیینکنندههای عمده

یکی از عوامل مؤثر در تبدیلشدن به یک تولیدکننده چابک ،توسعه فناوری پشتیبانی تولید
بوده است که بازاریابان ،طراحان و کارکنان تولید را مجاز میداند تا در یک پایگاه داده مشترک از
قطعات و محصوالت سهیم شوند و همچنین به آنها اجازه میدهد که دادههای ظرفیت تولید و
اطالعات در خصوص مشکالت موجود را بهویژه آنجا که مسائل کوچک ممکن است تأثیرات
بزرگری داشته باشد ،به اشتراک بگذارند.
وستون 1نقش مهم زیرساخت یکپارچهسازی مبتنی بر نرمافزار و یکپارچهسازی ساختار در
حمایت و سازماندهی رفتار سیستم (به نحویکه توسعه و تغییر سیستم را تسهیل نماید) را
توصیف نمود .چنین سیستمی مبتنی بر نرمافزار ،احتماالً به واحدهای سازنده مشترک تولید
چابک تبدیل میشود .فناوری اطالعات ،ابزارهایی برای سازمانها ارائه کرده تا فعالیتهای درونی

1 Weston
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و بیرونیشان را بهتر ادغام کنند .این سطح از ادغام که از طریق سیستمهای گسترده سرمایهگذاری
محقق شده ،منعکسکننده فرایندها و عملیات فعلی کسبوکار است و به تصمیمگیرندگان اجازه
میدهد تا اطالعات را سریعتر ،دقیقتر و با انعطافپذیری بیشتری در تولید خالصه نمایند المشاری 1و
زیری 2توسعه ERPرا که فرصتی برای مهندسی زنجیرههای تأمین در داخل و خارج از محدوده یک
سازمان خلق میکند ،برجسته ساختند  SAP R/3به نحو گسترده و چشمگیری اجراشده تا زنجیرههای
تأمین ارزشگرا که قادر به سطح باالی ادغام ،بهبود ارتباطات داخلی و خارجی شبکههای کسبوکار و
ارتقای فرایندهای تصمیمگیری باشند را خلق نماید.
سیستمهای تولید چابک باید غالباً سیستمهای حمایت از نرمافزار و تصمیم را برای برنامهریزی
متنوع و عملیات کنترل ازجمله برنامهریزی نیازهای مواد ،طراحی ،برنامهریزی منبع تولید،
زمانبندی و برنامهریزی و کنترل محصول را دارا باشند .در مورد زنجیره تأمین پاسخگو،
راهحلهای مختلفی قابلدسترس است که میتواند بهکاربرده شود .برخی از این راهحلها
عبارتاند از :برنامهریزی منابع تولید  ،2اینترنت ،طراحی و مهندسی به کمک رایانه  ،برنامهریزی
منابع سرمایهای ،تبادل الکترونیکی اطالعات ،رسانههای جمعی و تجارت الکترونیک.
عملیات آینده در سازمانهای تولیدی ،نیازمند ادغام سیستم اطالعات از طریق تجهیزات تولید
پراکنده است .بهکارگیری فناوریهای نظیر اینترنت ،موجب پیدایش برنامههای کاربردی مرتبط با
برنامهریزی منابع تولید (برنامهریزی منابع سرمایهای و سیستمهای محاسبه کننده هزینه) ،اجرای
5
تولید (هماهنگی در سطح کارخانه و سیستمهای ردیابی) و کنترل میشود .سندرز 4و پرموس
نقش برنامههای کاربردی فناوری اطالعات را در سازمانهای زنجیره تأمین بهعنوان یک پیوند
میان اولویتهای رقابتی و مزیتهای سازمانی تبیین کردند .آنها سه بعد کلیدی فناوری اطالعات
در محیطهای زنجیره تأمین را بیان کردند )1:اولویتهای رقابتی سازمانی  )2انتخاب برنامههای
3
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کاربردی خاص فناوری اطالعات  )3معیارهای عملکرد محقق شده .استفانسون 1گردش اطالعات
میان طرفین در زنجیره تأمین را برای انجام مؤثر و کارآمد مبادله کاالها برجسته کرد .هرچند
فنّاوری مبادله دادههای الکترونیکی بیش از سی سال وجود داشته اما سازمانهای کوچک و
متوسط با هر دامنه قابلتوجهی آن را هنوز بهصورت کافی اخذ نکردهاند.
در حال حاضر برای تحلیل و شناخت ویژگیهای یک زنجیره تأمین ناب ،تشکیالت اقتصادی
مجازی و زنجیره تأمین پاسخگو ،تالشهای فراوانی صورت گرفته تا چارچوبی برای آن ارائه شود.
جدول شماره دو ،خالصهای از تفاوتها و مشخصههای زنجیره تأمین ناب ،تشکیالت اقتصادی
مجازی چابک و زنجیره تأمین پاسخگو به همراه اهداف و مقاصدشان را نشان میدهد .این جنبهها
با اشاره به بزرگی ابعاد محیطهای سرمایهگذاری در حال پیدایش که شامل برنامهریزی راهبرد،
تشکیالت اقتصادی مجازی و مدیریت دانش و فناوری اطالعات میشود ،موردمطالعه قرارگرفتهاند.
برای مثال برنامهریزی راهبردی برای زنجیره تأمین ناب بر تأمینکنندگان کمتر ،برونسپاری
جهانی و نیز فناوری اطالعات برونسپاری خارج از سازمان تمرکز میکند .از سوی دیگر،
برنامهریزی راهبردی سازمان چابک از معاهدات راهبردی با شرکا ،برونسپاری جهانی و تشکیالت
اقتصادی مجازی ناشی میشود .یکی دیگر از عناصر مهم زنجیره تأمین پاسخگو ،ساختار سازمانی
است که با توجه به ساختار زنجیره تأمین ناب و تشکیالت اقتصادی چابک ،مستلزم ساختار
سازمانی مجازی با شرکا برای خدمات و کاالهای متفاوت و ادغام شبکه ارتباطی شرکا با فناوری
اطالعات میباشد .دانش و فناوری اطالعات در تمامی این سه راهبرد عملیات مهم است .با این
وجود ،زنجیره تأمین پاسخگو ،نیازمند آموزش در حوزههایی نظیر فناوری اطالعات ازجمله
اینترنت ،وب جهانی و برنامهریزی منابع سرمایهگذاری میباشد.
چند نمونه عملی از زنجیره تأمین پاسخگو و انعطافپذیر

اکنون به طرح و ارائه چند نمونه عملی و برخی تجارب گزارششده در ادبیات و وب جهانی
باهدف شناسایی عوامل موفقیت قطعی در زنجیره تأمین پاسخگو پرداخته میشود .جدول شماره

1 Stefansson
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سه ،پسزمینه هر سازمان ،اهداف ،راهبردها و فنّاوریهای دستیابی به زنجیره تأمین انعطافپذیر
و پاسخگو را نشان میدهد .برای این موارد ،اسنادی نظیر گزارشهای ساالنه ،گزارشهای خبری و
اطالعات قابلدسترس در وب سایتهای مؤسسات گردآوریشده و قابلیت اطمینان آنها نیز از
طریق منابع و مقالههای متعدد بررسی گردیده است.
زنجیره تأمین ممکن است به سه قسمت اساسی تجزیه شود :منبع یابی ،ساخت و تحویل ،وجود
برخی عوامل محرک و دارای انعطاف در زنجیره که به ایجاد چابکی آن منجر میشود .وجود
انعطافپذیری و پیچیدگی ،آسیبپذیری خارجی زنجیره تأمین را مشخص میسازد .عواملی نظیر:
گستره نواحی جغرافیایی تحت پوشش زنجیره تأمین ،نواحی سیاسی و مرزهای میانی ،شماری از
حاالت ترابری و سرعت آنها ،زیرساختهای فنی و درجه کاربرد آن و رخدادهای تصادفی.
الف -شرکت  :CEMEXیکی از بزرگترین تولیدکنندگان سیمان در ایاالتمتحده است و هدف آن
بهبود ارائه خدمات به مشتری و کاهش هزینهها میباشد .آنها اهمیت راهحلهای برنامهریزی
منابع سرمایهگذاری قدرتمند اینترنت را دریافته و بهمنظور موفقیت مدل تجاری ،متغیرهای زیر را
مدنظر قراردادند :توجه ویژه به مشتری ،تبادل الکترونیکی اطالعات ،برنامهریزی تهیه مواد اولیه
مصرفی ،برنامهریزی منابع سرمایهای و مدیریت ارتباط با مشتری .برای نیل به این هدف ،آنها
مواد اولیه غیر مهم و خدمات موردنیازشان را بهمنظور دستیابی به محصول ناب ،برونسپاری
کردند .تمرکز عمده آنها بر پیشبینی دقیق تقاضا و نیازهای مشتری بود .آنها با استفاده از
اینترنت بهعنوان نقطه شروع ،استفاده از برنامههای کاربردی و سیستمهای توسعهیافته که توسط
فروشندگان متعدد برای کمک به مدیریت برخی یا همه فرایندهای زنجیره تأمین طراحیشده را
ایجاد کردند .با این تغییرات ،شرکت قادر به دستیابی به پاسخگویی بیشتر ،بهبود سوددهی و
دسترسی به سهم باالتر بازار گردید .عوامل حیاتی موفقیت شرکت مزبور در تحقق زنجیره تأمین
پاسخگوعبارتند از :کانال توزیع گسترده ،تأمینکنندگان جهانی ،پیشبینی دقیق تقاضا ،تحویل
بهموقع برنامههای کاربردی فنّاوریهای متنوع از قبیل راهحلهای مبتنی بر اینترنت (توجه وافر
به مشتری ،تبادل الکترونیکی اطالعات ،برنامهریزی تهیه مواد اولیه مصرفی ،برنامهریزی منابع
سرمایهای و مدیریت ارتباط با مشتری) و سیستمهای ترابری.
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ب -شرکت  AT&Tیکی از تولیدکنندگان محصوالت مصرفی الکترونیکی در ایاالتمتحده است که در
سهم بازار برای مشتریان رتبه اول را دارد .تولیدات این شرکت دارای نام تجاری بسیار مثبتی نزد
مصرفکنندگان بوده و قدرت اصلیشان در نوآوری تولید نهفته است .شرکت  AT&Tتصمیم گرفت تا
قابلیت اطمینان زنجیره تأمینش را از طریق یکی کردن محورهای تأمینکننده ،عملیات تولید و توزیع
دارای مکان مشترک و نیز کاهش تعدادی از مراکز توزیع بهبود بخشد.راهبرد عمدهای که شرکت
بهکاربرده،راهبرد فناوری اطالعات باهدف تقویت به اشتراکگذاری اطالعات و دانش در سطوح مختلف
تصمیمگیری ،یعنی سطوح عملیات ،تاکتیکی و راهبردی بود.
تمرکزشرکت مزبور بر کسب قابلیت اطمینان در طول زنجیره تأمین بوده و به همین دلیل
مقیاسهای اجرایی و کمی را برای چگونگی سنجش این قابلیت توسعه داد .قابلیت اطمینان
زنجیره تأمین ،مستقیماً وابسته به پاسخگویی آن میباشد و در این رابطه؛ شرکت معامالت
الکترونیکی ،تبادل به اشتراکگذاری الکترونیکی اطالعات و نیز همکاری الکترونیکی را در همه
سطوح انجام داده است.
ج -شرکت  :Libbeyاین شرکت عرضهکننده عمده ظروف غذاخوری شیشهای در آمریکای شمالی
و نیز ارائهکننده عمده تولیدات ظروف غذاخوری برای صنعت خدمات مواد غذایی است .آنها
رویکرد بزرگی را در جهت مهندسی مجدد فرایندهای کسبوکار با استفاده از سیستمهای
اطالعاتی یکپارچه به کار گرفتند و بر یکپارچهسازی برنامهریزی منابع سرمایهای و
زنجیره/تدارکات تأمین برای بهبود پاسخگویی و انعطافپذیری زنجیره ارزش تمرکز کردند.
بررسیها نشان میدهد که این شرکت برای افزایش توان پاسخگویی زنجیره تأمین خود از
راهبردهای زیر استفاده کرده است:
 -1راهاندازی سرمایهگذاریهای مشترک.
 -2طراحی محصوالت جدید و خالقانه.
 -3راهاندازی شبکه توزیع و فروش گسترده.
 -4تشکیل معاهدات راهبرد با تأمینکنندگان.
 -5درگیرشدن در فرایند مهندسی مجدد کسبوکار.
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جدول شماره  :3یافتههایی پیرامون زنجیره تأمین پاسخگو در چند نمونه کسبوکار
زنجیره تأمین پاسخگو ()RSC
شرکت

اطالعات پیشزمینه

بزرگترین
CEM
EX

تولیدکننده

راهبردها
سیمان،

بهترین خدمات به مشتری و کاهش
هزینه ،سود بخشي بهبودیافته ،سهم
بازار بیشتر و مسئولیت بیشتر.

محصوالت
مصرفی
الکترونیکی
AT&T

لوازم الكترونیكي مصرفکننده را
تولید ميکند؛ رتبه اول سهم در بازار
برای خطوط تولید هستهای ،عنوان
تجاری مصرفکننده بسیار مثبت،
شایستگيهای اصلي در تولید

تأمینکننده عمده لوازم و ظروف
Libbe
y, Inc

شیشهای در آمریكای شمالي و یک
تهیهکننده عمده صنعت خدمات
محصوالت غذائي

فنّاوریها
راهحلهای مبتني بر اینترنت ،تجاری-

زنجیره تأمین جهاني ،مشتری محوری ،کانالهای توزیع

تجاری ،طرحریزی منابع شرکت،

گسترده ،محصول کمهزینه ،پیشبیني تقاضای مشتری،

مدیریت ارتباط با مشتری ،تبادل

تحویل بهموقع و مدیریت منابع تشكیالت اقتصادی

الكترونیكي داده ،برنامهریزی مواد
موردنیاز ،سیستمهای ترابری.

قابلیت اطمینان زنجیره تأمین ،انعطافپذیری پاسخگویي،
بهکارگیری هزینهها و دارایيها ،پایگاه محكم عرضهکننده و
کاهش تعداد مراکز توزیع ،عملیات ساخت و توزیع
هممحل ،منبع یابي راهبردی ،هم تیم شدن با شرکت
 ،Accentureنگرش به چرخه حیات مشتری محور در
مواجهه با کارکردهای زنجیره تأمین.
سرمایهگذاری مشترک ،محصوالت ابتكاری جدید ،شبكه
توزیع و فروش گسترده ،مهندسي مجدد فرایند
کسبوکار ،رویكرد وسیع با استفاده از سیستمهای
یكپارچه ،اعمالنفوذ مناسبات مشتری با شرکا ،کار گروهي،
آماده شدن برای تغییرات ،ارزیابي و نوآوری.

اجرای الكترونیكي معامالت،
به اشتراکگذاری و مبادله
الكترونیكي اطالعات ،همكاری
الكترونیكي برای طرحریزی ماهرانه و
مؤثر راهبردی.
برنامهریزی منابع تشكیالت
اقتصادی ،برنامهریزی و زمانبندی
پیشرفته ،تدارکات زنجیره تأمین،
برنامه ( S-5سازماندهي ،سادهسازی،
پاکسازی نظام مند ،استاندارد سازی،
نگهداری)

تمرکز بر نظارت صنفي ،ابتكار در محصوالت و
راهحلهای فنّاوری ،دگرگوني عرضهکنندگان ،حذف
Nissan
(NortAmeri
)ca

تولیدکننده ماشینهای نیسان و این
فینیتي ،طرحهایي برای ارتقاء توانایي
مشتریان وب ،تحویل تضمینشده.

دارایيهای غیرهستهای ،تیمهایي با تداخل وظایف کاری،
مدوالریزاسیون ،برنامه باال بردن ارزش ،راهحلهای وب

برنامهریزی منابع تشكیالت
اقتصادی ،راهحلهای بهینهسازی

محور ،الگوی کسبوکار مشتری مدار ،نتیجه بخشي

سود شرکت ،برنامههای کاربردی

درفروشهای بیشتر ،زنجیره درخواست خودرو ،شبكه

یكپارچه

مشترک متصلکننده تسهیالت محصول به نمایندگيهای
فروش.

کاهش موجودی ،تقلیل چرخه زماني تأمین ،بهبود
Wedg
wood

سازنده چیني ،ظروف سرامیكي

روابط مشتری و تقلیل هزینهها ،ترسیم الگو ،تغییر ساختار،

لوکس

تعیین معیار ،بهترین افراد در تیمهای چند رشتهای،
شاخصهای جدید عملكرد.
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د -شرکت  NISSANنیسان :این شرکت ،ماشین نیسان با کاربرد خاصی را در آمریکای شمالی را
تولید میکند و قصد دارد توانایی خود را برای ضمانت تحویلها به مشتریان وب ارتقاء دهد.
نیسان ،راهبردهای مشابهی را برای افزایش چابکی در زنجیره تأمین خود به کار گرفته و
راهحلهای وب محوری را اجرا کرده است .آنها زنجیره تقاضای مربوط به خودرو را به کمک
شبکه همکاری شرکتهای ارتباطدهنده تسهیالت محصول به نمایندگیهای فروش توسعه دادند.
فناوری اطالعات بهکاربرده شده شامل برنامهریزی منابع تشکیالت اقتصادی ،راهحلهای وب
محور ،راهحلهای بهینهسازی سود و نرمافزارهای کاربردی یکپارچه میباشد.
نیسان در نحوه اداره شرکت بر تدوین چشمانداز مناسب ،مأموریت و راهبردهای دستیابی به
برتری در خدمات مشتری متمرکزشده است و در درجه اول برای بهبود پاسخگویی زنجیره تأمین،
بر راهحلهای فناورانه و نیز ارائه محصوالت نوآورانه آنها متکی شده است .عالوه بر این ،آنها یک
پایگاه تأمینکننده به همراه منابع موردنظر خود را ارائه و توسعه دادهاند تا مطمئن شوند که
سیستم زنجیره تأمین ،چابکی الزم را دارد .راهبردهای دیگری که آنها به کار گرفتهاند ،شامل
ارتقاء بخشی کیفیت و تشکیل تیمهایی با تداخل وظایف کاری میشود.
ه -شرکت  :WEDGWOODاین شرکت ظروف چینی و سرامیکی لوکس در ایاالتمتحده تولید
میکند و راهبردهای آن برای بهبود خدمات به مشتری ،عمدتاً از طریق کاهش زمان چرخه تأمین
و بهبود مناسبات مشتری ،کاهش موجودی کاال و کاهش هزینهها میباشد .شرکت ،مدل کششی
را اجرا کرده و تغییرات ساختاری را با استفاده از الگوبرداری از طریق بهکارگیری بهترین افراد در
تیمهای کاری ایجاد نمود .همچنین معیارهای جدید عملکردی را برای نظارت بر فرایند تغییر و
نتیجه انحراف از مدتزمان تعیینشده به کار گرفت.
بر اساس تجارب مواردی که در باال گزارش شد ،عوامل موفقیت قطعی میتواند بدین نحو
خالصه شود :زنجیره تأمین جهانی ،برنامهریزی منابع تشکیالت اقتصادی ،مدیریت ارتباط با
مشتری ،تحویل بهموقع ،تدارکات اینترنت محور و ...و شبکه همکاری شرکتها .راهبردها و
فنّاوریهای عمدهای که مؤسسات در برنامهریزی راهبردی ،راهاندازی سازمان /تشکیالت اقتصادی
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مجازی و در مدیریت دانش و فناوری اطالعات برای توسعه زنجیره تأمین پاسخگو به کار میبرند
در جدول شماره (چهار) خالصهشده است.
چارچوبی برای توسعه زنجیره تأمین پاسخگو

در این بخش ،چارچوبی برای توسعه زنجیره تأمین پاسخگو ،بر اساس بررسی ادبیات و برخی از
تجارب موردی موجود در زنجیره تأمین پاسخگو ارائه میشود .این مدل مبتنی بر سه عامل عمده
است :الف ) برنامهریزی راهبردی ب) سازمان  /تشکیالت اقتصادی مجازی ج) دانش و فناوری
اطالعات .این چارچوب تنها بر راهبردها و تاکتیکها تمرکز میکند نه بر مباحث عملیاتی.
بهطورکلی ،بخش عمدهای از زمان چرخه تولید بازمان توسعه محصول تقسیمشده است .کاهش
در زمان چرخه توسعه محصول در زنجیره تأمین پاسخگو برای برآوردن خواستههای بازار در حال
تغییر از طریق شکلگیری مجدد مناسب منابع قابلدسترس و توسعه تأمینکنندگان ،حائز اهمیت
است .یک زنجیره تأمین چابک ،باید چنان مهندسیشده باشد که از عهده عدم قطعیت برآید و
بااینهمه به نحو سودمندی نیاز مشتری را برآورده نماید .این موضوع نشاندهنده اهمیت دستیابی
به یک زنجیره تأمین یکپارچه برای کاهش زمان چرخه کامل و منعطف و پاسخگو میباشد .موارد
زیر کلیدی برای موفقیت زنجیره تأمین پاسخگو هستند:
به اشتراکگذاری بهموقع اطالعات ،کوتاه کردن زمان چرخه تکمیل محصول ،هماهنگی گردش
کار در طول زنجیره تأمین ،برخورداری از سیستمهای پشتیبانی از تصمیم ،کاهش زمان هدایت
گردش اطالعات و مواد ،اشتراکگذاری اطالعات مربوط به عملیات ،کاهش ردههای زائد و قابلیت
انعطافپذیری .کریستوفر 1و پاور 2و همکاران ،شماری از مشخصههای الزم برای نیل به سازوکار
چابکی را شناسایی کردند .این عوامل شامل حساسّیت بازار از طریق تسخیر و انتقال اطالعات
نقطه فروش ،ایجاد زنجیرههای تأمین مجازی ،ادغام فرایندها (همکاری میان خریداران و
تأمینکنندگان ،توسعه محصول مشترک و  ،)...و شبکهها (همپیمانی شرکای مرتبط با یکدیگر در

1 Christopher
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برابر سازمانهای خوداتکا) میشود .فرض اساسی در این مدل ،شفافیت اطالعات و استفاده از
فنّاوری برای ایجاد اتصال (یعنی توانایی سازمانها برای به اشتراکگذاری اطالعات در زمانهای
واقعی) است .سطح پیچیدگی برحسب نامهای تجاری ،محصوالت ،ساختارها و فرایندهای مدیریت
میتواند بهطور قابلتوجهی ،مانع چابکی در سازمانهای منحصربهفرد شود.
برای توسعه زنجیره تأمین پاسخگو ،در نمودار شماره دو ،چارچوبی ارائهشده که بر سه بخش عمده
متمرکز است:
برنامهریزی راهبردی ،سازمان  /تشکیالت اقتصادی مجازی و مدیریت دانش و فناوری
اطالعات .این موارد جملگی در بهبود سطح پاسخگویی و انعطافپذیری سازمان و شکلگیری
سیستم زنجیره تأمین پاسخگو مؤثر خواهند بود .برای مثال ،برنامهریزی راهبردی شامل عدم
تمرکز عملیاتی برای دستیابی به انعطافپذیری و سرعت میشود .برونسپاری جهانی و معاهدات
راهبردی با شرکا به کاهش زمان به بازار کمک میکند.
برنامهریزی راهبردی

معاهدات راهبردی و ادغام شایستگیهای اصلی مکمل یکدیگر ،در توسعه یک تشکیالت
اقتصادی مجازی برای زنجیره تأمین پاسخگو ضروری هستند .بنابراین ،بر اساس سطح معینی از
تقاضا در طول زنجیره تأمین ،نیاز به انتخاب شرکا بر اساس میزان مشارکتشان در زنجیرههای
ارزشافزوده وجود دارد .توسعه تشکیالت اقتصادی مجازی مستلزم موارد زیر است:
الف) وجود چارچوبی برای تدوین راهبردهای مشارکتی و کسبوکار مبتنی بر رقابت جهانی.
ب) سیستم حمایت از تصمیم برای انتخاب شرکای مناسب مبتنی بر شایستگیهای اصلی
موردنیاز.
ج) سیستم برنامهریزی منابع شرکت برای کنترل عملکردها در تشکیالت اقتصادی مجازی.
د) سیستم سنجش عملکرد برای بهبود بخشی مداوم در زنجیره تأمین پاسخگو.
مدلها و ابزارهای موجود میتواند برای تدوین راهبردها و انتخاب شرکا برای توسعه تشکیالت
اقتصادی زنجیره تأمین پاسخگو بهکاربرده شود .برای دستیابی به زنجیره تأمین پاسخگو،
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راهبردهای مختلفی موردنیاز است ازجمله تأسیس تشکیالت اقتصادی مجازی ،توسعه مشارکت،
مدیریت دانش و فناوری اطالعات و بستن معاهدات مبتنی بر شایستگیها .نباید فراموش نمود که
فنّاوریها و سیستمها بدون وجود کسبوکار مناسب و راهبردهای عملیاتی کارساز ،بهتنهایی برای
دستیابی به پاسخگویی در زنجیره تأمین کافی نیستند.
همچنین ،زنجیره تأمین پاسخگو میتواند با تشکیل معاهدات راهبردی مناسب بر اساس ادغام و
کسب سود باهدف رسیدن به خدمات موردنیاز محقق شود .دیگر عوامل بیرونی از قبیل نوع بازار و
محصوالت ،محل ،سیاستهای دولت و قوانین زیستمحیطی باید در برنامهریزی راهبردی برای
مناسب بودن زنجیره تأمین پاسخگو و توسعه آن در نظر گرفته شوند .مگ نان 1و فاست 2نظریات
مدیران درباره زنجیره تامین را موردبحث قراردادند .نظریاتی که به بینشهای مفید بسیاری از
قبیل افزایش درک از مدیریت زنجیره تأمین و شرایط ممکن برای توسعه مدیریت زنجیره تأمین
در عمل منجر میشود .با توجه به یک زنجیره تأمین چابک ،دخالت مدیریت ارشد در مهندسی
مجدد زنجیره تأمین و تدارکات ،حیاتی است .در محیطهای زنجیره تأمین چابک ،روابط با
تأمینکنندگان و تعامالت میان آنها باید ازنظر تحویل خدمات یا تولیدات و پاسخگویی،
انعطافپذیر باشد.
تشکیالت اقتصادی مجازی

سازمان در جستجوی پاسخگویی بیشتر برای تغییر شرایط بازار از طریق سادهسازی و بازسازی
سازمانهایشان و بهکارگیری گروههای کاری در تشکیالت اقتصادی مجازی هستند .آنها برای
تحقق این مهم به یک سیستم زنجیره تأمین مؤثر که بتواند گردش اطالعات را درون شبکه
شرکتها مدیریت کند ،نیاز دارند .برای پاسخگویی به شکل واقعی ،شرکای زنجیره تأمین باید
قادر به انجام حرکت سریع همراه با بهکارگیری مؤثر از تجهیزات ،تسهیالت و حتی برنامههای
موجود باشند .تشکیالت اقتصادی مجازی ،مفهوم با اهمیتی در تولید است که تا حدی متفاوت از
تولید مجازی تعریفشده و بیشتر به فناوری اطالعات درونسازمانی پیشرفته نیاز دارد .عالوه بر
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این؛ تشکیالت اقتصادی مجازی بازدارندههایی شبیه به مهندسی مجدد هم زمان نیز دارد .این
مفهوم برای توصیف زنجیره تأمین جهانی یک محصول واحد در محیط شبکههای پویای میان
شرکتهای درگیر در مناسبات پیچیده گوناگون بهکاربرده شده و با کاربرد وسیع اطالعات و
فنّاوری ارتباطات موردحمایت قرارگرفته است .موارد زیر میتواند برای توسعه تشکیالت اقتصادی
مجازی بهکاربرده شود:
 )1شناسایی اهداف سازمان.
 )2شناسایی نیازهای خدمات یا تولید از تأمینکنندگان بر اساس اهداف چندگانه عملکرد رقابتی.
 )3انتخاب شرکا بر اساس شایستگیهای اصلی با استفاده از سیستم رتبهبندی مناسب تأمینکننده.
 )4استفاده از مقیاس زمانی که باید ترجیحاً کوتاه باشد تا همه شرکا را بهعنوان تشکیالت
اقتصادی مجازی به کمک خودکارسازی و فناوری اطالعات مرتبط سازد.
نمودار شماره  :2چارچوب توسعه زنجیره تأمین پاسخگو تشکیالت اقتصادی مجازی
مشارکت مبتنی بر شایستگیهای
اصلی شبکه توزیع شرکا ،ادغام توسط
فناوری اطالعات ،معاهدات راهبردی
سازمانهای یادگیرنده
افزایش سرعت،
انعطاف پذیری و کاهش
هزینه

زنجیره
تأمین پاسخگو

اتوماسیون و فناوری اطالعات شامل
تجارت الکترونیک (تجاری – تجاری ،سازمان
به مشتری و ).....تدوین استراتژی و مدیریت
تاکتیکی ،آموزش و پرورش ،سازمان
یادگیرنده ،تکنولوژی اطالعات ،نیروی کار
انعطاف پذیر
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فناوری های
کسب وکار،
برون
سپاری
جهانی،
معاهدات
استراتژیک،
تکنولوژی و
پیشرفت
مداوم
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مدیریت دانش و فناوری اطالعات

اتوماسیون و فناوری اطالعات ،نقش مهمی را در توسعه تشکیالت اقتصادی که بهصورت
فیزیکی توزیعشده است ( )VEایفا میکند .این نقش میتواند در بخشهای گوناگون فرایندهای
توسعه شناسایی شود و مهمترین عناصر برای آنها عبارتاند از:
 )1تدوین راهبردها.
 )2مدیریت تاکتیکی.
 )3کنترل عملکردها.
 )4سیستمها.
از مطالعه فنّاوریهای قادر به پاسخگویی میتوان فهمید که انتخاب فنّاوریها برای زنجیره
تأمین پاسخگو به راهبردهایی وابسته است که برای برآوردن نیازهای بازار در حال تغییر انتخاب
میشوند .برای مثال؛ ویژگی تحویل بهموقع محصوالت ،ممکن است مستلزم تبادل الکترونیکی
دادهها باشد و یا سیستم تولید انعطافپذیر ،ممکن است به  ،AGVروباتها و ماشینآالت کنترل
عددی نیازمند باشد .درحالیکه پاسخگویی ،بهشدت متکی به تشکیالت اقتصادی مجازی یا
محیطهای تولیدی است که به نحو فیزیکی توزیعشده باشد.
یک سازمان زنجیره تأمین پاسخگو ،باید قابلیت سازمان یادگیرنده را داشته باشد .برای این
منظور ،فناوری اطالعات همراه با ساختار سازمانی مناسب که نوآوری در آموزش را ترویج میکند،
بهکاربرده میشود .در محیط عملکرد جهانی ،ارتباطات باید برای بهبود کار مشارکتی که با
همکاری در تشکیالت اقتصادی مجازی پشتیبانی شده است ،استانداردشده باشد .این موضوع
مستلزم سیستمهای ارتباطی استاندارد به کمک رایانه با تغییرات مناسب است که با محیطزیست
نیز انطباق داشته باشد.
برخی از چالشهای ناشی از عوامل انسانی مرتبط با تشکیل سیستم زنجیره تأمین پاسخگو ،از
طریق برخی نشستهای کاری که در طول آن تیم بهطور مشترک طرح پروژه را توسعه میدهد،
برطرف میشود .چنین طرحی شامل اهدافی است از قبیل :راهبردهایی برای برآوردن اهداف،
شبکهای از وظائف دقیق و جزءبهجزء ،زمانبندی ،منبع یابی و تأمین بودجه.
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رقابت جهانی ،سازمانها را به انتخاب تشکیالت اقتصادی گسترده در چارچوب مدیریت زنجیره
تأمین وادار میسازد .سیستمهای برنامهریزی منابع تشکیالت اقتصادی از قبیل  ،SAPاوراکل،
پیپل سافت ،1بان 2و جی دی ادواردز 3میتواند برای دستیابی به یکپارچگی مؤثر در زنجیره تأمین
پاسخگو بهکاربرده شود .تشکیالت اقتصادی گسترده به ابزارهای تجاری قابلدسترس برای ادغام
برنامههای کاربردی در زنجیره تأمین نیاز دارد که این مسئله چالشی را برای فناوری اطالعات به
وجود میآورد .ازاینرو صنعت ارتباطات ،نقش عمدهای را در دستیابی به پاسخگویی در زنجیره
تأمین ایفا میکند .در زنجیره تأمین پاسخگو ،اطالعات از طریق کانالهای متعدد نظیر :توزیع از
طریق تلفن ،پست صوتی ،فاکس ،پست الکترونیک و پروتکل نمایش سایتهای اینترنتی منتقل
میشود .نیروی کار باید قادر بهمواجهه با چالشهای فزاینده فناورانه ،طراحی مکانها ،مسائل
مربوط به کیفیت ،مشارکت در یادگیری گروهی ،بهبود دسترسی به تجهیزات ،به کار بردن
فرایندهای اصالح خطا ،پرداختن به پیچیدگی فزاینده سیستم و درنهایت کمک کردن به
اتحادیههای کارگری برای تحقق هماهنگی میان اعضا و سازمان باشد.
نتیجهگیری

در این مقاله تالش شده است تا ادبیاتِ موجود در حوزه زنجیره تأمین پاسخگو ،موردبررسی
قرارگرفته و باهدف توسعه و استعالی آن ،چارچوب مناسبی را طراحی نماید .تمرکز موضوع بر
اهمیت مدیریت زنجیره تأمین در سازمان و برخورداری از یک تشکیالت اقتصادی چابک قرار
دارد .فرض بر این بوده که نیل بهچابکی صرفاً از طریق زنجیره تأمین محقق میشود اما زنجیره
تأمین چابک میتواند از طریق فناوری اطالعات و سرمایهگذاری در دانش و فناوری توسعه داده
شود .زنجیره تأمین چابک ،متکی بر توسعه مشارکتها با تأمینکنندگان جهانی و سیستمهای
برنامهریزی منابع تشکیالت اقتصادی است .یک چارچوب مفهومی برای توسعه زنجیره تأمین
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پاسخگو باهدف دستیابی بهسرعت ،انعطافپذیری و کاهش هزینه ،پیشنهادشده است .بااینوجود
نیاز است تا مقیاسها و معیارهای عملکرد زنجیره تأمین پاسخگو همچنان ارتقا یابد .این امر باید
مبتنی بر بهرهوری فناوری اطالعات یا سیستم اطالعاتی ،سرعت و پاسخگویی زنجیره تأمین باشد.
بهمنظور دستیابی به زنجیره تأمین پاسخگو ،ادغام سیستم اطالعاتی مناسب برنامهریزی تشکیالت
اقتصادی ،تبادل الکترونیکی دادهها و اینترنت برای بهبود ارتباطات و ضمانت گردش ساده مواد در
امتداد زنجیره تأمین ،اهمیت دارد .اگر زنجیره تأمین بخواهد پاسخگو و انعطافپذیر باشد ،اجرای
مؤثر و سریع سیستم اطالعات /فناوری اطالعات بسیار مطلوب میباشد .این امر مستلزم آن است
که فرایندهای کسبوکار پیش از اجرای سیستم اطالعات /فناوری اطالعات ،مجدداً طراحی و
ساخته شوند .همچنین معیارهای مناسب عملکردی و مقیاسهای کمی برای تقویت چابکی در
زنجیره تأمین الزم هستند .بعالوه معماری اطالعات انعطافپذیر و همکاری هاری گسترده با
ذینفعان ،ضروری بوده و کلید پیشرفت در توسعه زنجیره تأمین پاسخگو بشمار میروند .موارد زیر
برخی از ابعادشان سایی شده هستند که به پیشرفت زنجیره تأمین پاسخگو کمک مینمایند:
 معماری بهینه زنجیره تأمین با توجه به ادغام زنجیره برای سرعت و انعطافپذیری و همچنینکاهش هزینهها.
 ادغام زنجیره تأمین مجازی (شبکهای از شرکا) با استفاده از برنامهریزی منابع تشکیالتاقتصادی.
 معیاری برای انتخاب شرکا در مدیریت زنجیره تأمین جهانی. معیارها و مقیاسهای عملکرد در زنجیره تأمین پاسخگو. مدیریت هزینه در زنجیره تأمین پاسخگو. -مدیریت کیفیت در زنجیره تأمین پاسخگو.
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