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چکیذٌ
ػّٕىطز ٔٙبؾت ظ٘دیط ٜتأٔیٗ ٘مف وّیسی زض ٔٛفمیت یه ؾبظٔبٖ  ٚزؾتیبثی پبیساض ث ٝاٞساف  ٚثٚٝیػ ٜؾٛزآٚضی آٖ زاضز .زض ایٗ ضاؾتب
اؾتمطاض یه ؾیؿتٓ اضظیبثی ظ٘دیطٜتأٔیٗ ثطای قٙبؾبیی ٘مبط ضؼف  ٚثٟجٛز ٔؿتٕط آٖ تٛنیٔ ٝیقٛز .پیف اظ قطٚع فطآیٙس ثٟجٛز ،زاقتٗ
تهٛیط ٚاضح  ٚقٙبذت وبّٔی اظ ؾبذتبض ظ٘دیطٜتأٔیٗ ٔٛخٛز ٕٞ ٚچٙیٗ ضٚـ فؼّی ا٘دبْ وّی ٝضٚیٞٝب  ٚفؼبِیتٞبی ٔطتجظ ثب آٖ أطی
ضطٚضی ث٘ٝظط ٔی ضؾس .ثٙبثطایٗ ث ٝاثعاضی لٛی  ٚوبُٔ احتیبج اؾت تب فبظ قٙبذت  ٚاضظیبثی ظ٘دیطٜتأٔیٗ ضا پكتیجب٘ی وٙس .زض ایٗ ظٔیٝٙ
ٔسَٞبی ٔرتّفی ٚخٛز زاضز ؤ ٝسَ ٔطخغ ػّٕیبت ظ٘دیطٜتأٔیٗ ( )SCORاثعاضی اضظقٕٙس ثطای ایٗ ٔٙظٛض ٔحؿٛة ٔیقٛز]ٔ .[1سَ
 SCORث ٝػٛٙاٖ ٘ٛػی ٔسَ ٔطخغ فطآیٙس ٔؼطفی ٌطزیس ٚ ٜقبُٔ ٚاغٌبٖ فٙیٔ ،دٕٛػ ٝتؼبضیف  ٚانغالحبت ٔ ٚؼیبضٞبی ا٘ساظٌٜیطی اؾت
و ٝثب تجییٗ فطآیٙسٞبی اؾتب٘ساضز  ٚتغجیك فؼبِیتٞبی ظ٘دیطٜتأٔیٗ ثب ثٟتطیٗ قیٜٞٛبی تدطث ٝقسٔ ٜیثبقسو ٝأطٚظ ٜثٝػٛٙاٖ تىٙیىی
ثؿیبض ؾٛزٔٙس زض اذتیبض ٔسیطاٖ لطاض ٌطفت ٝاؾت .زض ایٗ ٔمبِ ٝث ٝاضظیبثی ظ٘دیطٜتأٔیٗ قطوت ویب اِىتطٚز قطق ثطاؾبؼ ٔسَ SCOR
پطزاذتٔ ٝیقٛز .ثطایٗ اؾبؼ اثتسا الظْ اؾت تب خٙجٞٝبی ٔرتّف اضظیبثی ٔجتٙی ثط ٔسَ ٔ SCORغبِؼ ٚ ٝتجییٗ ق٘ٛس .زض ازأٝ
قبذمٞبی اضظیبثی تسٚیٗ قس ٚ ٜؾپؽ ث ٝاضظیبثی ظ٘دیطٜتأٔیٗ قطوت ویب اِىتطٚز قطق پطزاذتٔ ٝیقٛز .زض ایٗ تحمیك عطاحی ؾؤاالت
پطؾكٙبٔٞٝب ثطاؾبؼ قبذمٞبی ؾغح ؾٔ ْٛسَ  SCORنٛضت ٌطفت ٝقسٔ ٚ ٜمبزیط قبذمٞب تٛؾظ عیف ِیىطت ثٝنٛضت ویفی
ؾٙدیس ٜقس ٜاؾت .پطؾكٙبٔٞٝب ثب ٕٞىبضی وبضقٙبؾبٖ  ٚوبضوٙبٖ قطوت ویباِىتطٚز قطقٔ ،كتطیبٖ  ٚتأٔیٗوٙٙسٌبٖ قطوت تىٕیُ
ٌطزیس .ؾپؽ زازٜٞبی ثٝزؾت آٔس ٜاظ پطؾكٙبٔٞٝب ثب اؾتفبز ٜاظ ٘طْافعاض ٛٔ SPSSضز تحّیُ ٚالغ قس٘س .زض ا٘تٟب ٘تبیح حبنُ اظ تحّیُ
آٔبضی زازٞ ٜب ٔكرم قس قطوت ویباِىتطٚز قطق اظ ٘ظط ػّٕىطز اضظیبثی زض ؾ ٝقبذم لبثّیت اعٕیٙبٖ ،چبثىی ٞ ٚعیٚ ٝٙضؼیت ٔٙبؾت
 ٚزض ز ٚقبذم پبؾرٍٛیی ٔ ٚسیطیت زاضایی ٚضؼیت ٘بٔٙبؾجی زاضز  ٚثبیس ثٟجٛز یبثس.

ياصٌَبی کلیذی :اضظیبثی ،ظ٘دیطٜتأٔیٗٔ ،سَ  ،SCORقطوت ویباِىتطٚز قطق
 -1ممذمٍ
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ثٔ ٝسیطیت ظ٘دیطٜتأٔیٗ یىپبضچ ،ٝتؼسازی اظ ٔحممبٖ ٚ
وبضٚضظاٖ تالـٞبی ذٛز ضا ثطای پیكطفت ٔسَٞب ثٙٔٝظٛض
ثیبٖ ػٙبنط  ٚفؼبِیتٞبی ظ٘دیطٜای اذتهبل زازٜا٘س.
ٔدٕٛػ ٝظ٘دیطٜتأٔیٗ و ٝتٛؾظ ثیف اظ  1000ؾبظٔبٖ
ػض( ٛآوبزٔی  ٚنٙؼتی) زض ؾطاؾط خٟبٖ حٕبیت قس،ٜ
ٔسَ ٔطخغ ػّٕیبت ظ٘دیط ٜتأٔیٗ ( )SCORضا ٌؿتطـ
زاز ٜاؾتٔ .سَ  SCORفطآیٙس ٔسَ ٔطخؼی اؾت و ٝلهس
زاقت ٝاؾتب٘ساضزٞبی نٙؼتی زاقت ٝثبقس تب ٔسیطیت ظ٘دیطٜ
تأٔیٗ ٘ؿُ آیٙس ٜضا تٛا٘ب ؾبظز .ایٗ ٔدٕٛػ ٝقبُٔ اخعای
ظ٘دیطٜتأٔیٗ ،اضظیبثی ػّٕىطز ؾبظٔبٖٞب ٚ ٚظبیف ٚ
فؼبِیتٞبیی اؾت و ٝاظ ٘ظط لب٘٘ٛی اظ  ٓٞخسا ثٛز ٚ ٜاظ عطیك
ضٚاثظ ػطض ٚ ٝتمبضب ثٚ ٓٞٝنُ قسٜا٘س ٘ ٚیع قبُٔ تٕبْ
فؼبِیتٞبی ٔطتجظ ثب خطیبٖ  ٚتجسیُ وبالٞب اظ ٔطحّٔ ٝبزٜ

ظ٘دیطٜتأٔیٗ قجىٝای اظ أىب٘بت اؾت وٛٔ ٝاز ذبْ
تِٛیس وطز ،ٜآٟ٘ب ضا ث ٝوبالٞبی (ٔٛاز) اِٚی ٚ ٝؾپؽ
ٔحهٛالت ٟ٘بیی تجسیُ ٔیوٙس ٔ ٚحهٛالت ضا اظ عطیك
ؾیؿتٓ تٛظیغ ثٔ ٝكتطیٞب تحٛیُ ٔیزٞس .ثطای زؾتیبثی
 -*1وبضقٙبؾی اضقسٌ ،طٟٙٔ ٜٚسؾی نٙبیغ ٔؤؾؿ ٝآٔٛظـ ػبِی
اقطاق ،ثدٛٙضزٛ٘ ،یؿٙس ٜپبؾرٍ ،ٛپؿت اِىتط٘ٚیه:
٘ ،Zahra.izanloo71@gmail.comكب٘ی :اؾتبٖ ذطاؾبٖ قٕبِی،
ثدٛٙضز ،ویّٔٛتط  5خبز ٜاؾفطایٗ ،اضوبٖ ،ثؼس اظ ٕ٘بیكٍب ٜثیٗإِّّی،
ٔؤؾؿ ٝآٔٛظـ ػبِی اقطاق ،وس پؿتی 9453155153 :
 -2زا٘كىسٟٙٔ ٜسؾی ،زا٘كٍب ٜفطزٚؾی ٔكٟس ،پؿت اِىتط٘ٚیه:
F.dehghanian@um.ac.ir

 -3اؾتبزیبضٌ ،طٟٙٔ ٜٚسؾی نٙبیغ زا٘كىس ٜفٙی ٟٙٔ ٚسؾی زا٘كٍبٜ
ثدٛٙضز ،پؿت اِىتط٘ٚیهh.karimi@ub.ac.ir :
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ذبْ تب تحٛیُ ثٔ ٝهطف وٙٙسٟٜ٘بیی  ٚخطیبٖٞبی اعالػبتی
ثب آٟ٘ب اؾت و ٝثبػث ٕٞبٍٙٞی فؼبِیتٞبی زض ٖٚؾبظٔب٘ی
ٔیقٛز .أطٚظ ٜالتهبز خٟب٘ی ث ٝؾطػت زض حبَ تغییط
اؾت .ثیكتط قطوتٞب لبزض ٞؿتٙس و ٝثب ٌصقت ظٔبٖ ،ذٛز
ضا ثطای ؾبظٌبضی ثب لطٖ ثیؿت  ٚیىٓ تغییط زٙٞس .آٟ٘ب
ٔیتٛا٘ٙس تٛا٘بیی ذٛز ضا ثطای پیفثیٙی  ٚزضن تغییطات زض
ثبظاض ،تكریم ٔٛلؼیتٞبی خسیس ،تحٛیُ ؾطٚیؽٞبی
خسیس ثٔ ٝكتطی ٕٞ ٚب ًٙٞؾبذتٗ ؾطیغ تدبضت،
٘یبظٔٙسیٞبی ٔكتطی ذٛز ضا قٙبؾبیی وٙٙس .تٕبْ ایٗ
قطوتٞب إٞیت یه ػٙهط وّیسی ٔ ٟٓث٘ ٝبْ چبثىی یب
ا٘ؼغبفپصیطی ثطای ؾطیغ تغییط وطزٖ ضا قٙبذتٝا٘س.
قطوتٞبی ا٘ؼغبفپصیط ذٛزقبٖ ضا ثٝػٛٙاٖ ٔطوع یب
خطیب٘بت اعالػبت زض ٘ظط ٔیٌیط٘س.
 SCM1تأثیط ػٕیمی ثط ٘تبیح تدبضتی زاضز  ٚقبُٔ ٕٝٞ
فؼبِیتٞبی ٔطثٛط ث ٝخطیبٖ  ٚا٘تمبَ وبالٞب اظ ٔطحّٛٔ ٝاز
ذبْ تب وبضثط آذط ٔیقٛز .ثٝعٛض ٚاضح ٞسف  SCMثطضؾی
ظ٘دیط ٜثٝػٛٙاٖ یه ؾیؿتٓ وبُٔ  ٚؾبظٌبضوطزٖ تهٕیٕبت
ثٝعٛضیو ٝػٙبنط ٌ٘ٛبٌ( ٖٛقطوتٞب ،ػّٕىطزٞب ،فؼبِیتٞب)
زض ضٚـٞبیی و ٝثیكتطیٗ ػّٕىطز ؾیؿتٓ وّی ٔغّٛة زض
اخطای عٛال٘ی ضا تِٛیس ذٛاٙٞس وطزٔ ،یثبقس .ثٙبثطایٗ ا٘دبْ
چٙیٗ وبض ثؿیبض ٔكىّی ٕٞب٘ٙس پطزاذتٗ ثٔ ٝؿبئُ زضٚ ٖٚ
ثطٖٚؾبظٔب٘ی ٔسی ٖٛتؼساز  ٚپیچیسٌی تهٕیٕبتی اؾت وٝ
اذص ٔیقٛز.
قٛضای ظ٘دیطٜتأٔیٗ 2یه ؾبظٔبٖ غیطا٘تفبػی اؾت وٝ
زض ؾبَ  1996تأؾیؽ قس ٓٞ ،او ٖٛٙثیف اظ  1000ػضٛ
زض ؾطاؾط خٟبٖ زاضز و ٝزض تٛؾؼ ٚ ٝپیكطفت چٙیٗ ٔسِی،
ٔسَ ٔطخغ ػّٕیبتی ظ٘دیطٜتأٔیٗ ( )SCORاثتىبض ٘كبٖ
زاز ٜاؾت].[2
ٔسَ  SCORلهس زاضز اؾتب٘ساضز نٙؼتی ثبقس وٝ
ٔسیطیت ظ٘دیطٜتأٔیٗ ٘ؿُ آیٙس ٜضا تٛإ٘ٙس ؾبظز .ایٗ ٔسَ
قبُٔ تٛنیف اؾتب٘ساضز ٔطاحُ ٔسیطیتی ،چبضچٛة اضتجبعبت
ٔیبٖ ٔطاحُ اؾتب٘ساضزٔ ،ؼیبضٞبی اؾتب٘ساضز ثطای ا٘ساظٌٜیطی
ٔطحّ ٝػّٕىطز ،ضٚـٞبی ٔسیطیتی و ٝثٟتطیٗ ػّٕىطز ضا
تِٛیس ٔیوٙس  ٚیه تٙظیٓ اؾتب٘ساضز ثطای ذهٛنیبت ٚ
ػّٕىطز ٘طْافعاض ٔحؿٛة ٔیقٛز].[3

 -2بیبن مسئلٍ ي اَمیت پضيَص

 -3اَذاف تحمیك
ٞسف ٞط ظ٘دیطٜتأٔیٗ حساوثط وطزٖ اضظـ وُ تِٛیس
قس ٜاؾت و ٝزض ٚالغ اذتالف ثیٗ اضظـ ٔحهٟ٘ َٛبیی

1- Supply Chain Management
2- Supply-Chain Council
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اذص تهٕیٕبت ضاٞجطزی زض ٔسیطیت ظ٘دیطٜتأٔیٗ
ٔؿئّٝای اؾت و ٝث ٝیه چبضچٛة ٘یبظ زاضز تب ثتٛا٘س ثطاؾبؼ
اؾتب٘ساضزٞبی نٙؼتی ػُٕ وٙس .اٌط اٍِٛیی ٔٙبؾت زض ایٗ
ظٔی٘ ٝٙجبقس ٔسیطیت ظ٘دیطٜتأٔیٗ ٕ٘یتٛا٘س ػٛأُ ٔٙبؾجی
ضا ثطای اضظیبثی ٔٙبؾت فؼبِیتٞبی ذٛز زاقت ٝثبقس .ث ٝایٗ
ٔٙظٛض ؾبظٔبٖٞب ثبیس ٔسِی ضا ثطای حُ ٔؿبئُ ضٚظ ذٛز زض
٘ظط ثٍیط٘س و ٝثتٛا٘ٙس ثب تٛخ ٝث ٝآٖ ،ثب وٕتطیٗ زضٌیطی
ثیكتطیٗ اثطثركی ضا زض تحّیُ ٔحتٛایی ٔؿبئُ ذٛز زاقتٝ
ثبقٙس .ثٙبثطایٗ ثطای اضظیبثی ػّٕىطز ظ٘دیطٜتأٔیٗ ،الظْ اؾت
پػٞٚكیا٘دبْ قٛز تبثب قٙبؾبیی اثؼبز ٔ ٟٓزض ضاؾتبی وبضآٔسی
ػّٕیبتی ظ٘دیطٜٞبی تأٔیٗ ،زض ظٔیٞٝٙبیی ٕٞچ ٖٛتٛؾؼٝ
ٟٔبضتٞبی وبضوٙبٖ ،حؿبؾیت پبؾرٍٛیی ث ٝثبظاضٔ ،ؼطفی
ٔحهٛالت خسیس ،ا٘ؼغبفپصیطی  ٚضضبیت ٔكتطی ث ٝاضظیبثی
آٟ٘ب ثپطزاظ٘س .ثسیٟی اؾت ػسْ تٛخ ٝثٞ ٝطیه اظ ایٗ
ػٛأُٔ ،ؿبئُ ٔ ٚكىالت ثیكتطی ضا ٔٛخت ٔیقٛز].[4
زض ایٗ ٔمبِ ٝث ٝاضظیبثی ظ٘دیطٜتأٔیٗ قطوت ویباِىتطٚز
قطق ثطاؾبؼ ٔسَ  SCORپطزاذت ٝذٛاٞس قس .ثطایٗ
اؾبؼ اثتسا الظْ اؾت تب قبذمٞبی اضظیبثی ٔسَ SCOR
( لبثّیت اعٕیٙبٖ ،پبؾرٍٛیی ،چبثىیٞ ،عیٔ ٚ ٝٙسیطیت
زاضایی) ٔغبِؼ ٝق٘ٛس .زض ازأ ٝقبذمٞبی اضظیبثی تسٚیٗ
قس ٚ ٜث ٝاضظیبثی ظ٘دیطٜتأٔیٗ قطوت ویباِىتطٚز قطق
پطزاذتٔ ٝیقٛز .زض ا٘تٟب ثب اؾتفبز ٜاظ ٘تبیح حبنُ اظ
اضظیبثی قطوت ویباِىتطٚز قطق ثب اؾتفبز ٜاظ قبذمٞبی
ؾغح ؾٔ ْٛسَ  ٚ SCORثٚٝؾیّ٘ ٝطْافعاض ٚ SPSS
آظٔ٘ ،t ٖٛتید ٝحبنُ قس و ٝػّٕىطز اضظیبثی قطوت
ویباِىتطٚز قطق زض ؾ ٝقبذم لبثّیت اعٕیٙبٖ ،چبثىی ٚ
ٞعی ٝٙثٝزِیُ ثعضي ثٛزٖ ٔمساض ٔ tحبؾج ٝقس ٜاظ ٔمساض t
ثحطا٘ی ( ٚ )-1/645ایٙى ٝزض ٘بحی ٝثحطا٘ی لطاض ٕ٘یٌیط٘س
 ٚفطو نفط ضا ٔیپصیط٘سٙٔ ،بؾت اؾت أب ػّٕىطز اضظیبثی
قطوت ویباِىتطٚز قطق زض ز ٚقبذم پبؾرٍٛیی ٚ
ٔسیطیت زاضایی ثٝزِیُ وٛچه ثٛزٖ ٔمساض ٔ tحبؾج ٝقسٜ
اظ ٔمساض  tثحطا٘ی ( )-1/645زض ٘بحی ٝثحطا٘ی لطاض ٔیٌیط٘س
 ٚفطو نفط ضا ٕ٘یپصیط٘سٙٔ ،بؾت ٘یؿت  ٚثبیس ػّٕىطز
قطوت زض ایٗ ز ٚقبذم ثٟجٛز یبثس.

ٞؿت ٝانّی ٔسیطیت ظ٘دیطٜتأٔیٗ تّمی ٔیٌطزز .ظ٘دیطٜ
تأٔیٗ ثٙٔٝظٛض تغبثك ثب ٘یبظٞبی ٔكتطی ذٛز ضا تىبُٔ ٚ
تغییط ٔیزٞسٚ .لتی ظ٘دیط ٜذبنی ثطای اِٚیٗ ثبض ثٝعٛض
وّی ٔٛضز تحّیُ لطاض ٔیٌیطز اظ ٘تبیح آٖ ٔیتٛاٖ ثٝػٛٙاٖ
٘مغ ٝقطٚع ثٟجٛز ٕٞ ٚیٗعٛض ٔحهظ٘ی زض تحّیُٞبی
ثیكتط اؾتفبز ٜوطز .قبیس ثٟتطیٗ وبضثطز تحّیُ اِٚی ٝتٙظیٓ
ٞسف ثبقس  ٚاظ ؾٛی زیٍط ،تحّیُ ظ٘دیطٜتأٔیٗ ثبیس ثٝ
ٔٛاظات تغییطات خٟبٖ ٚالؼی تىبُٔ یبثس].[5

ارزیابی زنجیرهتأمین مبتنی بر مدل ( SCORمطالعه موردی شرکت کیاالکترود شرق)

ثطای ٔكتطی ٞ ٚعیٝٙای اؾت و ٝظ٘دیطٜتأٔیٗ زض تالـ
ذٛز ثطای اضضبء ذٛاؾتٔ ٝكتطی نطف وطز ٜاؾت .لبثّیت
ؾٛزآٚضی ظ٘دیطٜتأٔیٗ زض ٚالغ تفبٚت ثیٗ آ٘چ ٝاظ ٔكتطی
ث ٝزؾت ٔیآیس ٞ ٚعی ٝٙوّی و ٝزض ع َٛظ٘دیطٜتأٔیٗ
نطف قس ٜاؾت .لبثّیت ؾٛزآٚضی ظ٘دیطٜتأٔیٗ ؾٛز ٟ٘بیی
اؾت و ٝثیٗ تٕبْ ٔطاحُ ظ٘دیطٜتأٔیٗ تمؿیٓ ٔیقٛز.
ٞطچ ٝایٗ لبثّیت ثیكتط ثبقس ٔٛلؼیت ظ٘دیطٜتأٔیٗ ثیكتط
اؾت .اِجتٛٔ ٝفمیت ظ٘دیطٜتأٔیٗ ثطاؾبؼ لبثّیت ؾٛزآٚضی
ظ٘دیطٜتأٔیٗ  ٝ٘ ٚثطاؾبؼ ؾٛز ا٘فطازی ٞط ٔطحّ ٝؾٙدیسٜ
ٔیقٛز ،چ ٖٛحساوثط ثٛزٖ ؾٛز ٞط ٔطحّ ٝاِعأبً ث ٝحساوثط
قسٖ لبثّیت ؾٛزآٚضی ظ٘دیطٜتأٔیٗ ٕ٘یا٘دبٔس.
ٞسف اظ اضظیبثی ،ا٘تمبَ ٔكرهٞٝب  ٚذٛال ضٚیسازٞبی
تدطثی زض قىّی اؾت و ٝثتٛا٘س تٛؾظ ٔحمك ٔٛضز تدعیٝ
 ٚتحّیُ ٚالغ قٛز .اظ زیسٌبٔ ٜسیطیتی ،اضظیبثی ثٝػٛٙاٖ
یىی اظ ٍ٘طـٞبی ػّٕی  ٚیىی اظ ٟٔٓتطیٗ فؼبِیتٞبی
ٔسیطیت زض ضاؾتبی وٕی ٕ٘ٛزٖ ضٚاثظ ٔتغیطٞب ٔ ٚؼیبضٞبی
ٔ ٟٓثٝػٛٙاٖ اؾبؼ تحّیُ ،ثط٘بٔٝضیعی ،وٙتطَ فؼبِیتٞب ٚ

 -5مذل SCOR
 -1-5سبختبر مذل SCOR

ٕٞبٖعٛضو ٝزض قىُ (ٔ )2كرم اؾت ،پٙح خعء ٟٔٓ
ظ٘دیطٜتأٔیٗ ؤ ٝسَ ثط ٔجٙبی آٟ٘ب تكىیُ قس ،ٜػجبضتٙس
اظ :ثط٘بٔٝضیعی ،1تأٔیٗ ،2ؾبذت ،3تحٛیُ ٚ 4اضخبع 5و ٝزض
ع َٛتٕبْ لؿٕتٞبی تِٛیس  ٚفطآیٙس تحٛیُ ٌؿتطز ٜقسٜا٘س.
فؼبِیتٞبی ػٕسٞ ٜط یه اظ ایٗ اخعاء ث ٝقطح ظیط اؾت:
بزوبمٍریشی :ثط٘بٔٝضیعی ٔ ٚسیطیت تمبضب  /ػطضٝ
تأمیه ي مىبعیببی :تأٔیٗ ثطای ؾبذت ٔحهٛالت ،قبُٔ
ؾبذت ثط ٔجٙبی ؾفبضـٟٙٔ ،سؾی ثط ٔجٙبی ؾفبضـ
سبخت :اخطای ا٘ٛاع تِٛیس :ؾبذت ثطای ا٘جبض ،ؾبذت ثط
ٔجٙبی ؾفبضـ ٟٙٔ ٚسؾی ثط ٔجٙبی ؾفبضـ
تحًیلٔ :سیطیت ؾفبضـزٞی ،ا٘جبض ،حُٕ ٘ ٚمُ ٘ ٚهت
ثطای ٔحهٛالت ؾبذت ٝقس ،ٜؾبذت ثط ٔجٙبی ؾفبضـ ٚ
ٟٔٙسؾی ثط ٔجٙبی ؾفبضـ
مزجًعیَب :اضخبع ٔٛاز ذبْ  ٚزضیبفت ٔحهٛالت ٟ٘بیی
ٔطخٛػی][9-6

تهٕیٕبت ٔسیطیت ثٝقٕبض ٔیضٚز.

ثب تٛخ ٝثٔ ٝغبِت فٛقٔ ،كرم اؾت وٞ ٝسف ٟ٘بیی
اضظیبثی ػّٕىطز ،حه َٛاعٕیٙبٖ اظ وبضایی  ٚاثطثركی
ظ٘دیطٜتأٔیٗ ٕٞ ٚچٙیٗ زؾتیبثی ث٘ ٝیبظٞبی ٔهطفوٙٙسٜ
ٟ٘بیی اؾت].[1
 ٞسف انّی ایٗ ٔمبِ ،ٝاضظیبثی ظ٘دیطٜتأٔیٗ قطوتویباِىتطٚز قطق ثب اؾتفبز ٜاظ ٔسَ  SCORاؾت .ثطای
زؾتیبثی ثٞ ٝسف انّی ثبیس اٞساف فطػی ظیط ضا ٔٛضز
تحّیُ لطاض زاز:
 .1قٙبؾبیی  ٚتؼییٗ ٔؼیبضٞب  ٚقبذمٞبی اضظیبثی
ظ٘دیطٜتأٔیٗ
 .2ا٘ساظٌٜیطی قبذمٞبی اضظیبثی ظ٘دیطٜتأٔیٗ قطوت
ویب اِىتطٚز قطق ثطاؾبؼ ٔسَ SCOR
 .3ػبضض ٝیبثی  ٚاضائ ٝپیكٟٙبز پطٚغٜٞبی ثٟجٛز
 -4سوجیزٌتأمیه
ظ٘دیطٜتأٔیٗ ضقت ٝث ٓٞ ٝپیٛؾت ٝاظ ؾبظٔبٖٞب،
تؿٟیالتٚ ،ظبیف  ٚفؼبِیتٞبؾت و ٝاظ ٘ظط لب٘٘ٛی اظ ٓٞ
خسا ثٛز ٚ ٜاظ عطیك ضٚاثظ ػطض ٚ ٝتمبضب ثٚ ٓٞٝنُ
قسٜا٘س ٔ ٚكتُٕ ثط تٕبْ فؼبِیتٞبی ٔطتجظ ثب خطیبٖ ٚ
تجسیُ وبالٞب اظ ٔطحّٔ ٝبز ٜذبْ تب تحٛیُ ثٔ ٝهطفوٙٙسٜ
ٟ٘بیی ٘ ٚیع خطیبٖٞبی اعالػبتی ثب آٟ٘ب اؾت و ٝثبػث
ٕٞبٍٙٞی فؼبِیتٞبی زض ٖٚؾبظٔب٘ی ٔیقٛز  ٚثٝػٛٙاٖ

1- Plan
2- Source
3- Make
4- Deliver
5- Return
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ضکل ( :)1سبختبر کلی مذل SCOR

قطوت ٕ٘یتٛا٘س زض تٕبْ قبذمٞب ثٟتطیٗ ثبقس ،ثبیس ثطذی
اظ ایٗ قبذمٞب ضا ثٝعٛض ػمال٘ی ثطٌعیس ٚ ٜتالـ وٙس ثب
ثٟجٛز آٟ٘ب ٚضؼیت ذٛز ضا اضتمب ثركس .زض ػُٕ ثیكتط
قطوتٞب تؼسازی قبذم ضا اظ ٔیبٖ ایٗ قبذمٞب ا٘تربة
وطز ٚ ٜػّٕىطز ذٛز ضا ضٚی آٖ ٔتٕطوع ٔیوٙٙس .ایٗ
قبذمٞب زض ٔسَ وسٌصاضی قس ٜا٘س  ٚػجبضتٙس اظ:
 :RLلبثّیت اعٕیٙبٖ
 :RSپبؾرٍٛیی
 :AGچبثىی
ٞ :COعیٝٙ
ٔ :AMسیطیت زاضایی
قبذمٞب ثٝػٛٙاٖ اثعاضی ثطای تكطیح  ٚؾبزٜؾبظی
ؾیؿتٓٞبی پیچیس ٜؾٛزٔٙس ٞؿتٙس  ٚتغییطات زض ٘تبیح
فطآیٙس ٔیتٛا٘س ث ٝوٕه قبذمٞب ٔكبٞس ٜقسٕٞ ٚ ٜچٙیٗ
ٔجٙبیی ثطای ٔمبیؿ ٝػّٕیبتٞبی ٔكبث ٝزض یه ٘مغ ٝظٔب٘ی
ٔفطٚو ثبقس .ؾٚ ٝظیف ٝػٕس ٜقبذمٞب ػجبضتٙس اظ:
 اعالعضؾب٘ی :قبذمٞب ٔیتٛا٘ٙس ثٔ ٝسیطیت ،اعالػبتالظْ ضا ثطای تهٕیٌٓیطی زضؾت زازٔ ٚ ٜكىالت ضا
قٙبؾبیی وطز ٚ ٜآٟ٘ب ضا ثب ٔمبزیط ٞسف ٔمبیؿ ٝوٙٙس.
 ضاٞجطی :قبذمٞب ٔیتٛا٘ٙس پبیٝای ثطای ٘هت ٞسفثٛزٛٔ ٚ ٜخت ٞسایت فطآیٙس ث ٝؾٕت ٞسف ٌطز٘س.
 وٙتطَ :قبذمٞب ٔیتٛا٘ٙس ثطای وٙتطَ ٘ ٚظبضتفطآیٙس ٔٛضز ثٟطٜثطزاضی لطاض ٌیط٘س].[6،7

ارزیابی زنجیرهتأمین مبتنی بر مدل ( SCORمطالعه موردی شرکت کیاالکترود شرق)

 -2-5سطًح مذل SCOR

ایٗ ٔسَ زض ثطٌیط٘س ٜؾغٛح فطآیٙسی ٔرتّفی اؾت.
ؾغح یه ٔسَ ،زاضای پٙح ٌط ٜٚفطآیٙس انّی ٔسیطیتی
اؾت و ٝزض وٙبض ؾٛ٘ ٝع فطآیٙس :ثط٘بٔٝضیعی ،1اخطاٚ 2
تٛإ٘ٙسؾبظ 3زض ٔسَ لطاض ٔیٌیطز.
ٔدٕٛػٝای اظ ٕ٘بزٞبی اؾتب٘ساضز زض ٔسَ اؾتفبزٔ ٜیقٛز
و ٝػجبضتٙس اظ:
 :Pثط٘بٔٝضیعی
 :Sتأٔیٗ ٙٔ ٚجغیبثی
 :Mؾبذت
 :Dتحٛیُ
ٔ :Rطخٛػیٞب
 :SR4اضخبع تأٔیٗ
:DR5اضخبع تحٛیُ
 :Eپیك٘ٛس ؾبیط ٔٛاضز
(ثطای ٔثبَ) :EPتٛإ٘ٙسؾبظ ثط٘بٔٝضیعی اؾت.
ٔسَ زاضای ؾبذتبض ؾّؿّٔ ٝطاتجی ثب  3ؾغح اؾت.
ٔسَٞبی تدعی ٝفطآیٙس ثطای ٔكرم وطزٖ یه پیىطثٙسی
ذبل ػٙبنط فطآیٙس تٛؾؼ ٝزاز ٜقسٜا٘س].[9-6
 -3-5اوذاسٌگیزی عملکزد ي ضبخصَب در مذل SCOR

ازاضٜوطزٖ یه ظ٘دیطٜتأٔیٗ ثؿیبض ٔتفبٚت اظ ازاض ٜیه
قطوت ٔؿتمُ اؾت .ثطاؾبؼ ٕٞیٗ اؾتسالَ قبذمٞبی
ظ٘دیطٜتأٔیٗ ٘یع ثب قبذمٞبی اضظیبثی ػّٕىطز زض یه
قطوت ٔؿتمُ ٔتفبٚت ذٛاٞس ثٛز .ظ٘دیطٜتأٔیٗ ضا ٔیتٛاٖ
ثٝنٛضت ثطٖٚؾپبضی فطآیٙسٞبی وؿت  ٚوبض  ٚثب ٞسف
زؾتیبثی ث ٝؾٛز ثیكتط ٍ٘ب ٜوطز .قطوبی تدبضی ٘یع ثٝ
ٕٞیٗ تطتیت زاضاییٞبی ذٛز ضا ثٙٔٝظٛض زؾتیبثی ث ٝوبضایی
ثیكتط زض ظٔبٖ ؾیىُ ،ذطیسٛٔ ،خٛزی  ٚخطیبٖ ٔبِی ثٝ
اقتطان ٔیٌصاض٘س .زض ایٗ ضٚاثظ زا٘ؿتٗ وبضایی فطآیٙسٞبی
ٔكتطن ثؿیبض ٔتفبٚت اظ اضظیبثی ػّٕیبت زاذّی اؾت.
ٔؼیبضٞبی ث ٝاقتطان ٌصاقت ٝقس ٜثبیس زضثطٌیط٘سٜ
اؾتب٘ساضزٞبی ضایح زض ایٗ ظٔیٔ ،ٝٙمٛالت ٔطثٛط ثٔ ٝسیطیت
تغییط  ٚفط ًٙٞؾبظٔب٘ی تٕبْ قطوب ثبقس.
ٔسَ ،SCORزض ؾغح ا 10 َٚقبذم ػّٕىطز  ٚزض
ؾغح ز٘ ْٚیع  35قبذم ػّٕىطز زاضز .اظآ٘دبییو ٝیه

 -6پیطیىٍ پضيَصَبی گذضتٍ ارسیببی عملکزد
سوجیزٌتأمیه
أتیبظات ٔسَ  SCORثٚٝؾیّ ٝقٛضای ظ٘دیطٜتأٔیٗ ثب
ٕ٘بیف تبضیرچٛٔ ٝاضز ثٝعٛض ٌؿتطزٜای تجّیغ قس ٜاؾت.
ذالن ٝزؾتیبثی ػٕٔٛی پیبزٜؾبظی  SCORزض ٌؿتطٚ ٜؾیغ
اظ نٙبیغ ؾطاؾط خٟبٖ ٔیتٛا٘س زض ظیط شوط قٛز.
 .1وبٞف لیٕت  ٚپیكطفت ؾطٚیؽ ثٔ ٝكتطی ثط %3
افعایف زض وُ زض آٔس ػّٕیبتی پیكٟٙبز ٔیقٛز.
 .2زض ٔ 12ب ٜاظ تحمك پطٚغ ،ٜتمطیجبً  2اِی  6زضنس
پیكطفت زض ثبظاض ؾطٔبیٝ
 .3پیكطفت لبثُ تٛخ ٝزض ثبظٌكت زاضایی ث ٝػّت
تهٕیٕبت آٌبٞب٘ ٝزض ؾطٔبیٌٝصاضی
 .4تفبؾیط  ٚتؼبضیف ظ٘دیطٜتأٔیٗ ،اؾتب٘ساضز اؾتفبز ٜاظ
ذهٛنیبت اؾتب٘ساضز ؾیؿتٓٞبی  ITضا آؾبٖ وطز ٚ ٜقسیساً
لیٕتٞبی ػّٕیبتی ضا وبٞف ٔیزٞس.
 .5یه یب ؾ ٝزضنس ٔطحّ ٝؾٛز اظ پیكطفتٞب ٔسا ْٚزض
ٔسیطیت ظ٘دیطٜتأٔیٗ ٘بقی ٔیقٛز.

1- Planning
2- Execution
3- Enable
4- Source Return
5- Deliver Return
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جذيل( :)1بزخی اس پضيَصَبی اوجبم ضذٌ در حًسٌ ارسیببی عملکزد سوجیزٌ تأمیه بب ريیکزد مذل [4] SCOR
ردیف

وبم پضيَطگز
آیسیٗ ٚ

1

ٕٞىبضاٖ،
()2014

عىًان

یبفتٍَبی کلیذی

اضظیبثی ٚ ٚیػٌیٞبی

ایٗ ٘ٛیؿٙسٌبٖ ٔسَ  SCORضا ثطای اضظیبثی ػّٕىطز ذطزٜفطٚقبٖ زض نٙؼت

ػّٕىطزی ذطزٜفطٚقبٖ ثب

٘ؿبخی ث ٝوبض ٌطفتٙسٔ .ؼیبضٞبی ػّٕىطزی عجك ایٗ ٔسَ قبُٔ :لبثّیت اعٕیٙبٖ،

ثٝوبضٌیطی ٔسَ ٚ SCOR

پبؾرٍٛیی ،چبثىیٞ ،عیٞٝٙب ٔ ٚسیطیت زاضایی اؾت وٞ ٝطوساْ چٙسیٗ ظیطٔؼیبض

AHP

زاقت ٚ ٝزضخ ٝإٞیت ٞط ٔؼیبض ثب ضٚـ  AHPؾٙدیس ٜقس ٜاؾت.
ایٗ ٘ٛیؿٙسٌبٖ ث ٝاضظیبثی ػّٕىطز تأٔیٗوٙٙسٌبٖ ٔٛاز زض یه ٔطوع ؾبذت ٚؾبظ

تب٘جطي ٚ
()2014

ػّٕىطزی ٔسَ SCOR

ظ٘دیط ٜتأٔیٗ ؾبذتٚؾبظ زض ٘ظط ٌطفت ٝقس ٜاؾت .ترهیم ٔٛاز ،اضتجبعبت،

ثٙٔٝظٛض ثٟجٛز ِدؿتیه

اضظیبثی ػّٕىطز ػطضٝوٙٙس ٚ ٜتحٛیُ ثب اؾتفبز ٜاظ ٔسَ ٔ ٚ SCORؼیبضٞبی

ؾبذت  ٚؾبظ

ػّٕىطزی آٖ ثطضؾی قسٜا٘س .عجك ایٗ ٔغبِؼ ٝلبثُ ٔكبٞس ٜاؾت ؤ ٝسَ
 SCORزض نٙبیغ ؾبذت ٚؾبظ ٘یع وبضثطز زاضز.
عجك ایٗ ثطضؾی ظ٘دیط ٜتأٔیٗ ضطٚضی اؾت  ٚزض ایٗ ضاؾتب ٔسَ ٚ SCOR

3

فطآیٙس تحّیُ ؾّؿّٔٝطاتجی ٚ

ٔٙسٚظا،2

ٔسَ  SCORثطای حٕبیت اظ

()2014

عطاحی ٔدسز ظ٘دیط ٜتأٔیٗ

قٙبؾبیی فطآیٙسٞبی ٔطتجظ آٖ ٔٛضز تٛخ ٝلطاض ٌطفت ٝاؾت .اظ آ٘دب و ٝایٗ ٔسَ
ثٝعٛض ٌؿتطزٜای تٛؾظ پػٞٚكٍطاٖ زض ظ٘دیط ٜتأٔیٗ ٔٛضز تأییس لطاض ٌطفتٝ
ٔیتٛاٖ فطآیٙسٞبی وّیسی ظ٘دیط ٜتأٔیٗ ضا ثب ضٚیىطز ٌ SCORعیٙف وطز،
ثٙبثطایٗ زض ایٗ پػٞٚف ٞط یه اظ ٔؼیبضٞبی ٔسَ  SCORثب یه یب چٙس فطآیٙس
ظ٘دیط ٜتأٔیٗ ٔطتجظ ٞؿتٙس.

ضٚیىطزی ٔجتٙی ثط SCOR

وٛوبئٚ 3ٛ
4

ثٙٔٝظٛض ا٘ساظٌٜیطی ػّٕىطز

ٕٞىبضاٖ،

یه ظ٘دیط ٜتأٔیٗ ثب لبثّیت

()2013

اٍِٛثطزاضی

ٕٞىبضاٖ،
()2011

6

ٌطفت ٝقس٘سٛ٘ .یؿٙسٌبٖٔ ،دٕٛػٝای اظ ضٚـٞب ضا ثطای ا٘ساظٌٜیطی ػّٕىطز
ظ٘دیطٜتأٔیٗ ثط ٔجٙبی چبضچٛة ٔسَ  SCORپیبزٜؾبظی وطز٘سٔ .ؼیبضٞب قبُٔ
لبثّیت اعٕیٙبٖ ،پبؾرٍٛیی ،چبثىیٞ ،عی ٚ ٝٙزاضایی ثٛز ٚ ٜاِٛٚیت  ٚإٞیت آٟ٘ب ثب
ف TOPSIS ٚ AHP ٖٛٙؾٙدیس ٜقس ٜاؾت.
٘ٛیؿٙسٌبٖ تالـٞبی تدطثی ثطای ثطضؾی پبیبیی ٔسَ  SCORا٘دبْ زازٜا٘س ٚ

غٚ 4ٚ
5

زض ایٗ ٔغبِؼٔ ،ٝؼیبضٞبی ػّٕىطزی ٔسَ  SCORثٙٔٝظٛض تهٕیٌٓیطی ثٝوبض

یىپبضچٍی ظ٘دیطٜتأٔیٗ ٚ

تأثیط فطآیٙسٞبی ٔسَ  SCORثط  ٓٞؾٙدیسٌ ٜطزیس .عجك یبفتٞٝب فطآیٙس ثط٘بٔٝضیعی

ٔسَ SCOR

تأثیط ٔثجتی ثط فطآیٙسٞبی ٔٙجغیبثی ،ؾبذت  ٚتحٛیُ زاضزٙٔ .جغیبثی تأثیط ٔثجت ثط
تحٛیُ زاضز .عجك قٛاٞس تدطثی حبنّٔ ٝسَ  SCORپبیبیی حمیمی زاضز.

ثبیٚ 5

اضظیبثی ٔؼیبضٞبی ػّٕىطز

ٕٞىبضاٖ،

پبیساض اوِٛٛغیىی ثطای

()2012

ٔسیطیت ظ٘دیطٜتأٔیٗ

ایٗ پػٞٚكٍطاٖ ٔسَ  SCORضا ثطای تؼییٗ ٔؼیبضٞبی ػّٕىطزی ٔحیغی ٚ
تدبضی زض ٔٙجغیبثی ظ٘دیطٜتأٔیٗ ثٝوبض ٌطفتٙسٔ .ؼیبضٞبی ػّٕىطز ٔجتٙی ثط SCOR
ثب تٛخ ٝث ٝپٙح ثؼس (ٞعی ،ٝٙظٔبٖ ،ویفیت ،ا٘ؼغبفپصیطی ٛ٘ ٚآٚضی) ٞؿتٙس .ثٙبثطایٗ
ٔیتٛاٖ ث ٝؾیؿتٓ ػّٕىطز ظ٘دیطٜتأٔیٗ وٕه وطز.
زض ایٗ پػٞٚف ضاثغ ٝثیٗ فؼبِیت ثط٘بٔٝضیعی  ٚػّٕىطز زض ظ٘دیطٜتأٔیٗ ثطضؾی
ٔیقٛز .ایٟٙب ثیبٖ ٔیزاض٘س اظ آ٘دب ؤ ٝسَ  SCORچبچٛثی ثطای فؼبِیتٞب ٚ

الوبٔی ٚ
7

ٔطتجظ وطزٖ فؼبِیتٞبی
6

فطآیٙسٞبی ٔسیطیت ظ٘دیطٜتأٔیٗ فطأ ٓٞیؾبظز ،اظایٗض ٚضاثغ ٝثیٗ ثط٘بٔٝضیعی ٚ

ٔهوٛضٔه ،

ثط٘بٔٝضیعی  SCORثٝ

ػّٕىطز ثطٔجٙبی چٟبض حٛظ ٜتهٕیٌٓیطی اضائ ٝقس ٜزض ٔسَ ( SCORثط٘بٔٝضیعی،

()2014

ػّٕىطز ظ٘دیطٜتأٔیٗ

ٔٙجغیبثی ،ؾبذت  ٚتحٛیُ)  ٝ٘ ٚفؼبِیت وّیسی زض ثط٘بٔٝضیعی ظ٘دیطٜتأٔیٗ ثطضؾی
ٌطزیس ٜاؾت٘ .تبیح ٘كبٖ زاز٘س و ٝفؼبِیت ثط٘بٔٝضیعی زض  ٕٝٞحٛظٜٞبی
تهٕیٌٓیطی ظ٘دیطٜتأٔیٗ زض فطآیٙس ٞ ٟٓٔ SCORؿتٙس.

1- Tannberd & Persson
2- Mendoza
3- Cocoa
4- Zhou
5- By
6- Lacquay & McCormack
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ارزیابی زنجیرهتأمین مبتنی بر مدل ( SCORمطالعه موردی شرکت کیاالکترود شرق)

2

پطؾ،1ٖٛ

ثٝوبضٌیطی ٔؼیبضٞبی

ٔیپطزاظزٔ .سَ  SCORاثعاضی ثطای اضظیبثی خطیب٘بت ٔٛاز  ٚا٘ساظٌٜیطی ػّٕىطز

ارزیابی زنجیرهتأمین مبتنی بر مدل ( SCORمطالعه موردی شرکت کیاالکترود شرق)

ث ٝثیبٖ زلیكتط ایٙتُ 1یىی اظ شی٘فؼبٖ  SCORزض
ؾطاؾطخٟبٖ اؾت و ٝث ٝػّت اضغطاض زض یىپبضچٍی تدبضت
ث ٝتدبضت ٔدجٛض ثٛز قجى ٝظ٘دیط تأٔیٗ ٔدبظی پٛیب ٚ
پیچیس ٜذٛز ضا ثٟجٛز  ٚاضتمبء ثركس].[10
اظ اثتىبضات  SCORزض قطوت ایٙتُ ا٘تظبض ٔیضٚز تب ثٝ
ٔٛاضز ظیط زؾت یبثٙس:
 .1اؾٙبز ظ٘دیطٜتأٔیٗ  ٚاذیطاً فطآیٙس تالـٞبی اضتمبء
زض ٔىبٖ
 .2قٙبؾبیی پیكطفتٞبی زٚض ٜوٛتبٜ
 .3قٙبؾبیی ٔبِىیٗ ثطای پیكطفتٞبی زٚض ٜعٛال٘ی
ٟٓٔ .4تط اظ  ،ٕٝٞیبزٌیطی  ٚپصیطـ ضٚـ  SCORزض
تالـٞبی اضتمبء ایٙتُ].[11
 ثب تٛخ ٝث ٝإٞیت ٔؿئّ ٝاضظیبثی ظ٘دیطٜتأٔیٗ،تبو ٖٛٙپػٞٚفٞبی ٌ٘ٛبٌ٘ٛی تٛؾظ ٔحممبٖ ثب ضٚـٞبی
ٔرتّف ا٘دبْ قس ٜاؾت (خس.)1 َٚ
زض پػٞٚكی خٛاٖ ویب٘ی ٔ ٚحٕس خؼفطی (]12[)1394
ثب زض ٘ظط ٌطفتٗ ٔؼیبضٞبی ٔسَ  SCORثٝػٛٙاٖ قبذمٞبی
ػّٕىطزی  ٚثب تٛخ ٝث ٝفطآیٙسٞبی قفٌب٘ ٝایٗ ٔسَ
ثٝػٛٙاٖ قبذمٞبی فطآیٙسی ٘ ٚیع تؼییٗ ظیطٔؼیبضٞبی
ٔطثٛع ٝزض ٞط قبذم ،ؾّؿّٔ ٝطاتجی اظ قبذمٞبی اضظیبثی
زض ؾ ٝؾغط تؼطیف وطز٘س .زض ٔسَ اضائ ٝقس ،ٜزض ؾغح اَٚ
 2قبذم والٖ اضظیبثی ،زض ؾغح ز 11 ٚقبذم اضظیبثی ٚ
زض ؾغح ؾ 35 ْٛظیطٔؼیبض تؼطیف قسٜا٘س .ثٙٔٝظٛض اضائٝ
ٔیعاٖ ٚظٖ ث ٝقبذمٞب  ٚپبضأتطٞبی ٔسَ اظ تىٙیه
ٌAHPطٞٚی اؾتفبزٌ ٜطزیس .ثطاؾبؼ یبفتٞٝب61/89 ،
زضنس ٚظٖ ٔطثٛط ث ٝقبذمٞبی ٘تبیح  38/11 ٚزضنس
ٚظٖ ٔطثٛط ث ٝقبذمٞبی فطآیٙسی ٞؿتٙس .ثب تٛخ ٝث ٝزض
٘ظط ٌطفتٗ قبذمٞبی ٘تبیح ٘ ٚیع قبذمٞبی ػّٕىطزی
زض ٔمبیؿ ٝثب ٔسَ  SCORو ٝفمظ قبذمٞبی ٘تبیح ضا زض
٘ظط ٌطفت ٝاؾت ،ایٗ ٔسَ ثطای قطوتٞبی تبظ ٜتأؾیؽ ٚ
٘ٛپب و ٝزض حبَ ضاٜا٘ساظی  ٚثرفٞب  ٚفطآیٙسٞبی ؾبظٔبٖ
ٞؿتٙسٔ ،ؤثط اؾت .ثٙبثطایٗ ٔیتٛاٖ پیكٟٙبز وطز وٞ ٝط
قطوت تِٛیسی ثب ٔحبؾجٔ ٝیعاٖ قبذم خبٔغ اضظیبثی
ظ٘دیطٜتأٔیٗ ذٛز ،ضٕٗ آٌبٞی اظ ٚضؼیت ٔٛخٛز زض ٔمبیؿٝ
ثب ضلجب ،ظٔی ٝٙتؼییٗ ضاٞجطزٞب ،ؾیبؾتٞب  ٚثط٘بٔٞٝبی
ٔٙبؾت ،ضا ثٙٔٝظٛض اضتمبی ؾغح ویفی  ٚوٕی ظ٘دیط ٜتأٔیٗ
 ٚثٟجٛز ؾبظٔبٖ ٔطثٛع ٝفطا ٓٞؾبظز.

نبثطی  ٚحؿٗظاز .[13])1393( ٜث ٝاضظیبثی ػّٕىطز
ظ٘دیطٜتأٔیٗ ؾبٔب٘ٔ ٝسیطیت قٟطی یىی اظ ٔٙبعك ٔكٟس ٚ
تٟطاٖ  ٚضتجٝثٙسی فطآیٙسٞبی انّی ٔسَ  SCORپطزاذتٙس.
اظ ضٚـ آٔبض اؾتٙجبعی زض آظٔ ٖٛفطضیٞٝبی ٔطتجظ ثب ٔسَ
ٔفٟٔٛی پیكٟٙبزی ،اؾتفبز ٜقس٘ ٚ ٜتیدٟ٘ ٝبیی ٔكرم
وطز و ٝثب تٛخ ٝث ٝثط٘بٔٝضیعی  ٚتٛا٘بیی ثبالی قٟطزاضی
قٟط تٟطاٖ زض ٔٙجغ یبثی  ٚثطٖٚؾپبضی ذسٔبت ،ػّٕىطز ٚ
ذطٚخی ؾیؿتٓ ٔتٙبؾت ثب ٞعیٞٝٙبی ا٘دبْ قس ٜزض
ٚضؼیت ٔغّٛة لطاض ٘ساض٘س و ٝثط ایٗ اؾبؼ ضاٜوبضٞبی
الظْ اضائٔ ٝیقٛز.
2
ثیٍّیبضزی  ٚثبتٙی ( [14])2014زضپػٞٚكی قبذمٞبی
وّیسی ػّٕىطز (قبذمٞبی ٔبِی  ٚغیطٔبِی) ضا قٙبؾبیی
وطز ،ٜؾپؽ ثب اؾتفبز ٜاظ تىٙیه زِفی قبذمٞب ضا انالح
 ٚتؼسیُ ٕ٘ٛز٘س  ٚآٟ٘ب ضا زض لبِت چٟبض چكٓا٘ساظ ٔسَ SC
ؾبذتبضزٞی وطز٘س.
خالَ٘ٚس ٕٞ ٚىبضاٖ ( [4])2011ثبظ تؼطیف فطآیٙسٞبی
ظ٘دیطٞبی تأٔیٗ ٔكبث ٝضا ثب ٔسَ ٔ SCORغطح وطز٘س تب
قطوتٞبی ثب ظ٘دیطٜتأٔیٗ ٘ؿجتبً یىؿبٖ ثتٛا٘ٙس ػّٕىطز
ذٛز ضا ثب یىسیٍط ٔمبیؿ ٝوٙٙس .ضٚـ پیكٟٙبزی آ٘بٖ ثطای
ٔمبیؿ ٝظ٘دیطٜٞبی تأٔیٗ ٔكبث ٝضٚـ تحّیُ زازٜٞب اؾت.
ٔعیت پػٞٚف آٟ٘ب أىبٖ قٙبؾبیی ٘مبط لٛت  ٚضؼف
قطوتٞب زض ٔمبیؿ ٝثب ضلجب اؾت ٔ ٚحسٚزیت ضٚـ آٟ٘ب
ػسْ زؾتطؾی ث ٝاعالػبت ٔٛضز ٘یبظ ٔ ٚمبٔٚت ضلجب ٘ؿجت
ثٕٞ ٝىبضی زض ایٗ ظٔی ٝٙاؾت.
ثٝعٛض ذالن ،ٝثب ٔغبِؼ ٚ ٝثطضؾی ٔمبالت پیكیٗٔ ،كرم
ٌطزیس تحمیمبت ٔٙبؾجی زض ظٔی ٝٙاضظیبثی ظ٘دیط ٜتأٔیٗ ثب
اؾتفبز ٜاظ ٔسَ  SCORا٘دبْ ٌطفت ٝاؾت .زض ایٗ ٔمبِٝ
ؾؼی قس ٜثب اضظیبثی ظ٘دیطٜتأٔیٗ قطوت ویباِىتطٚز  ٚثب
اؾتفبز ٜاظ پٙح قبذم لبثّیت اعٕیٙبٖ ،پبؾرٍٛیی ،چبثىی،
ٞعیٔ ٚ ٝٙسیطیت زاضایی ٔسَ  SCORث ٝایٗ ٘تید ٝزؾت
یبفت و ٝاضظیبثی ظ٘دیطٜتأٔیٗ قطوت زض وساْ قبذم ٚضؼیت
ٔٙبؾت  ٚزض وساْ قبذم ٚضؼیت ٘بٔٙبؾجی زاضز.
 -7ريش پضيَص
 -1-7ابشار گزدآيری اطالعبت

زازٜٞب  ٚاعالػبت ٔٛضز ٘یبظ ،ؾٛاثك ٔٛخٛز زض قطوت
ویباِىتطٚز قطق ،تأٔیٗوٙٙسٌبٖ ٔ ٚكتطیبٖ ٞؿتٙس و ٝثب
اؾتفبز ٜاظ پطؾكٙبٔ ٝاظ ؾٛاثك ٔٛخٛز زض فطآیٙسٞبی ٔرتّف
2- Bigliardi & Battani

1- Intel
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اظ خّٕ ٝتأٔیٗ  ٚتساضنِ ،دؿتیه  ٚثط٘بٔٝضیعی ،تِٛیس ثب
ویفیت ،ا٘ساظٌٜیطی  ٚتحّیُ  ٚثٟجٛز ،فطٚـ  ٚذسٔبت پؽ
اظ فطٚـ  ٚغیطٚ ٚ ٜاحسٞبی ٔرتّف ٔطتجظ ثب فطآیٙسٞبی
شوط قس ٜاظ خّٕ ٝثبظضٌب٘ی ،پكتیجب٘ی ،ثط٘بٔٝضیعی ،ا٘جبضٞب،
تِٛیس ،فطٚـ  ٚغیط ٜاؾترطاج ٌطزیس ٜاؾت .عطاحی ؾؤاالت
پطؾكٙبٔٞٝب ثطاؾبؼ قبذمٞبی ؾغح ؾٔ ْٛسَ ٔطخغ
ػّٕیبت ظ٘دیطٜتأٔیٗ نٛضت پصیطفت ٝاؾت .زض ایٗ پطؾكٙبٔٞٝب
ثطای ؾٙدف ٘ظطات  ٚػمبیس اػضبی خبٔؼ ٝآٔبضی اظ عیف
ِیىطت اؾتفبز ٜقس ٜو ٝأتیبظزٞی آٟ٘ب ث ٝلطاض ظیط اؾت:
أتیبظ ٔ : 1حسٚز ٜذیّی وٓ (نفط اِی  20زضنس)
أتیبظ ٔ : 3حسٚز ٜوٓ ( 20اِی  40زضنس)
أتیبظ ٔ : 5حسٚزٔ ٜتٛؾظ ( 40اِی  60زضنس)
أتیبظ ٔ : 7حسٚز ٜظیبز ( 60اِی  80زضنس)
أتیبظ ٔ : 9حسٚز ٜذیّی ظیبز ( 80اِی  100زضنس)
پطؾكٙبٔٞٝب ٘یع ثطاؾبؼ چبضچٛة قبذمٞبی ٔسَ ٚ
عجك ؾغٛح ٔرتّف آٖ عطاحی قس ٜاؾت .ثٙبثطایٗ،
پطؾكٙبٔٞٝب اؾتب٘ساضز ثٛز ٚ ٜثب تٛخ ٝث ٝاؾتب٘ساضز ثٛزٖ
پطؾكٙبٔٞٝب ،ضٚایی آٖ ٔٛضز تأییس اؾتٕٞ .چٙیٗ ثطای
پبیبیی پطؾكٙبٔٞٝب اظ آظٔ ٖٛآِفبی وط٘ٚجبخ اؾتفبز ٜقس ٜاؾت.

جذيل ( :)3ارتببط يیضگیَبی عملکزدی ي عىبصز سوجیزٌتأمیه

 -3-7تحلیل آمبری دادٌَب

ثطای تؿت ا٘غجبق زازٜٞب ثب خبٔؼ٘ ٝطٔبَ اظ آظٖٔٛ
وٌِٕٛٛطٚف  -اؾٕیط٘ٛف اؾتفبز ٜقس ٜاؾت .ثطای تؿت
ا٘غجبق زازٜٞب ثب خبٔؼ٘ ٝطٔبَ ،فطضی ٝظیط تؼطیف ٔیقٛز:
تٛظیغ خبٔؼ ٝآٔبضی ٘طٔبَ ٘یؿت.
تٛظیغ خبٔؼ ٝآٔبضی ٘طٔبَ اؾت.
جذيل( :)4آسمًن کًلمًگزيف  -اسمیزوًف
بزای تست اوطببق دادٌَب بب جبمعٍ وزمبل

جذيل ( :)2محبسبٍ پبیبیی کل پزسطىبمٍَب

ثب ا٘دبْ آظٔ ٖٛوٌِٕٛٛطٚف  -اؾٕیط٘ٛف چٙب٘چ ٝػسز
ٔؼٙیزاضی ( )sigثیف اظ  5زضنس یب  5نسْ ثٛز ٘طٔبَ ثٛزٖ
تٛظیغ ٘تیدٌ ٝطفتٔ ٝیقٛزٕٞ .بٖعٛضو ٝزض خس)4( َٚ
ٔكرم اؾتٔ ،مساض ٘ 0/208كبٖ اظ پصیطـ فطو نفط
زاضز زض ٘تید ٝفطو نفط ٔٛضز تأییس اؾت یب ثٝػجبضت زیٍط
تٛظیغ خبٔؼ ٝآٔبضی ٘طٔبَ اؾت.

ٔمساض آِفبی وط٘ٚجبخ وُ پطؾكٙبٔٞٝب عجك خس)2( َٚ
ثطاثط  0/899اؾت ) (1> α > 0.7و٘ ٝكبٍ٘ط تأییس پبیبیی
وُ پطؾكٙبٔٞٝب ٔیثبقس.
 -2-7ريش گزدآيری دادٌَب

 -7-4مببوی پذیزش فزضیٍ

ثطای ٌطزآٚضی زازٜٞبی ٚیػٌیٞبی ػّٕىطزی (لبثّیت
اعٕیٙبٖ ،پبؾرٍٛیی ،چبثىیٞ ،عیٔ ٚ ٝٙسیطیت زاضاییٞب) اظ
ضٚـ ٌٕ٘ٝ٘ٛیطی ؾٕٟیٝای اؾتفبز ٜقس ٜاؾت .پطؾكٙبٔٞٝبیی
ثطای تأٔیٗوٙٙسٌبٖ ،قطوت ویباِىتطٚز قطق ٔ ٚكتطیبٖ
عطاحی قس ٚ ٜزض ثیٗ ٕ٘بیٙسٌبٖ آٟ٘ب تٛظیغ  ٚخٕغآٚضی
ٌطزیس ٜاؾت.پطؾكٙبٔٞٝب ٔغبثك خس )3(َٚاضتجبط ٚیػٌیٞبی
ػّٕىطزی  ٚػٙبنط ظ٘دیطٜتأٔیٗ ضا ٘كبٖ ٔیزٞس.
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ثب تٛخ ٝثٔ ٝحسٚز ثٛزٖ اعالػبت ٔٛخٛز ،حدٓ اعالػبت
٘یع وٛچه ٔیثبقس .ثٕٞ ٝیٗ زِیُ ثطای آظٔ ٖٛفطو اظ
تٛظیغ  tاؾتیٛز٘ت  ٚثطای تحّیُ زازٜٞب اظ ٘طْافعاض SPSS
٘ؿر 16 ٝاؾتفبز ٜقس ٜاؾت .ثطای آظٔ ٖٛفطو ،اثتسا
فطضیٞٝبی نفط ٔ ٚربِف تؼطیف ٌطزیس ٚ ٜثب تٛخ ٝث ٝایٙىٝ
ٞسف ثطضؾی ٔٙبؾت ثٛزٖ (ثبالتط اظ ٔتٛؾظ ثٛزٖ) فطضیٞٝب
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پطؾكٙبٔٞٝب زض قطوتٞب ٚ ٚاحسٞبی ٔطتجظ تٛظیغ ٚ
خٕغآٚضی ٌطزیس٘ .طخ ثبظٌكت پطؾكٙبٔٞٝب ٘یع %96/55
ٔیثبقس.

ارزیابی زنجیرهتأمین مبتنی بر مدل ( SCORمطالعه موردی شرکت کیاالکترود شرق)

ٔیثبقس اظ آظٔ ٖٛیهعطف( ٝزض ایٙدب یهعطف ٝچپ) اؾتفبزٜ
قس ٜاؾت.
الظْ ث ٝشوط اؾت وٙٔ ٝبؾت ثٛزٖ زض فطضیٞٝبی ایٗ
تحمیك ثٔ ٝؼٙی ثیكتط اظ حس ٔتٛؾظ ثٛزٖ اؾت .چٙب٘چt ٝ
ٔحبؾج ٝقس ٜتٛؾظ ٘طْافعاض ثعضيتط اظ  tخس َٚثبقس،
آٔبض ٜآظٔ ٖٛزض ٔٙغم ٝثحطا٘ی لطاض ٕ٘یٌیطز  ٚفطو نفط
تأییس ٔیقٛز ِٚی چٙب٘چٔ t ٝحبؾج ٝقس ٜتٛؾظ ٘طْافعاض
وٛچهتط اظ  tخس َٚثبقس ،آٔبض ٜآظٔ ٖٛزض ٔٙغم ٝثحطا٘ی
لطاض ٌطفت ٚ ٝفطو نفط ضز ٔیقٛز.

جذيل ( :)6آسمًن فزضیٍ 2

ثب تٛخ ٝث ٝخس٘ )6( َٚیع ٔیتٛاٖ ٘تیدٌ ٝطفت و ٝچٖٛ
ٔمساض ٔ tحبؾج ٝقس ٜاظ ٔمساض  tثحطا٘ی ( )-1.645وٛچهتط
اؾت ،پؽ زض ٘بحی ٝثحطا٘ی لطاض ٌطفت ٚ ٝفطو نفط پصیطفتٝ
ٕ٘یقٛز .ثٝػجبضت زیٍط ػّٕىطز پبؾرٍٛیی اضظیبثی ظ٘دیطٜ
تأٔیٗ قطوت ویباِىتطٚز قطق ٔٙبؾت ٘یؿت.

 -7-5آسمًن فزضیٍَب
 -1-5-7آسمًن فزض ( 1لببلیت اطمیىبن)

فطو نفط :لبثّیت اعٕیٙبٖ اضظیبثی ظ٘دیطٜتأٔیٗ قطوت
ویباِىتطٚز قطق ٔٙبؾت اؾت.
H0 : x  5

 -3-5-7آسمًن فزض( 3چببکی)

فطو نفط :چبثىی اضظیبثی ظ٘دیطٜتأٔیٗ قطوت
ویباِىتطٚز قطق ٔٙبؾت اؾت.

فطو ٔمبثُ :لبثّیت اعٕیٙبٖ اضظیبثی ظ٘دیطٜتأٔیٗ
قطوت ویباِىتطٚز قطق ٔٙبؾت ٘یؿت.

H0 : x  5

H1 :  x  5

فطو ٔمبثُ :چبثىی اضظیبثی ظ٘دیطٜتأٔیٗ قطوت
ویباِىتطٚز قطق ٔٙبؾت ٘یؿت.

جذيل ( :)5آسمًن فزضیٍ 1

H1 :  x  5
جذيل ( :)7آسمًن فزضیٍ3

ثب تٛخ ٝث ٝخس٘ )5( َٚیع ٔیتٛاٖ ٘تیدٌ ٝطفت و ٝچٖٛ
ٔمساض ٔ tحبؾج ٝقس ٜاظ ٔمساض  tثحطا٘ی ( )-1.645ثعضيتط
اؾت ،پؽ زض ٘بحی ٝثحطا٘ی لطاض ٍ٘طفت ٚ ٝفطو نفط
پصیطفتٔ ٝیقٛز .ثٝػجبضت زیٍط ػّٕىطز لبثّیت اعٕیٙبٖ
اضظیبثی ظ٘دیطٜتأٔیٗ قطوت ویباِىتطٚز قطق ٔٙبؾت اؾت.

ٕٞچٙیٗ ثب تٛخ ٝث ٝخس٘ )7( َٚیع ٔیتٛاٖ ٘تیدٌ ٝطفت
و ٝچٔ ٖٛمساض ٔ tحبؾج ٝقس ٜاظ ٔمساض  tثحطا٘ی()-1.645
ثعضيتط اؾت ،پؽ زض ٘بحی ٝثحطا٘ی لطاض ٍ٘طفت ٚ ٝفطو نفط
پصیطفتٔ ٝیقٛز .ثٝػجبضت زیٍط ػّٕىطز چبثىی ظ٘دیطٜتأٔیٗ
قطوت ویباِىتطٚز قطق ٔٙبؾت اؾت.

 -2-5-7آسمًن فزض ( 2پبسخگًیی)

فطو نفط :پبؾرٍٛیی اضظیبثی ظ٘دیطٜتأٔیٗ قطوت
ویباِىتطٚز قطق ٔٙبؾت اؾت.

 -4-5-7آسمًن فزض َ( 4شیىٍَب)

H0 : x  5

فطو نفطٞ :عیٞٝٙبی اضظیبثی ظ٘دیطٜتأٔیٗ قطوت
ویباِىتطٚز قطق زض ؾغح ٔٙبؾجی اؾت.

فطو ٔمبثُ :پبؾرٍٛیی ٔسیطیت ظ٘دیطٜتأٔیٗ قطوت
ویباِىتطٚز قطق ٔٙبؾت ٕ٘یثبقس.

H0 : x  5

H1 :  x  5
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فطو ٔمبثُٞ :عیٞٝٙبی اضظیبثی ظ٘دیطٜتأٔیٗ قطوت
ویباِىتطٚز قطق زض ؾغح ٔٙبؾجی ٘یؿت.

 -6-5-7آسمًن فزضیٍ اصلی

فطو نفط :اضظیبثی ظ٘دیطٜتأٔیٗ قطوت ویباِىتطٚز
قطق ٔٙبؾت اؾت.

H1 :  x  5

H0 : x  5

جذيل ( :)8آسمًن فزضیٍ 4

فطو ٔمبثُ :اضظیبثی ظ٘دیطٜتأٔیٗ قطوت ویباِىتطٚز
قطق ٔٙبؾت ٘یؿت.
H1 :  x  5

ثب تٛخ ٝث ٝخس٘ )8( َٚیع ٔیتٛاٖ ٘تیدٌ ٝطفت و ٝچٖٛ
ٔمساض ٔ tحبؾج ٝقس ٜاظ ٔمساض  tثحطا٘ی ( )-1.645ثعضيتط
اؾت ،پؽ زض ٘بحی ٝثحطا٘ی لطاض ٍ٘طفت ٚ ٝفطو نفط
پصیطفتٔ ٝیقٛز .ثٝػجبضت زیٍط ػّٕىطز ٞعی ٝٙاضظیبثی
ظ٘دیطٜتأٔیٗ قطوت ویباِىتطٚز قطق ٔٙبؾت اؾت.
٘تید ٝآظٔ ٖٛفطضی ٝانّی زض خس )10( َٚشوط قسٜ
اؾت .ثب ٔطاخؼ ٝث ٝخس َٚآٔبضی  ٚثب تٛخ ٝث ٝایٙى ٝآظٖٔٛ
یهعطف ٝچپ ٔیثبقسٔ ،مساض ثحطا٘ی  tثطاثط  -1.645اؾت.
پؽ ثب تٛخ ٝث ٝخسٔ )9( َٚمساض ٔ tحبؾج ٝقس ٜاظ ٔمساض t
ثحطا٘ی ثعضيتط اؾت  ٚآٔبض ٜآظٔ ٖٛزض ٘بحی ٝثحطا٘ی لطاض
ٍ٘طفت ٚ ٝفطو نفط پصیطفتٔ ٝیقٛز ،یؼٙی فطضی ٝانّی
ٔٛضز تأییس اؾت.

 -7-5-5آسمًن فزض ( 5مذیزیت داراییَب)

فطو نفطٔ :سیطیت زاضاییٞبی اضظیبثی ظ٘دیطٜتأٔیٗ
قطوت ویباِىتطٚز قطق ٔٙبؾت اؾت.
H0 : x  5

فطو ٔمبثُٔ :سیطیت زاضاییٞبی اضظیبثی ظ٘دیطٜتأٔیٗ
قطوت ویباِىتطٚز قطق ٔٙبؾت ٘یؿت.
H1 :  x  5

 -8بزرسی یبفتٍَب

جذيل ( :)9آسمًن فزضیٍ 5

ثطضؾی ٘تبیح حبنُ اظ آظٔ ٖٛفطضیٞٝبی ٔغطح قس ٜزض
ثرف ( ،)7-5زض خس )11( َٚشوط قس ٜاؾتٕٞ .بٌٖٝ٘ٛوٝ
زض ایٗ خسٔ َٚكرم اؾت ،اضظیبثی ظ٘دیط ٜتأٔیٗ قطوت
ویباِىتطٚز قطق فمظ زض ظٔی ٝٙپبؾرٍٛیی ٔ ٚسیطیت زاضاییٞب
ٔٙبؾت ٘جٛز ٚ ٜزض ؾبیط ظٔیٞٝٙب ٘یع ٚضؼیت ٔٙبؾجی زاضز.
جذيل ( :)11وتبیج آسمًن فزضیٍَب

ثب تٛخ ٝث ٝخس٘ )9( َٚیع ٔیتٛاٖ ٘تیدٌ ٝطفت و ٝچٖٛ
ٔمساض ٔ tحبؾج ٝقس ٜاظ ٔمساض  tثحطا٘ی ( )-1.645وٛچهتط
اؾت ،پؽ زض ٘بحی ٝثحطا٘ی لطاض ٌطفت ٚ ٝفطو نفط
پصیطفتٕ٘ ٝیقٛز .ثٝػجبضت زیٍط ػّٕىطز ٔسیطیت زاضایی
اضظیبثی ظ٘دیطٜتأٔیٗ قطوت ویباِىتطٚز قطق ٔٙبؾت ٘یؿت.
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ٚضؼیت

ٚیػٌی
ٔسیطیت
ػّٕىطزی ا٘ؼغبفپصیطی پبؾرٍٛیی چبثىی ٞعیٝٙ
زاضایی
ٔٙبؾت

٘بٔٙبؾت

*

*
*

*
*

ثطای ثطضؾی زلیكتط ایٗ ٘تبیح الظْ اؾت ٘تبیح حبنُ اظ
آظٔ ٖٛفطضیٞٝبی خعئی ضا ٘یع ثطضؾی قٛز .خس)12( َٚ
ٚضؼیت خٙجٞٝبی ٔرتّف ٚیػٌیٞبی ػّٕىطزی ضا ٘كبٖ
ٔیزٞس.
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جذيل( :)11آسمًن فزضیٍ اصلی

جذيل ( :)12يضعیت جىبٍَبی مختلف يیضگیَبی عملکزدی

ارزیابی زنجیرهتأمین مبتنی بر مدل ( SCORمطالعه موردی شرکت کیاالکترود شرق)

 -5مذیزیت دارایی

َ -4شیىٍ

 -3چببکی

 -2پبسخگًیی  -1اوعطبف پذیزی

يیضگی

وبمىبسب

جىبٍ

ضزح

مىبسب

RL.2.1

زضنس ؾفبضقبتی و ٝوبُٔ تحٛیُ ٌطزیس ٜاؾت

*

RL.2.2

ػّٕىطز تحٛیُ ثطحؿت تبضید تحٛیُ

*

RL.2.3

نحت ٔؿتٙسات اضؾبِی

*

RL.2.4

تحٛیُ ٟ٘بیی ٔحهَٛ

*

RS.2.1
RS.2.2
RS.2.3
RS.2.4

ؾیىُ ظٔب٘ی تأٔیٗ
ؾیىُ ظٔب٘ی ؾبذت
ؾیىُ ظٔب٘ی تحٛیُ
ؾیىُ ظٔب٘ی تحٛیُ اظ ذطز ٜفطٚقی

*

AG.2.1
AG.2.2
AG.2.3
AG.2.4
AG.2.5
AG.2.11
AG.2.12
AG.2.13

ا٘ؼغبفپصیطی  ٚؾبظٌبضی تأٔیٗ ،تأٔیٗوٙٙسٜ
ا٘ؼغبفپصیطی  ٚؾبظٌبضی تِٛیس تأٔیٗوٙٙسٜ
ا٘ؼغبفپصیطی  ٚؾبظٌبضی تحٛیُ تأٔیٗوٙٙسٜ
ا٘ؼغبفپصیطی  ٚؾبظٌبضی اضخبع تأٔیٗوٙٙسٜ
ا٘ؼغبفپصیطی  ٚؾبظٌبضی اضخبع ٔكتطی
ؾبظٌبضی تأٔیٗ ٔكتطی
ؾبظٌبضی تِٛیس ٔكتطی
ؾبظٌبضی تحٛیُ ٔكتطی

*
*
*
*
*
*
*

CO.2.1
CO.2.2
CO.2.3
CO.2.4
CO.2.5
CO.2.6
CO.2.7

ٞعی ٝٙثط٘بٔ ٝضیعی
ٞعی ٝٙتأٔیٗ
ٞعی ٝٙؾبذت
ٞعی ٝٙتحٛیُ
ٞعی ٝٙاضخبع
ضیؿه ٔبِی فؼبِیتٞبی ظ٘دیط ٜتأٔیٗ
ٞعی ٝٙوبٞف ضیؿه ظ٘دیط ٜتأٔیٗ

*
*
*
*
*
*
*

AM.2.1
AM.2.2

تؿٛی ٝحؿبة ثٛٔ ٝلغ فطٚـ
ضاوس ٕ٘ب٘سٖ ٔٛخٛزی زض ؾبظٔبٖ

*
*

AM.2.3

پطزاذت ثٛٔ ٝلغ ثطای ذطیس ٔٛاز ،زؾتٕعز  ٚیب ٔٙبثغ خبیٍعیٗ

*

AM.2.4

زضآٔس ظ٘دیط ٜتأٔیٗ ث ٝزضآٔس وُ

*

AM.2.5

زاضاییٞبی ثبثت ظ٘دیط ٜتأٔیٗ

AM.2.6

٘ؿجت حؿبةٞبی پطزاذتٙی ثٛٔ ٝخٛزی

*

AM.2.7

٘ؿجت حؿبةٞبی زضیبفتٙی ثٛٔ ٝخٛزی

*

AM.2.8

٘ؿجت ٔٛخٛزی ضاوس ثٛٔ ٝخٛزی

*
*
*

*

*

*

ف ٖٛٙثطتط 1زض ٔسَ ثیبٖ قس ٜاؾت .خس )13( َٚثطذی اظ
ف ٖٛٙثطتط ضا ثٕٞ ٝطا ٜاضتجبط  ٚتأثیط آٟ٘ب ثط ٚیػٌیٞبی
ػّٕىطزی ٘كبٖ ٔیزٞس] .[6ثب تٛخ ٝث ٝخس ،)13( َٚاضتجبط
ثیٗ ف ٖٛٙثطتط ٚ ٚیػٌیٞبی ػّٕىطزی ٘ ٚح ٜٛتأثیط ایٗ فٖٛٙ

 -1-8وتیجٍگیزی

ٕٞبٖعٛضو ٝزض ثرف ( )7-5شوط ٌطزیس تحّیُ یبفتٞٝب
٘كبٖ ٔیزٞس و ٝاضظیبثی قطوت ویباِىتطٚز قطق فمظ زض
ٚیػٌی پبؾرٍٛیی ٔ ٚسیطیت زاضاییٞبی اضظیبثی ظ٘دیطٜ
تأٔیٗ ٔٙبؾت ٘یؿت .ثطای ثٟجٛز ایٗ ٚیػٌی ػّٕىطزی ثبیس
پطٚغٜٞبی ثٟجٛز تؼطیف قٛزٕٞ .چٙیٗ ثطای زؾتیبثی ثٝ
ٚضؼیت ٔٙبؾتتط زض ٚیػٌیٞبی ػّٕىطزی زیٍط ٘یع ٔیتٛاٖ
السأبتی ضا ا٘دبْ زاز .السأبتی ؤ ٝیتٛاٖ ثطای ثٟجٛز
خٙجٞٝبی ٔرتّف ٚیػٌیٞبی ػّٕىطزی ا٘دبْ زاز زض لبِت

ثط ٚیػٌیٞبی ػّٕىطزی ث ٝقطح ظیط اؾت:
 -1افعایف لبثّیت اعٕیٙبٖ :افعایف وبضایی ظ٘دیطٜ
تأٔیٗ زض تحٛیُ ٔحه َٛزضؾت ،زض ظٔبٖ ٔ ٚىبٖ زضؾت،

1- Best Practice
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ٞ -4عی :ٝٙثٟجٛز ٞعیٞٝٙبی ٔطتجظ ثب ػّٕىطز ظ٘دیطٜ
تأٔیٗ.
ٔ -5سیطیت زاضاییٞب :ثٟجٛز وبضایی ؾبظٔبٖ زض ٔسیطیت
زاضاییٞب ثطای پكتیجب٘ی اظ تحٛیُ ؾفبضقبت.

ثب تؼساز ٚ ٚضؼیت ثؿتٝثٙسی زضؾت ،ثب ٔؿتٙسات زضؾت ٚ
ثٔ ٝكتطی زضؾت.
 -2ثٟجٛز پبؾرٍٛیی :افعایف ؾطػت ظ٘دیطٜتأٔیٗ زض
فطا ٓٞوطزٖ ٔحه َٛثطای ٔكتطی.
 -3چبثىی :ثٟجٛز چبثىی ظ٘دیطٜتأٔیٗ زض پبؾرٍٛیی ثٝ
تغییطات ثبظاض ثطای وؿت یب حفظ ٔعیت ضلبثتی.

*

لطاضزاز ثب قطوت حُٕ ٘ ٚمُ

*

*

*

*

*

ثط٘بٔٝضیعی ،پیفثیٙی  ٚثبظپطؾبظی ٔكتطن(CPFR)2

*

*

*

*

*

ٕ٘بیٙسٜٞبی ذطیس ٘عزیه ثٓٞ ٝ

*

*

*

*

*

ٍٕٞطایی  ،SCORقف ؾیٍٕب ٔ ٚتسِٛٚغی ٘بة ثٛزٖ

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

اضتجبعبت ػطضی
تىٙیه ثط٘بٔ ٝظٔبٖثٙسی اؾتٛا٘ – ٝثبفط  -عٙبة

3

*

*

ٔتسِٛٚغی ٘بة ثٛزٖ

*

*

*

ازغبْ زض حبَ حُٕ

*

*

*

*

تأذیط ا٘سذتٗ

*

*

*

*

ثط٘بٔٝضیعی فطٚـ  ٚفؼبِیتٞب (S&OP)4

*

*

*

قف ؾیٍٕب

*

*

*

*

*

آظٖٔٞٛبی آٔبضی قٕبضقی

*

*

*

*

*

ؾیؿتٓ اضظیبثی ػّٕىطز تأٔیٗوٙٙسٜ

*

*

*

*

*

ٔٛخٛزی تحت ٘ظبضت فطٚقٙس(VMI)5 ٜ

*

*

*

*

*

1- Available To Promise
2- Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment
3- Drum-Buffer-Rope
4- Sales & Operations Planning
5- Vendor Managed Inventory
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لبثّیت

اعٕیٙبٖ

پبؾرٍٛیی

چبثىی

ٞعیٝٙ

زاضایی

ٔٛخٛزی ضظض ٚقس(ATP)1 ٜ

*

*

*

تىٙیه ثطتط

ٔسیطیت

جذيل ( :)13تکىیکَبی بزتز ي ارتببط آوُب بز يیضگیَبی عملکزدی

 -2-8پیطىُبدات

 -9مىببع

اظ ٟٔٓتطیٗ فؼبِیتٞبی خبضی قطوت ٔیتٛاٖ ث ٝاضظیبثی
ظ٘دیط ٜتأٔیٗ قطوت اقبض ٜوطز .زض حبَ حبضط ایٗ فؼبِیتٞب
زض ٚاحسٞبی ٔرتّف  ٚثٝنٛضت خساٌب٘ ٚ ٝزض ثؼضی ٔٛاضز
ثب اضتجبعبت ٔحسٚز ثیٗ آٟ٘ب ا٘دبْ ٔیپصیطز .ثطای ٔثبَ
فؼبِیتٞبی ثط٘بٔٝضیعی زض ٚاحس ثط٘بٔٝضیعی یب فؼبِیتٞبی
تأٔیٗ زض ٚاحس ثبظضٌب٘ی  ٚپكتیجب٘ی  ٚتحت ٘ظط ٔسیطیتٞبی
خساٌب٘ ٝنٛضت ٔی ٌیطز .پیكٟٙبز ٔیقٛز ٚاحس ذبنی
ثطای اضظیبثی ظ٘دیط ٜتأٔیٗ قطوت زض ٘ظط ٌطفت ٝقٛز تب وّیٝ
فطآیٙسٞب  ٚفؼبِیتٞب ضا و ٝزض حبَ حبضط ثٝنٛضت خساٌب٘ٝ
ٔسیطیت ٔیق٘ٛس ثٝعٛض یىپبضچ ٝتحت ٘ظط ثٍیطز تب ٘ممٞب
حصف قس ٚ ٜاظ زٚثبض ٜوبضی خٌّٛیطی ثٝػُٕ آیس.
ثب تٛخ ٝث٘ ٝتبیح ثٝزؾت آٔس ٜاظ ایٗ تحمیك ،پیكٟٙبز
ٔیٌطزز اضظیبثی ظ٘دیط ٜتأٔیٗ قطوت ویباِىتطٚز قطق ثب
اؾتفبز ٜاظ ٔسَٞبی زیٍط ٘یع اضظیبثی قٛز  ٚزض ٔٛضز ٘تبیح
حبنُ ثب ٘تید ٝایٗ تحمیك ثحث  ٚتجبزَ ٘ظط ٌطزز.
زض ایٗ تحمیك ٕٞجؿتٍی ثیٗ ٔتغییطٞبی انّی
(ٚیػٌیٞبی ػّٕىطزی :لبثّیت اعٕیٙبٖ ،پبؾرٍٛیی ،چبثىی،
ٞعیٔ ٚ ٝٙسیطیت زاضایی) زض قطوت ویباِىتطٚز قطق ثطضؾی
ٍ٘طزیس .پیكٟٙبز ٔیقٛز ٕٞجؿتٍی ثیٗ ایٗ ٔتغییطٞب ٘یع
ثطضؾی ٌطزز.
ثب تٛخ ٝث ٝایٙى ٝظ٘دیط ٜتأٔیٗ ٘مف وّیسی زض ؾبظٔبٖٞب
زاضز ثطای ثٟجٛز ػّٕىطز آٖ پیكٟٙبز ٔیقٛز پطٚغٜٞبی
ثٟجٛز ثب وٕه ف ٖٛٙثطتط اضائ ٝقس ٜتٛؾظ ٔسَ زض ظٔیٝٙ
ٞط یه اظ ٚیػٌیٞبی ػّٕىطزی  ٚػّیاِرهٛل زض ٔٛضز
ٚیػٌیٞبی ػّٕىطزی وٚ ٝضؼیت ٘بٔٙبؾجی زاض٘س (ٕٞبٖ
ٌٝ٘ٛو ٝزض خسا )2-5( ٚ )1-5( َٚشوط ٌطزیس ٚضؼیت
پبؾرٍٛیی (ؾیىُ ظٔب٘ی ؾبذت ( ،)RS.2.2ؾیىُ ظٔب٘ی
تحٛیُ( ٚ )RS.2.3ؾیىُ ظٔب٘ی تحٛیُ اظ ذطزٜفطٚقی
(ٚ ،))RS.2.4ضؼیت چبثىی (ؾبظٌبضی تحٛیُ ٔكتطی
(ٚ ٚ ))AG.2.13ضؼیت ٔسیطیت زاضاییٞب (ضاوس ٕ٘ب٘سٖ
ٔٛخٛزی زض ؾبظٔبٖ ( ،)AM.2.2پطزاذت ثٛٔٝلغ ثطای ذطیس
ٔٛاز ،زؾتٕعز یب ٔٙبثغ ( ،)AM.2.3زضآٔس ظ٘دیط ٜتأٔیٗ ثٝ
زضآٔس وُ (٘ ،)AM.2.4ؿجت حؿبةٞبی پطزاذتیثٛٔ ٝخٛزی
(٘ ،)AM.2.6ؿجت حؿبةٞبی زضیبفتٙی ثٛٔ ٝخٛزی
(ٙٔ ))AM.2.7بؾت ٘یؿت) تؼطیف قس ٚ ٜاخطا ٌطزز.
ؾطٔبیٌٝصاضی زض ایٗ ظٔی٘ ٝٙتبیح ٔثجت ثؿیبض ظیبزی ثٝ
ٕٞطا ٜذٛاٞس زاقت.
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