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 به توجه با. است طور این استراتژیک های آیتم از بعضی برای فقط و نیست اینگونه الزاماً. آورد می وابستگی

 یک خرید برای مثال طور به. اند شده زیاد اطالعات شفافیت. اند یافته گسترش جغرافیایی مناطق شدن، جهانی

 ممکن اینترنت در جستجو با امروزه کردیم، می رجوع فقط جمهوری خیابان به بایست می قبال پزشکی محصول

 .بخریم کمتری قیمت حتی با را آن و است تر مناسب ما برای که بپسندیم تایوان، در را محصول یک که است

. نبود محدودیتی و کردیم می آلوده را هوا و کردیم می تولید بود که جور هر قبال، :زیست محیط بهتر کیفیت: روند

 پیامد تأمین زنجیره دنیای در ها این. کند کنترل را موضوع این باید که است رسیده باور این به بشر امروزه،

 است ممکن مثال، طور به. منفی بار هم باشد داشته مثبت بار تواند، می هم. دارد مختلفی ابعاد موضوع این. دارد

 ها چینی مثال،. شود مصرف انرژی دارد، ارزش او نجات برای که انرژی چندبرابر حیوان، یک جان نجات برای

 .دارد مشکل جدید، جهان در ها این که کنند می کار دارند برده مثل بعضا جهانی، بازار در رقابت برای

  نگاه. شود  می پررنگ دارد زمان، مرور به integrated نگاه : cross-functional  مدیریت: روند

Business Process Reengineering  است مطرح. 

 .بود محصوالت بین واسطه زیادی تعداد قبال،: الکترونیک تجارت: وندر

 داخل اگر: شود می مشخص اینجا عملیات و تأمین زنجیره مدیریت تفاوت  (:SCM) تأمین زنجیره مدیریت: روند

 شرکت از فراتر وقتی ولی است عملیات مدیریت باشد، کجا چیزی چه که کنیم مدیریت بخواهیم را شرکت

 .آید می پیش تأمین زنجیره بحث کنیم، تعامل چگونه دست پایین و باالدست های شرکت در که، این مرویمی

 :تأمین زنجیره مدیریت بر حاکم روندهای

 اجازه این تکنولوژی و است رفتن باال حال در پیچیدگی کنیم، نگاه دیگر منظر یک از را کار و کسب فضای اگر

 صورت به تولیدات در عمال ها شرکت و است رفته باال مشتریان انتظارات. ودش تولید تر پیچیده که دهد، می را

 به نیاز که دهد می نشان را این روندها این پیامدهای. است رفته باال محصوالت تنوع. روند می پیش سفارشی

coordination  الف از را کار کل و ندداد می انجام داخل در را خود فعالیت تمام قبال، ها شرکت. است شده زیاد 

 مثال طور به. کند مدیریت خوبی به را تعامالت بتواند که است برنده کسی جدید، جهان در. ندداد می انجام ی تا

 وجود ایران در داخلی شرکت چند. باشیم داشته تعامل و کنیم دعوت هم بیرون از که است خوب دانشکده در

 اکثر داخلی، های شرکت ی مدیره هیئت شود؟ قائل تفاوت مدیریت و مالکیت بین دارد؟ ساله صد قدمت که دارد

 مرتبط مثال درها نیز قابل بحث است.  تعامل کردن از دیدگاه تئوری بازی. است عروس و دختر مثل خانوادگی

  و بازی به طور شود انجام تکرار طور به اگر که کرد اشاره prisoners dilemma به توان می ها، بازی تئوری با

repeated game  در را ذهنی مدل دو مثال خودرو ایران. شود انجام تعامل است بهتر که شود می دیده ،باشد 

 پرداخت ماهه چهار ماه، دو پرداخت جای به و کنم له را ها آن -1: بگیرد پیش در تواند می سازان قطعه با رابطه

 داخلی خودروسازهای از یکی: ازهاخودروس به راجع دیگر مثال. ندکن رشد که کنم کمک ها آن به -2. کنم

: رساناها نیمه ی حوزه در. دهد می انجام خوبی کارهای ولی است محدود بسیار افراد تعداد نظر از( خودرو کرمان)
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 و کنند می مدیریت را کار جریان ولی هستند طراح مهندس نفر ده کال که هستند ها شرکت از بعضی

 ها شرکت از خیلی که مشکلی IT های شرکت درکلی  طور به. کنند می ملتعا مختلف، کشورهای با را کارهایشان

 این در. بیندازند دور را آن نیستند حاضر نیست، مناسب که فهمند می وقتی ولی نویسند  می را کد یک دارند،

 اهواپیماه آمد و رفت جریان فقط که اند مراقبت برج مثل جدید کارهای و کسب: شود می زده مثالی یک حوزه

 .ندارد ها ایرالین جزئیات به کاری و کند می مدیریت را

Strategy Fit 

  :دارد گام سه کلی طور به

ی  است؟ درک عدم قطعیت مشتریان و زنجیره چگونه دست پایین و باالدست از ها قطعیت عدم  (1

 تأمین

 چیست؟ تأمین ی زنجیره در ما های قابلیت (2

 strategic fitرسیدن به  (3

 ی تأمین قطعیت مشتریان و زنجیره اول: درک عدم قدم

 و باشد مشتری سمت از تواند عدم قطعیت می. شناخت را ها قطعیت عدم ی ریشه باید همیشه تأمین زنجیره در

 . باشد تأمین زنجیره سمت از

 تارگت را مشتریان که طیفی قدر چه هر. کنیم ارائه خواهیم می را سگمنتی چه که دید باید مشتریان نگاه از

 فقط و ارشد کارشناسی فقط آموزش در اگر مثال طور به. است تر بیش قطعیت عدم باشد، تر گسترده ایم دهکر

 ولی داد خدمات او به شود می سریع ام، نکرده نام ثبت من بگوید بیاید که کس هر باشد، نظر مد MBA ی دوره

 کدام گروه؟ کدام گویید؟ می را مقطع کدام شما: شود می پرسیده طرف از ابتدا باشد، بزرگ بسیار تارگت اگر

 نظر در را سالمندان تا ها وکار، بچه در کسب یک سفارش اگر. است طور همین هم کار و کسب در... . و گرایش

  است؟ کسی چه سفارش ایجاد شود، اول معلوم نیست مال وقتی بگیرد،

 .(quantity of product needed in each lot) است؟ قدر چه شود، می دریافت سفارش یک در که کمیت

 که است ممکن موشکی شرکت یک برای که است محصول DSP اینسترومنت تگزاس شرکت برای مثال طور به

 خواهد می کسی یک وقتی شرکت، این برای. باشد 100000 سامسونگ شرکت سفارش و شود سفارش عدد ده

 .شود می قطعیت عدم ایجاد باعث طیف این. گیرد می شکل ذهن در صدهزار تا ده طیف دهد، سفارش

response time customers will tolerate  :شیر و بیاید مشتری اگر شهروند، از خرید برای مثال، طور به 

 یک است ممکن صنایع، از بعضی در که صورتی در کند می خریداری دیگر جای از مشتری باشد، نداشته

 مریض یک برای. است تر بیش قطعیت عدم باشد، تر بیش پاسخ، زمان قدر چه هر. بکشد طول ماه دو سفارش

 پاسخ زمان. باشد ، تصادفیمریض که است ممکن و باشد داشته سرماخوردگی فرد که است ممکن اورژانس، در

 ،integrated نگاه در

 با عملیات مدیریت استراتژی

 تأمین زنجیره های استراتژی

 مواردی. است شده جایگزین

 این در اسالید در که مختلفی

 دارد. وجود قسمت

 متس از تواند می قطعیت عدم

 زنجیره سمت از و باشد مشتری

 .باشد تأمین
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 قطعیت عدم باشد، تر گسترده طیف این قدر چه هر. دهد می تشکیل را طیف یک و است متفاوت مریضان برای

 .است تر بیش

Variety of products needed :های جعبه توان می باشد، نوع یک ها کفش تمامی کفش، فروشگاه یک در اگر 

 جا این. کنیم می انتخاب به طور تصادفی را کفش کارتن یک شد الزم بار هر و مغازه در گذاشت منظم را کفش

 اینترنت در مشتریان و، ام بی مثل شرکتی خودرو، صنعت در مثالولی . است کم قطعیت عدم و محصول تنوع

 عدم و رود می نهایت بی سمت به تنوع این. دارد وجود آپشن نهایت بی تعداد و کنند می انتخاب را آن های آپشن

 .است زیاد قطعیت

Service Level Required :،چری ی نوشابه هوس سلفچگان ی جاده وسط که است ممکن مشتری یک مثال 

  .کند برآورده را انتظار این تواند می شرکت خدمات سطح آیا. کند

Price of Product :چینی های شرکت مثال طور به. دارد قیمتی چه شود، می ارائه که محصوالتی رنج from 

chips to ship  است تر بیش قطعیت عدم باشد، زیاد محصوالت های قیمت طیف قدر چه هر. کنند می تولید. 

Desired rate of innovation in the product :را محصول از نسل کدام زند می زنگ مشتری یک وقتی 

 تفاوت تواند می و است ثابت محصول استاندارد فوالد در مثال، طور هی مقابل ب ؟ در نقطه4G یا 3G. خواهد می

  .باشد تولید تکنولوژی در

 هر برای ینیب پیش خطای و بود خواهد تر مشخص نا محصول هر برای تقاضا است، تر بیش محصول تنوع وقتی

 و قند وقتی مثال،. برعکس و است کم سود حاشیه باشد، کم قطعیت عدم وقتی معموال. کند می زیاد را محصول

 مبل دست دو ای هفته مبل، فروش در ولی باشد می باال حجم ولی است کم مارجین شود، می تولید شکر

 (forcast error). است باال سود حاشیه ولی شود می فروخته

 درصد صد هشت به حتی اینتل شرک در رمثال طو به. است زیاد باال قطعیت عدم در بینی پیش خطای ینمیانگ

  .رسد می هم

 stock-out rate is)نشود انبار و رود فروش کاال که است مهم بسیار باالتر، قطعیت عدم با کار و کسب در

higher.) 

 (forced season-end markdown) . است تر کم بسیار فصل آخر تخفیفات کم، قطعیت عدم در

 :دارد وجود نیز دست باال در شد، گفته( مشتریان) دست پایین در آنچه شبیه

frequent breakdown :وجود بخورند مشکل به عملیات وسط اسی، ان سی مثل تجهیزات که این احتمال 

 .دارد

: good enough استراتژی

 افزار نرم صنعت در بسیار

 مثال طور به. شود می دیده

 تا افزار نرم یک مایکروسافت

 را آن باشد، مناسب که حدی

 ها ژاپنی ولی کند می ارائه

 افزار نرم و هستند آلیست ایده

. دهند می ارائه نقص بدون

 ها آمریکایی بین در بیلیونر

 چون است ها ژاپنی از تر بیش

 متمرکز استراتژی این بر

 .هستند

 

 

 

 

 کم قطعیت عدم وقتی معموال

 .است کم سود حاشیه باشد،
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unpredictable and low yields :تولید سالم آن عدد 95 حدود شود، دتولی بود قرار که محصولی صد بین از 

 .شود می

poor quality :شود ورق یک کیفیت تغییر به منجر ورق، یک در ها کریستال و ها حفره. 

limited supply capacity :همه و است زیاد درس یک برای تقاضا ترم یک دانشکده در مثال، طور به 

 ثبت نام کنند. را درس آن خواهند می

inflexible supply capacity :برای اگر مثال طور به. کند تولید جور یک تواند می فقط سیستم ها وقت خیلی 

 نیست. پذیر امکان کند، تغییر آن از جایی که باشد نیاز میز یک تولید

Evolving production processشود، ضایعتاش باالست، بعدها تحت  : ابتدا که محصول وارد خط تولید می

 گیرد که ضایعات را کم کند.  ی، نیروی کار یاد مییک منحنی یادگیر

 تأمین ی زنجیره فهمیدن: دوم قدم

  کنم؟ تأمین هم محصول را عدد هزار و کنم تأمین را محصول عدد یک توانم می من آیا

 ؟دهم پاسخ را کوتاه های lead time توانم می آیا

  کنم؟ تأمین را باال محصوالت تنوع توانم می آیا

 کنم؟ ارائه را مختلفی های نوآوری انمتو می آیا

 کنم؟ ارائه را مختلف خدمات سطح توانم می آیا

 است برداشته ترک قالب که گوید می خودرو ایران ساز قطعه مثال، کنم؟ مدیریت را ها قطعیت عدم توانم می آیا

 مدیریت را قطعیت عدم نای یا کند متوقف را تولید خط خواهد می خودرو ایران اکنون. کند تولید تواند نمی و

 کند؟

 تحویل سریع بگوید اگر. باشد می هزینه و زمان بعد دو از صحبت است، قدر چه مان توانایی گوییم می وقتی

. اند تعامل در هم با که هستند بعدی دو cost و responsiveness .عکس بر و رود  می باال ها هزینه ، دهد می

 . دارد وجود frontirer یک دبع دو این به توجه با شرکت هر برای

 




