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چکیده:

مديريت زنجيره تامين به معناي يكپارچه سازي واحدهاي سازماني درون زنجيره و ايجاد هماهنگي درجريان مواد ،اطالعات و مسائل

مالي با هدف تامين نيازهاي مشتريان ودستيابي به مزيت رقابتي قابل اتكا و بلندمدت است .به عبارت دیگر ،مديريت زنجيره تامين مشتمل
بر تمام فعاليت هاي مرتبط با جريان و تبديل كاالها و تجهيزات از مرحله ماده خام (استخراج) تا تحويل به مصرف كننده نهايي و نيز
جريانهاي اطالعاتي مرتبط با آنها مي شود[ .]1در اين مقاله ،ضمن انجام مطالعات كتابخانه اي در مورد موضوعات مرتبط با زنجيره تامين
و بررسي مدارك و انجام مصاحبه ها يي با صاحب نظران ،به نقش زنجيره تامين در صنايع دفاعي مي پردازيم .براي اين منظور ،پس از
شناسايي محيط زنجيره تامين پروژه ها؛ عناصر آن تشريح می شود و سپس شاخص هاي تضمين كيفيت در هر يك از اين عناصر بررسي
شده و در نهایت ارتباط اين شاخص ها در سرتاسر زنجيره تامين مورد بررسي قرار مي گيرد.
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تاریخ دریافت90/11/15 :
تاریخ پذیرش91/1/20 :

واژه هاي كليدي:

 -1مقدمه

زنجيره تامين ،مديريت زنجيره تامين ،ارزيابي تامين كنندگان ،طرح كيفيت

امروزه مديريت زنجيره تامين به عنوان يكي از مباني
زيرساختي پيادهسازي كسبوكار الكترونيكی در دنيا مطرح
است و همگام با در خواست مشتري بر كيفيت باال و خدمت
رساني سريع موجب افزايش فشارهايي کم سابقه شده است
كه قبال  .در نتيجه شركتها بيش از اين نميتوانند به
تنهايي از عهده تمامي كارها برآيند .در بازار رقابتي موجود،
بنگاههاي اقتصادي و توليدي عالوه بر پرداختن به سازمان
و منابع داخلي ،ناگزیر به مديريت و نظارت بر منابع و اركان
مرتبط خارج از سازمان می باشند .مساله كليدي در يك
زنجيره تامين ،مديريت و كنترل هماهنگ تمامي اين

فعاليت ها می باشد .مديريت زنجيره تامين)(SCM
پديدهاي است كه موجب می گردد مشتريان بتوانند خدمت
قابل اطمينان و سريع را با محصوالت با كيفيت در حداقل
هزينه دريافت كنند.
در حالت كلي زنجيره تامين از دو يا چند سازمان تشكيل
ميشود كه به صورت رسمی جدا از يكديگر هستند و به
وسيله جريان هاي مواد ،اطالعات و جريان هاي مالي به
يكديگر مربوط ميشوند .در اين مقاله اين سازمان ها،
سازمان هاي درگير در پروژه ها ميباشد .
در دو دهه  60و  70ميالدي ،سازمان ها براي افزايش توان
رقابتي خود تالش ميكردند تا با استانداردسازي و بهبود
1. Supply Chain Management
2. Quality Assurance

شکل  1و  ،2محيط زنجيرهتامين پروژها را نشان ميدهد.
عالوه بر این ،در شکل  2ارتباط هر يک از اين عناصر به
طور دقيق نشان داده شده است .توجه به اين نکته الزم
است که درپروژههاي صنايع دفاعي مشتري مي تواند
نيرو هاي مسلح به عنوان کاربر نهایی و يا يك سازمان
دیگر باشد .در حالت اول نوع ارتباط کسب و کار با مشتری
) (B2Cو درحالت دوم ارتباط کسب و کار با کسب و کار
) (B2Bمی باشد و در انتها پيمانکار (پيمانکاران) اصلي از
تامين کنندگان و سازندگان براي انجام پروژه ياري ميطلبند

شکل  -1محيط زنجيرهتامين پروژه ها

به طور معمول در پروژه ها عواملي چون کارفرما،
پيمانکاراصلي و فرعی دخيل هستند تا پروژه را به هدف
نهايي آن که عبارت از تحويل به موقع پروژه با کيفيت مورد

نظر است برسانند .در پروژههاي صنايع دفاعي مشتري به
عنوان معرفي کننده پروژه ميباشد .در واقع ميتوان گفت
در زنجيرهتامين پروژهها به عنوان مشتري نهايي (استفاده
کننده از پروژه) ميباشد .در پروژههاي صنايع دفاعي کارفرما
براي اجراي طرح ،آن را در اختيار سازمان قرار ميدهد تا
پروژه را به صورت عملياتي شروع کند .سازمان عالوه بر
تعيين يک يا چند پيمانکار اصلي ،قسمت هايي از پروژه را
به بيرون واگذار كرده و عمليات مديريتي و نظارتي بر پروژه
را انجام ميدهد .از این رو ،واضح است كه نقش زنجيره
تامين در اين پروژها ،مخصوصا زماني كه سازمان سياست
توليد بدون كارخانه را در پيش دارد چشمگير است[.]3

 -3ارتباط تضمين كيفيت محصوالت با
عناصر زنجيره تامين

هر سازماني مي تواند در شاهراه يک يا تعدادي از
زنجيرههاي تامين واقع شده باشد .شناخت ،درک و اهميت
نسبي هر يک از اين زنجيره ها در تصميمگيري براي
بهبود و ارزيابي عملکرد ،بسيار مهم و موثر است .پس الزم
است به ترتيب اهميت قرار گيري سازمان در زنجيره به
قسمتهاي عمده آن كه شامل تامين كننده ،سازمان و
مشتري است توجه كرد .براي درک و شناخت زنجيره هاي
تامين و بررسي اين ارتباط توجه به چند نکته زير ضروري
است(الگو از مرجع[:)]1
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 -2محيط زنجيرهتامين درپروژه ها

شكل  -2مدل زنجيره تامين كامل از مبادي عرضه تا مشتري نهايي
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فرايندهاي داخلي خود ویا ماژوالریتی محصولي با كيفيت
بهتر و هزينه كمتر توليد كنند .به همين دليل سازمان ها
تمام تالش خود را بر افزايش كارايي معطوف ميكردند .در
دهه  80ميالدي با افزايش تنوع در الگوهاي مورد انتظار
مشتريان ،سازمان ها براي ارضاي نيازهاي مشتريان به
طور فزايندهاي به افزايش انعطاف پذيری در خطوط توليد
و توسعه محصوالت جديد عالقهمند شدند .در دهه 90
ميالدي ،به همراه بهبود در فرايندهاي توليد و به كارگيري
الگوهاي مهندسي مجدد ،مديران بسياري از صنايع دريافتند
كه براي ادامه حضور در بازار تنها بهبود فرايندهاي داخلي
و انعطافپذيري در تواناييهاي شـــــركت كافي نيست
بلكه تامينكنندگان قطعات و مواد نيز بايد موادي با بهترين
كيفيت و كمترين هزينه توليد كنند و توزيعكنندگان
محصوالت نيز بايد ارتباط نزديكي با سياستهاي توسعه
بازار توليدكننده داشته باشند؛ با چنين نگرشي ،رويكردهاي
زنجيره تامين و مديريت آن پا به عرصه وجود نهاد[.]2
در اين مقاله ،ضمن تعريف و تشريح زنجيره تامين
پروژههاي صنايع دفاعي ،شاخص هاي تضمين كيفيت در
اين پروژه ها نیز بررسي شده و ارتباط اين شاخص ها در
سرتاسر زنجيره تامين مورد تجزیه و تحلیل قرار مي گيرد.

•
•
•
•

پايه هاي زنجيره تامين
زنجيره تامين داخلي
شراكت هاي زنجيره تامين داخلي
زنجيره تامين خارجي
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 -1-3پايه هاي زنجيره تامين
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هر سازماني ممکن است با توجه به محدوده وسيعي از
محصوالت و خدماتي که ارایه ميکند و نيز با توجه به
محصوالت و خدماتي که خريداري ميکند ،بر روي
زنجيرههاي تامين متعددي قرار گرفته باشد .آنچه که مهم
است تعيين درجه اهميت نسبي اين زنجيره ها نسبت به
يکديگر مي باشد .زيرا در قدم بعدي ،سازمان ها بر روي
آن زنجيره هايي متمرکز مي شود که پتانسيل بسيار زيادي
براي دستيابي به يک برتري رقابتي دارند .سپس بر روي
فرآيندها ،تامين کنندگان و مشتريان زنجيره يا زنجيره هاي
مرتبط متمرکز مي شوند تا به ارزيابي و بهبود عملکرد
آنها بپردازند .اين تمركز بر مشتري شامل شناسايي بازار و
افزايش سطح آگاهي مشتريان از سطح كيفيت محصوالت
و غيره مي باشد .عدم تمركز بر مشتريان هزينه هاي زير را
براي سازمان در بر دارد:
 از دست دادن اعتبار سازمان عدم وفاداری مشتري و رفتن به سمت ساير رقبا صرف زمان ،انرژي و هزينه زياد جهت كسب بازارهاي ديگر از دست دادن ارزش افزوده سازمانواضح است كه در شناسايي پايه هاي زنجيره تامين در حوزه
تامين كنندگان عواملي چون شناسايي ،ارزيابي ،انتخاب،
رده بندي ،مديريت روابط و سنجش عملكرد تامينكنندگان
نقش مهمي در تضمين كيفيت محصوالت مي تواند داشته
باشد .همچنين بررسي دپارتمان هاي داخلي سازمان و
بهينه سازي اين واحدها در راستاي زنجيره و انتخاب افراد
خبره براي قرارگيري مناسب مي تواند پايه هاي زنجيره
تامين را تقويت كند.

 -2-3زنجيره تامين داخلي

زنجيره تامين داخلي آن قسمت از زنجيره است که درداخل
خود سازمان شکل گرفته است .ساختار عمومي زنجيره
تامين داخلي مي تواند بسته به نوع شرکت ،پيچيده يا ساده
باشد که شناخت زنجيره تامين محسوب مي شود .در بعضي
از مواقع ،اشخاصي که در هر قسمت از زنجيره داخلي کار
مي کنند ممکن است افراد ساير بخش ها را به ديده افراد
داخل زنجيره تامين داخلي نگاه کنند؛ این نگرش به طور
مسلم مشکالت فراواني را به دنبال خواهد داشت .براي
شناخت زنجيره تامين داخلي در بعضي از مواقع نموداري
ترسيم مي کنند که ارتباطات قسمت هاي مختلف داخل
آن را نشان مي دهد .بديهي است که در تهيه اين نقشه از
افرادي که داراي اطالعات کاملي از ارتباطات واحد خويش
با ساير واحد ها هستند استفاده مي-شود .به عنوان مثال
قسمت هاي فروش ،برنامه ريزي مواد ،خريد ،ساخت ،انبار،
توزيع وحمل و نقل مي توانند در اين نقشه ديده شوند
به طوري كه تضمين كيفيت نظارت كالن به اين واحدها
براي عملكرد هر چه بهتر اين واحدها مي باشد .يكي از
اين ابزارهای كليدي ،طرح كيفيت 1مي باشد كه سازمان
در يك نگاه كليه مسئوليت ها و منابعي را كه در پروژه
خاص درگير هستند از طريق طرح كيفيت نظارت ،مديريت
و كنترل مينمايد و همچنين از خروجي هاي تضمین
کیفیت مي توان به ترکيب تمامي اين قسمت ها ،حضور
کارشناسان کليه قسمت ها و همچنين صدور گواهينامه
معتبر محصوالت كه شامل تست هاي مختلف برقي و
مكانيكي محصول مي گردد  ،اشاره کرد.

 -3-3شراكتهاي زنجيره تامين داخلي[]4
(به جز روابط با تامينكنندگان و توزيع
كنندگان)

مانند فعاليتهاي مبتنی بر شراکت با رقبا و نيز شراكت
با صنايع داراي كسبوكار مشترک در پارهاي موارد،
سازمانها عالوه بر برونسپاري متعارف و بهرهگيري از

1. Quality Plan

 -4-3زنجيره هاي تامين خارجي

هنگامي که شناخت زنجيره تامين داخلي حاصل شد ،بايد
آن را به قسمت خارجي زنجيره تعميم دهيم .به عبارت
شكل  :3مدل مفهومي نظام مديريت تامين كنندگان
1. Joint Venture
2. Licensing
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مديريت اثربخش تامينكنندگان
• شناسايي تامينكنندگان
• ارزيابي و انتخاب تامينكنندگان
• رده بندي تامينكنندگان
• مديريت روابط و سنجش عملكرد تامينكنندگان
به منظور ساختاردهي مناسب شراكت در روابط با
تامينكنندگان الزم است شناسايي ،ارزيابي و انتخاب
تامينكنندگان (و نيز توزيع كنندگان) به دقت صورت پذيرد.
از سويي سازمان باید تامينكنندگان خود را حسب شرايط
و توانمنديهاي آنها در طبقههاي مختلف رده بندي كند.
از طرف ديگر ،سازمان بايد روابط خود با تامينكنندگان
را به دقت مديريت كرده و در حين عملكرد و يا در پايان
قرارداد هر تامينكننده (حسب مقتضيات) به بازبيني و
سنجش عملكرد وي به پردازد .به عنوان مثال ،شكل 3
شامل زير مدل مفهومي نظام مديريت تامين كنندگان در
سازمان صنايع هوافضا را نشان ميدهد  .اجزای مدل بيانگر
رويكرد و مفاهيم بكار رفته در اين نظام است.
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خدمات پيمانكاران بيروني و نيز خريدهاي رايج و ارتباط
با توزيعكنندگان ،به برقراري شراكتهاي ديگر با ساير
سازمانها (مانند سرمايهگذاري مشترك ، 1فعاليت تحت
ليسانس، 2كنسرسيومها و )...مبادرت ميورزند كه اين
موارد نيز بايد تحت مديريت و مراقبت اثر بخش قرار داشته
باشند .در حالت ديگر ،ممكن است چند سازمان رقيب به
سرمايهگذاري و فعاليت مشترك اقدام كنند؛ مانند اين كه
دو يا چند رقيب براي تامين يك محصول معين به انجام
خريد مشترك (به منظور افزايش قدرت چانهزني خريد و
بهرهگيري از مزاياي همافزايي) و يا سرمايهگذاري مشترك
(براي تحقیق و توسعه در مورد محصول مورد بحث) اقدام
كنند .به عبارت ديگر ،رقابت لزوم ًا به معني تخاصم نيست
بلكه در عين رقابت ،ميتوان همكاريهايي با هدف خلق
ارزش براي طرفين ترتيب داد.
در صورتي ديگر از شراكتها ميتوان به لزوم بررسي امكان
برقراري روابط مشاركتي با ساير سازمانهايي اشاره كرد
كه در نگاه اول فاقد هر گونه رابطه با سازمان ما هستند؛
به اين معنا كه نه در زنجيره تامين سازمان قراردارند و
نه در مقام رقابت با سازمان ايفاي نقش ميكنند بلكه به
داليل وجود اشتراكاتي ميتوان از همكاري مشاركتي با آنها
بهرهمند شد .مث ً
ال ممكن است سازمان ما بتواند براي توزيع
محصوالت خود از ظرفيت كانالهاي توزيع شركتهاي
ديگر بهره ببرد؛ در اين صورت ،هم ظرفيت خالي كانالهاي
توزيع ياد شده پر شده و هم براي سازمان ما منافع اقتصادي
زيادي به همراه خواهد آورد .يا به عنوان نمونه ،دو صنعت را
فرض كنيم كه هر دو كسبوكار شيميايي دارند اما ارتباط
خاصي با هم ندارند .در صورتي كه هر دوي اين صنايع
از مواد اوليه مشتركي استفاده كنند ،گزينههاي مربوط به
يكپارچه كردن تامين مواد اوليه مشترك اين دو صنعت،
موارد مهم و قابل تاملي خواهند بود.

ديگر در خصوص ارتباطات تامين کنندگان و مشتريان
کليدي نيز صحبت کنيم .اين قسمت شايد فرصت هاي
بيشتري براي بهبود زنجيره پديد آورد ،اما درجه پيچيدگي
آن را باال مي برد .در اين قسمت مجددا اولويت بندي انجام
مي شود ،يعني اينکه سازمان نياز دارد روي آن بخش هايي
از زنجيره متمرکز شود که مهمترين موفقيت هاي سازمان
آنجا رقم خواهد خورد.
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به عنوان نمونه ،در اين قسمت الزم است به مقوله مهم
«خريدهاي خارجي» در مجموعه صنايع دفاعي اشاره شود.
بخشي از نيازمنديهاي صنايع دفاعي از طريق خريدهاي
خارجي تامين ميگردد .اگر چه بحث خريدهاي خارجي از
زواياي مختلف قابل تحليل است اما به طور كلي در اين
مورد بايد گفت كه اين گونه خريدها نسبت به خريدهاي
داخلي متضمن صرف هزينه و زمان بيشتري هستند .پس
بايد هنگامي اقدام به خريد خارجي كرد كه از عدم امكان
تامين ماده اوليه ،قطعه ،محصول يا دانش فني مورد نظر در
داخل كشور اطمينان حاصل كنيم .با آن كه صنايع يا مراجع
انجام دهنده خريد خارج در بخش دفاع در اين مورد اظهار
اطمينان ميكنند اما متاسفانه به دليل فقدان اطالعات كافي
و روزآمد از توانمنديهاي بالفعل و بالقوه و دستاوردهاي
بخشهاي مختلف صنعت كشور ميتوان در مورد صحت
اين اطمينان خاطر ،ترديد به خرج داد .به عبارت ديگر،
مرحله شناسايي تامينكنندگان در مورد اقالم خريد خارجي،
از نظر امكانسنجي مستمر ،بوميسازي خريدها و كاهش
خريدهاي خارجي از اهميت قابل توجهي برخوردار است .از
طرف ديگر ،در بخش پاييندستي زنجيره تامين هر سازمان
نيز الزم است شبكه توزيع محصوالت تحت مديريت كارآ
و اثربخش قرار داشته باشد .انتخاب مناسب توزيع كنندگان
و گزينش صحيح كانالهاي توزيع ،انتخاب شيوههاي
بستهبندي و حمل مناسب و موارد مختلف ديگر از جمله
نكات مهم در مديريت بهرهور شبكه توزيع كاال به شمار
می آید.
به عنوان مثال ،يكي از دغدغهها و چالش هاي نيازمند
بهبود در تعامالت بين صنايع دفاعي و نيروهاي مسلح،
زمان طوالني «تبديل ايده به محصول» است؛ به گونهاي
كه چنين امري ميتواند به اصل بازدارندگي دفاعي (در
مواجهه با تهديدات بالقوه) خدشه وارد كند و از سويي ،تنوع
و گستره رو به افزايش تهديدات نظامي بر اهميت اين امر
ميافزايد .در چنين شرايطي ،شناسايي و تعامل با بخشهاي
مختلف غيردفاعي كشور و يا حتي با برخي شركت هاي
خارجي به عنوان راهكاري براي برونرفت از شرايط ياد
شده و تسريع در انجام برخي از فعاليت هاي مربوط به

فرآيند تبديل ايده به محصول اعم از فعاليتهاي تحقيقاتي
يا توليدي ميتواند به عنوان يك رويكرد مهم و تاثيرگذار
مدنظر قرار گيرد .در انتها الزم است بدانيم كه براي انتخاب
شايسته و بهتر تامين كنندگان ،تضمين كيفيت بايستي از
تكنيك هاي نوين انتخاب و تصميم سازي استفاده نمايد.
از جمله اين تكنيك ها مي توان به( 1AHPفرآيند تحليل
سلسله مراتبي) اشاره نمود
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هر سازماني نياز خواهد داشت براي انجام بهبودهاي
الزم در عملكرد خود نيز فراهم شدن رضايت مشتريان و
ارزشآفريني مناسب براي آنها به همكاري با تامينكنندگان
و شركاي زنجيره تامين بپردازد .مث ً
ال در صورتي كه بحث
«كاهش قيمت محصول» مطرح باشد ،طبيعي است كه اين
امر تنها به كاهش راهبردی هزينهها در داخل سازمانها
محدود نميشود بلكه نياز خواهد بود تا به فعاليتهاي
تامينكنندگان و بررسي فرصتهاي كاهش راهبردی هزينه
در مورد آنان نيز پرداخته شود .چنين امري در مورد كاهش
زمانهاي تحويل ،بهبود كيفيت و ارتقاي سطح فناورانه و
نيز تغييرات طراحي محصوالت و خدمات نيز صادق است.
در امر شراكت و ارتباطات برقراري شده با سازمانهاي
ديگر باید نكاتي از جمله سازگاري فرهنگي ،تبادل دانش
و فناوري ،تسهيم مناسب اطالعات و فراهم آوردن فضاي
مناسب براي نوآوري (توسط كاركنان دو طرف) مد نظر
قرار گرفته باشد .گاهي ممكن است ناسازگاري فرهنگي دو
سازمان به دليل قرار داشتن هر يك در كسب و كارهاي
متفاوت و تعامل با محيطها و شرايط مختلف (مانند
كيفيت ،زمان تحويل ،حجم توليد ،تنوع ،گستره جغرافيايي
و فرهنگي مشتريان و )...برقراري ارتباطات شريكانه و
همكاري بين آنها را با دشواريهاي جدي مواجه كند.
در پارهاي از موارد ،يكي از انگيزههاي اصلي سازمانها
در برقراري روابط شريكانه بهرهمندي از دانش و فناوري
ديگران است .بديهي است چنين ارتباطاتي بايد در فضاي
«برنده -برنده» برقرار شود و در صورتي كه در يك طرف
معامله ،احساس زيان و بهرهكشي توسط طرف مقابل ايجاد
1. Analytic Hierarchy Process
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گردد ،قطع ًا رابطه مذكور محتوم به شكست خواهد بود.
اداره كردن بهرهور زنجيره تامين هر سازمان نيازمند ساختار
مناسب مديريت است و همچنين سازمان از برونسپاري
فعاليتهاي مرتبط با شايستگيهاي محوري به پيمانكاران
بيروني بايستي پرهيز كند لذا اين امر ،نقشي كليدي در
«تامين مطمئن» و كاهش ريسك تامين محصوالت دفاعي
دارد .به نظر مي رسد كه اهميت پرداختن به زنجيره تامين
به منظور افزايش همه جانبه كيفيت محصوالت مبتنی بر
تکنیک  1SCORبه مراتب بيشتر ازكنترل و رسيدگي به
قسمت و يا قسمت هاي از واحدها مانند خريد،توليد و مونتاژ
و يا كانال هاي توزيع است.
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