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 مدیریت زنجیره تامین و اهداف  تاریخچه 

 

  تاریخچه

و سازمان ها شکل گرفت. در ابتدا شرکت ها و سازمان قریبا همزمان با پیدایش شرکت ها نیاز به تامین کاال و خدمات ت

 30. در دهه نمودندها با استفاده از رویه های موردی و بدون برنامه قبلی، کاالها و خدمات مورد نیاز خود را تامین می

منجر به ایجاد گونه جدیدی از سازمان ها شد که وظیفه ای عمل می کردند  1میالدی، تئوری های تقسیم کار آدام اسمیت

تا کارایی کارمندان را باال ببرند. تجمیع وظایف کاری در قالب یک واحد سازمانی، مزیت تمرکز در مهارت و تخصص را 

میالدی این فعالیت  1970یری ساختارهای سازمانی وظیفه ای کنونی گردید. تا دهه به وجود آورد و لذا منجر به شکل گ

میالدی، هزینه های باالی خرید و تهیه  80ها و وظایف متمرکز نتایج خوبی به دنبال داشت. اما رفته رفته و در اواخر دهه 

ه دنبال راهبردها و تکنیک هایی بودند تا مواد اولیه، تاثیر زیادی روی سرمایه های شرکت می گذاشتند و لذا شرکت ها ب

 با استفاده از آنها بتوانند هزینه های تولیدی خود را کاهش دهند و بتوانند در بازارهای رقابتی موفق تر عمل کنند. 

هایی مانند تولید به هنگام،  سازمانها جهت دستیابی به مزیت رقابتی پایدار، بیشتر روی سیستم، دیالدر دهه هشتاد می

زم الرقبا تقلید میشدند، از پایداری آنجاییکه این مزایای رقابتی به وسیله  مدیریت کیفیت جامع و غیره تمرکز داشتند. اما از

سازی فرآیندهای سازمانی بدون در نظر گرفتن شرکتهای بیرونی، به خصوص  ش برای بهینهالواقع ت برخوردار نبودند. در

همکاری یکدیگر در جهت اهداف مشترکی گام  یده به نظر میرسید و سازمانهایی که باکنندگان و مشتریان امری بیفا تأمین

 گردید.متولد  2تأمین برمیداشتند، عملکرد بهتری داشتند. اینجا بود که مفهوم زنجیره

این زمینه برای کاهش هزینه و ماندن در بازار رقابتی باید سایر فرصت های بالقوه برای کاهش هزینه را پیدا کرد. یکی از 

 (2010، 3)سروالکی و دیویس است. ها که فرصت های زیادی برای کاهش هزینه در آن وجود دارد، زنجیره تامین

درخواست  در برآورده سازیشامل همه مراحلی )اعضای زنجیره( است که چه مستقیم و چه غیر مستقیم  ،زنجیره تامین

ی شوند، سپس ممواد خام از تامین کنندگان به کارخانه ها ارسال یک مشتری نقش دارند. در یک زنجیره تامین معمولی، 

نجا نیز به سمت محصوالت تولید شده در کارخانه ها به انبارهای میانی و انبارهای توزیع کننده ارسال می شوند و از آ

اال انبارش حل کخرده فروش ها و در نهایت به دست مشتری نهایی یا همان مصرف کننده می رسند. در برخی از این مرا

 می شود و در بعضی دیگر نیز حمل می شود، یعنی زنجیره تامین مجموعه ای از انبارش ها و حمل ها است.
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یع کنندگان، خرده اعضای یک زنجیره تامین معمولی عبارتند از: تامین کنندگان، انبارهای مواد اولیه، مراکز تولید، توز

 زنجیره تامین نوعی را نشان می دهد.فروشی ها و مشتری نهایی. شکل زیر، یک 

 

 

 

 

 

 

 

، مجموعه ای از راهکارها جهت یکپارچه سازی اعضای زنجیره )تامین کنندگان، 1(SCM) مدیریت زنجیره تامین

انبارهای مواد اولیه، مراکز تولید، توزیع کنندگان، خرده فروشی ها و مشتری نهایی( است که هدف آن کاهش هزینه های 

 است.دهی به مشتریان افزایش سطح خدمت سیستم و نیز 

 

 :SCM هدف

به طور کلی مدیریت زنجیره تامین به هر راهکاری که باعث کاهش هزینه ها می شود و نقشی در برآورده کردن نیازهای 

فروشی ها و مشتری ایفا می کند، از تامین کننده و امکانات تولید گرفته تا انبارهای مواد اولیه و مراکز توزیع و نیز خرده 

منظور از مدیریت زنجیره تامین افزایش کارایی و کاهش هزینه در کل  توجه می کند. همچنین -انبارهای محصوالت

سیستم است. با بکارگیری رویکردهای مطرح در مدیریت زنجیره تامین، هزینه کل سیستم که شامل هزینه های حمل و 

یابد. ولی تاکید بر این نیست که صرفا هزینه حمل و نقل و موجودی  نقل، موجودی، جابجایی مواد و غیره است کاهش می

ها و یا ... کاهش یابد، بلکه مدیریت زنجیره تامین با استفاده از  یک رویکرد سیستمی سعی دارد که کارایی کل زنجیره را 

 بهبود داده و سطح خدمت به مشتری را نیز افزایش دهد.
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جهانی، فعالیت های مدیریت زنجیره و خرید خود را روی پنج خروجی دارای ارزش امروزه بسیاری از سازمان های رده 

 افزوده زیر که نتیجه تدارک فعال و مدیریت تامین می باشد، متمرکز می کنند که عبارتند از:

 به نحوی که مواد و خدمات خریداری شده عاری از عیب و نقص باشد.: کیفیت .1

خرید باید متمرکز بر مدیریت استراتژیک هزینه باشد. یعنی فرآیند کاهش : فعالیت های مدیریت تامین و هزینه .2

حمل و نقل، نگهداری، تبدیل و پشتیبانی محصوالت شامل مواد و محصوالت خریداری شده  ،هزینه کل خرید

 در طول زنجیره تامین در نظر گرفته شود.

نندگان باید نقش فعالی در کاهش زمان الزم : در فعالیت های مدیریت زنجیره تامین و خرید و نیز تامین کزمان .3

 برای ارائه محصول جدید به بازار ایفا نمایند.

 فعالیت های مدیریت زنجیره تامین و خرید دو مسئولیت اساسی ذیل را در زمینه فناوری بر عهده گیرند. فناوری: .4

 دد.بخش تامین شرکت، فناوری مناسب را در زمان مناسب فراهم می آور و بکار می بن 

  فناوری که رقبای اصلی شرکت را تحت تاثیر قرار می دهد، در هنگام معامله و داد و ستد با

 تامین کنندگان کنترل شده است

: فعالیت های مدیریت زنجیره تامین و خرید باید روندهای تامین را نظارت و کنترل نمایند، استمرار تامین .5

د و نیز مسائل دیگری را در جهت کاهش ریسک تامین در یکپارچگی مناسب بین تامین کنندگان برقرار سازن

 برگیرند.

 

 SCMانواع 

به حداقل رساندن هزینه و حذف ضایعات. مفهوم اساسی ناب برای کار بیشتر با منابع یعنی  :مدیریت زنجیره تأمین ناب

 .ش کمتر انسان، تجهیزات کمتر، زمان کمتر و فضای کمترالمثال ت عنوان کمتر است به

کار برای توانا کردن شرکتهای  و یک زنجیره تأمین چابک ادغامی است از شرکای کسب :مدیریت زنجیره تأمین چابک

سفارشی است، واکنش  ت و خدماتالطور مؤثر به تغییر بازار ، که حاصل محصو جدید به این منظور که به سرعت و به

یده میشود، عبارت است از: توانایی پاسخگویی سریع به مهمترین مشخصه چابکی که در اکثر تعاریف آن د .نشان دهند

 .ها در بازار تغییرات بازار ، به عنوان جزء کلیدی در موفقیت و بقای بنگاه

پایداری حالتی است که سازمان احتیاجات فعلی خود را بدون به خطر انداختن توانایی : مدیریت زنجیره تأمین پایدار

 .آینده برآورده میکند تولید
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واقع  معرفی شد که در 1996توسط انجمن پژوهش صنعتی دانشگاه ایالتی میشیگان در سال  :مدیریت زنجیره تأمین سبز

مدل مدیریت نوینی برای حفاظت از محیط زیست است. با استفاده از مدیریت زنجیره تأمین و فناوری سبز، شرکت میتواند 

 فاده مطلوب از منابع و انرژی دست یابد.محیطی را کاهش داده و به است تأثیرات منفی زیست

واحد تحقیقاتی مهندسی مکانیک و صنایع دانشکده  ررج دالایده مدیریت زنجیره تأمین  :رجالمدیریت زنجیره تأمین 

شده است. در حال حاضر این واحد تحقیقاتی به  علوم و تکنولوژی دانشگاه جدید لیسبون شکل گرفته و توسعه داده

کدام از رویکردهای چهارگانه زنجیره تأمین دارای مزایا و معایبی  ی در این زمینه شناخته میشود. هرعنوان مرجع اصل

کدام، پتانسیل ایجاد ارزش را در  گیری از مزایای این رویکردها و برنامهریزی در جهت حذف معایب هر میباشد. بهره

ت متنوعی را در برمیگیرد ازجمله: مشخصات و رج موضوعاالزنجیره تأمین افزایش میدهد. مدیریت زنجیره تأمین 

ش دارد رویکردهای الرج تالتأمین . ساز نفورماتیک و مدل یکپارچهو ا های کارکرد ساختار سازمان، شاخصه، متدلوژی

شده و  مند تک آنها بهره ناب، چابک، پایدار و سبز را در فضای مدیریت زنجیره تأمین کناره هم بنشاند تا از مزایای تک

 .همزمان کاستیهای آنها را بپوشاند

 

 

 فردین علی مردانی و گرد آوری:تخلیص 

 

 منابع 

 (. مدیریت زنجیره تامین. دانشگاه علم و صنعت ایران.1396.تیموری، ابراهیم. احمدی، مهدی.)1

 (. نگرشی جامع بر مدیریت زنجیره تامین. دانشگاه علم و صنعت ایران.1396.غضنفری، مهدی. فتح اله، مهدی. )2

رج با الیکپارچه سازی رویکردهای مدیریت زنجیره تامین در قالب زنجیره تامین . قاضی زاده، مصطفی. همکاران. 3

سال ، یپژوهش –مدیریت اجرایی علمی  پژوهشنامه. گیری چند شاخصه در شرکت سایپا استفاده از تکنیکهای تصمیم

 .1394 هفتم، شماره چهاردهم، نیمه دوم

 


