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 پيشگفتار
با توجه به رقابت روزافزون در صنايع مختلف و نيز ايجاد ارزش براي مشتريان و 

افتد، ع اين رقابت اتفاق ميهاي سود که به تبهاي عملياتي و حاشيهکاهش هزينه
بسياري از کارشناسان و صاحبنظران علم لجستيك براين باور هستند که گذر از اين 
شرايط سخت و دشوار و نيز حفظ شرايط رقابتي و ماندگاري، جز به مد يكپارچگي در 

 پذير نخواهد بود.ها و از جمله لجستيك، امكانتمامي حوزه
اي به هاي گذر از لجستيك وظيفهيكي از دوران دوره لجستيك يكپارچه بعنوان

اي هاي وظيفهشود. در دوره لجستيك يكپارچه فعاليتمديريت زنجيزه تامين تعبير مي
هاي مختلف يك سازمان بصورت پراکنده، توزيع شده بودند، لجستيك که در بخش

آهسته آهسته و بتدريج از لحاظ تشكيالتي چه بصورت فيزيكي و چه بصورت 
ريزي، اجرا و نظارت گيرند و برنامهيرفيزيكي تحت يك مديريت واحد قرار ميغ

اي که مديريت فرآيندهاي بگونه ،شوداي بر اين مفاهيم و وظايف اعمال مييكپارچه
شوند. در اين بين از لجستيكي بصورت يكپارچه تعريف و به مورد اجرا گذاشته مي

گيري يكپارچه و نيز ي پيشرفته تصميمهاهاي فناوري اطالعاتي و تكنيكپيشرفت
پوشي توان چشمگيري و مديريت عملكرد يكپارچه لجستيك نميهاي اندازهسيستم

هاي تامين بصورت کرد. لجستيك يكپارچه مقدمه حرکت به سمت مديريت زنجيره
 يكپارچه است که در جهان کنوني راه فراري از آنها وجود ندارد.

خوانندگان با مفاهيم لجستيك يكپارچه به رشته  کتاب حاضر با هدف آشنايي
 تواند پاسخ دهد:تحرير درآمده است و به سواالتي از قبيل موارد زير مي

  چه تعاريفي در زمينه لجستيك، يكپارچگي و لجستيك يكپارچه وجود
 دارد؟

  از لحاظ تاريخي، سير تحول لجستيك چه بوده و جايگاه لجستيك
 يكپارچه در آن چيست؟
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 شود هايي که با آن يك سيستم لجستيك يكپارچه تعريف مييويژگ
 توان تعريف کرد؟چيست و درجه يكپارچگي آنرا چگونه مي

 ها و از جمله لجستيك چيست؟ سطوح مختلف يكپارچگي در سيستم
     و در راه رسيدن به يكپارچگي کامل چه مسيري را بايد سپري کرد؟

 ك لجستيك يكپارچه نسبت درک متقابل اجزاء سيستم لجستيك در ي
به يكديگر چگونه است و فرآيندهاي لجستيكي در لجستيك يكپارچه چگونه 

 شوند؟تعريف و مديريت مي

 هاي لجستيك و بطور کلي ريزي يكپارچه فعاليتدر زمينه برنامه
سيستم لجستيكي در سطوح استراتژيك، تاکتيكي و عملياتي چه مدلهايي توسعه 

 داده شده است؟

 نه سازماندهي لجستيك يكپارچه چه مدلهايي توسعه داده شده در زمي
 است؟

 سازي لجستيك چگونه استفاده مياز فناوري اطالعات براي يكپارچه
 شود و چه نقشي دارد؟

  يكپارچگي در لجستيك داراي چه مشكالتي است؟ چه فوايدي به
كپارچه هاي مطالعاتي براي تكميل دستيابي به لجستيك يهمراه دارد؟ و زمينه

 چيست؟

نمايد ولي کتاب گرچه پاسخ کامل به همه اين سواالت، بسيار سخت و دشوار مي
نظران لجستيك در مرکز مطالعات و حاضر که حاصل تالش کارشناسان و صاحب

 هاي لجستيكي است، سعي دارد تا حد امكان به اين مهم دست يابد.پژوهش
كامل و تبيين مفهوم يكپارچگي در فصل اول کتاب، خواننده با تاريخچه و سيرت

يكپارچه  مشود تا بتواند سيستم لجستيك يكپارچه را بعنوان يك سيستسيستم آشنا مي
 شود.تشخيص دهد. همچنين به اصول يكپارچگي در آن اشاره مي

كي مورد بررسي قرار تيدر فصل دوم سطوح و ابعاد مختلف يكپارچگي در لجس
گيري، سازماني، فرآيندي و يا حتي وظيفهامر تصميمتوانند در گيرد. اين سطوح ميمي

هاي ريزي فعاليتگيري در مورد برنامهاي نيز تعريف شوند. بعنوان مثال در امر تصميم
لجستيكي، آيا در سطوح استراتژيك، تاکتيكي و يا حتي عملياتي يكپارچگي وجود دارد 

 يا خير.
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لجستيك يكپارچه پرداخته ميهاي هاي ايجاد سيستمدر فصل سوم، به متدولوژي
شود و در فصل چهارم نقش هريك از اجزاء سيستم لجستيك در کل سيستم يكپارچه 

گيري رياضي و مفهومي براي برنامههاي تصميمشود. در فصل پنجم مدلتشريح مي
 شوند.هاي لجستيكي بحث ميريزي يكپارچه سيستم

اي لجستيكي در فصل ششم هنقش فناوري اطالعات در ايجاد يكپارچگي سيستم
گيرد و فصل هفتم بعنوان حسن ختام کتاب، به بطور مبسوط مورد بررسي قرار مي

 پردازد.هاي مطالعاتي در موضوع لجستيك يكپارچه ميمزايا، معايب و زمينه
هاي دولتي و مطالعه اين کتاب براي کليه مديران ارشد و مديران مياني سازمان

، نظامي و غيرنظامي و کليه مديران، کارشناسان، مشاورين خصوصي، توليدي و خدماتي
هاي لجستيكي يا مرتبط با فرآيندهاي تاليعو همگي افراد ذيربط در امور مديريت ف

شود. اميد است مجموعه تهيه شده در قالب اين کتاب بتواند گامي لجستيكي توصيه مي
 رچه بردارد.هاي لجستيك يكپاسازي سيستمموثر در امر ترويج و پياده

 محترم مسئولينتمامي  هايها و مساعدتهمكاريدانيم از در پايان برخود الزم مي
 پروژه مطالعاتي ياريگر گروه دلسوزانه که لجستيكي هايو پژوهش مرکز مطالعات

آقاي مجيد نيازي که در تدوين اين مجموعه ما را ياري کردند از  بودند و همچنين
 .گردد سپاسگزاري



 

 

 

 

 

 

 

  اول فصل
 

تاريخچه و سيرتكامل و تبيين مفهوم يكپارچگي 
 ها سيستم

 

 مقدمه -1-1
کلمه لجستيك که ريشه در فرهنگ لغات يونان باستان دارد در طول زمان توسط 

لجستيك  ،از نقطه نظر نظامي. سازمانهاي مختلف مورد استفاده قرار گرفته است افراد و
ي واحدهاو تاکتيكي  تصميمات استراتژيكسازيپياده به منظورالزم  به معناي کليه امور

[ هر چند که در ابتدا کلمه و مفهوم لجستيك در سازمانهاي نظامي 3]باشد.مينظامي 
اما رفته رفته و بخصوص بعد از جنگ جهاني دوم با ورود متخصصين  ،رفتميبكار 

سازمانهاي غير نظامي نيز رسوخ  اين مفهوم در ،لجستيك نظامي در صنايع غير نظامي
در آن زمان لجستيك بيشتر به معناي فعاليتهاي فيزيكي مرتبط با حمل ونقل . پيدا نمود

زمان اين مفهوم تغييراتي را تجربه نمود. حتي امروزه  راما به مرو ،و ذخيره مواد بود
اي ديگر از بينند و عدهلجستيك را معادل حمل و نقل مواد مي ،برخي در يك ديد ساده

تئوري  و از مهندسي، اقتصاد ياي که ترکيبلجستيك را علمي چند رشته ،حققينم
 ،در امور خريد، برنامه ريزي، توليدنمايند، به طوري که باشد قلمداد ميميسازمان 

 کند.نقش اساسي بازي مي غيرهبازاريابي و 
مفهوم  ،رور زمانبه م ست کهاين ،نمي توان از نظر دور داشتآنچه در هر صورت  

اين تغييرات بخاطر  يرات زيادي نموده است.يتغ كلجستيك نزد محققين علم لجستي
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در واقع  .هاي بازار صورت گرفته استش علم و بخصوص تغيير در مشخصهرگست
ير در مفهوم لجستيك و چگونگي تكامل مفهوم لجستيك ياز علل تغ حيحجهت درک ص

 در غير اين نماييم،ر و تكنولوژي را به خوبي درک يكپارچه ناچاريم که تغييرات بازا
 .خواهد بودن قابل درکلجستيك در طي زمان براي ما  در مفهوم تغييراتعلل صورت 

صنعتگران  ،با وجود اهميت روز افزون يكپارچگي و توجه زياد محققيناز طرفي 
پارچگي دور ادبيات يكپارچگي از ارائه تعريفي جامع از يك ،و نظاميان به اين موضوع

باشد دليل مين يشايد بد، عدم وجود تفاهم در بين صاحبنظران اين مبحث مانده است.
مورد توجه قرار داده اند.  از ديد خود را آن ،موضوعاين به  ه مندانکه هر يك از عالق

استفاده  ييكپارچگي در سازمان به معنا فناوري اطالعاتاز نقطه نظر يك متخصص 
درصورتيكه از نقطه نظر يك جامعه  ،است از بانك اطالعاتي واحد اتنه مشترک کاربران
  .يكپارچگي به معناي همگرايي اهداف انساني در سازمان است ،شناس صنعتي

اين  .ل طرح استباق 2در رابطه با دو يا چند جزء "1يكپارچگي" واژه به طور کلي
مفهوم يكپارچگي بر  اجزاء ممكن است از يك نوع و يا از انواع مختلف باشند. اساس

در  ،اجزاء به يكديگر وابسته اند که اين فرض استوار است که در يك محيط چند جزئي
آنها  کليکارايي  ،صورتي که اجزاء بدون در نظر گرفتن اين وابستگي عمل نمايند

ناي در نظر گرفتن اين عبه عبارت ديگر يكپارچگي به م .نمايد کاهش پيدا مي
اي زندگي هر يك از اجزاء است. هر چند کلمه يكپارچگي کلمهها در سيكل وابستگي

اما مفهوم آن  ،بيشتر به چشم مي خورد 90است که در ادبيات لجستيك از سالهاي دهه 
 و طرح تفكر سيستمي در مقابل تفكر کارتزين دارد. 60ريشه در سالهاي دهه 

خوبي مشخص از نظر تفكر سيستمي هر يك از اجزا مورد نياز سيستم بايد به 
اي که کارايي کلي به گونه گردد،شده و ارتباط آن با ساير اجزاء به نحو مطلوبي تعريف 

اي از مفاهيم سيستم افزايش پيدا نمايد. هر چند که تفكر سيستمي بخش قابل مالحظه
ره متناظر با تفكر سيستمي ااما يكپارچگي همو ،دهدمرتبط با يكپارچگي را پوشش مي

اي گردد تفكر سيستمي مي تواند منجر به طراحي يك سازمان وظيفه ،البطور مث .نيست
رتباط آن با ساير وظايف ا وه که در آن هر يك از وظائف به خوبي مشخص شد

درسازمان تعيين شده است و اين ارتباط از طريق مديريت هر يك از بخشها صورت 

                                                           
 مي باشد. tegrationInمنظور از يكپارچگي در تمام اين کتاب، ترجمه واژه  1

2 Entity 
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 يندها وآوفر ،پذيرا نيستدر سازمان را  ياوظيفه يزهاراما ديد يكپارچگي م .گيردمي
 .دهد نه وظايف را مورد توجه قرار مي

ها است. يكپارچگي ممكن است افزايش بهره وري سيستم ،هدف يكپارچگي
وري سيستمها را به ميزان قابل بهره ،مثلث هزينه زمان و کيفيت يبر رو بتواند با تاثير

 به يكپارچگي سيستمهااد زياهميت توجه گر تاثير توجيهاين  که ،توجهي افزايش دهد
 ست.در سالهاي اخير ا

هاي اخير در بازار و تكنولوژي رخ داده در ادامه به تغييرات اساسي که در دهه
به سازمانها تا علل اساسي تغيير در مفهوم لجستيك و روي آوري  شوداست اشاره مي

ادبيات موجود در زمينه مفهوم به سمت لجستيك يكپارچه مشخص گردد. سپس 
 .پرداخته خواهدشدتشريح اصول يكپارچگي و  يكپارچگي

 گردد:لجستيك از دو جنبه بررسي مي مرز مفهوم تغييرات در حد و همچنين
 نهاآايگاه لجستيك در جمراحل مختلف زندگي محصول و ( 1

 هاي اساسي سازمان ونقش لجستيك در آنها فعاليت( 2
 

 حيط صنعتي وتكنولوژيكلجستيك به واسطه تغييرمتغييرات مديريت -1-2
هاي بازار و افراد زيادي در مورد چگونگي تغيير در مشخصه، اخير در دهه هاي

توان تغييرات اساسي در بازار به طور کل مي [3].اندنمودهتحقيق  ،تغييرات تكنولوژيك
پرداخته  دورهبه تشريح اين سه  در ذيلکه  ،جداگانه تقسيم نمود دورهرا در سه 

 ود:شيم

 ميالدي( 1975مرحله لجستيك مجزا )سالهاي قبل از  -1-2-1
در گرديد، همانطور که تشريح  باشد.مي 1975مربوط به سالهاي قبل از  دورهاين 

بوده است. ترين مشغله کارخانجات اصلي ،اين پريود افزايش توليد با حداکثر ظرفيت
. متخصصين داده استرا تشكيل ميمهمترين بخش کارخانه ، خطوط توليددر اين دوره 

ابه خطوط ثبه م را خطوط توليد ،لجستيك نظامي که در اين پريود وارد صنايع شدند
باشد که به ساير فعاليتها که اين ميو شايد به همين دليل  نمودندقلمداد ميمقدم جبهه 

 داده شد.عنوان لجستيك ، گردندخط مقدم را پشتيباني مي
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هاي افزايش ظرفيت توليد و کاهش هزينههدف اساسي لجستيك،  ،دورهدراين 
به علت نوپا بودن  .بيشتر سود کارخانه بوده است هلجستيكي به منظور افزايش هر چ

درگير مسائل داخلي خود بوده و موضوع حل و فصل مسائل  جات بيشترکارخان ،صنايع
هاي در مورد فعاليت .چندان مطرح نبوده است سازمان، مختلفبخشهاي مشترک بين 

ي کامال جدا يواحدها ماننده بلجستيكي نيز بطور مثال بخش حمل ونقل و بخش انبار 
 نمودندر کمينه خود را سعي تمام هاهر يك از اين بخش ند؛نمودميعمل  يكديگراز 

  1هاسازي کلي هزينهو توجهي به بهينه مبذول داشتههاي خود به صورت محلي هزينه
اند که از شود که کارخانجات سعي داشتهود مشاهده مياند. همچنين در اين پرينداشته

با ايجاد رقابت بين آنها هزينه  حد امكانتا نمايندکنندگان استفاده تعداد بيشتري از تامين
مفهوم چنداني  تامينمحصوالت خود را کاهش دهند. همكاري بين اعضاء زنجيره 
هاي مختلف خود نيز نداشته است وکارخانجات حتي براي ايجاد همكاري بين بخش

 يكديگراز  هجدايي اعضاي زنجير تخود مزيد بر عل نوپا بودن،اند. مشكل بوده دچار
 .بوده است

 مختلف هايافزارهايي که مورد استفاده قسمتابزارها و نرم دوره،در اين 
است. به عنوان بوده  بخشمنحصر به آن  تنها بسيار ابتدايي و گرفته،قرار ميلجستيكي 

ونقل نيز براي اداره انبارداري و قسمت حمل قسمت انبار از نرم افزارهاي صرفاً ،مثال
پايگاه  است. در اين دوره،نمودهميافزارهاي خاص خود استفاده امور خود از نرم
 هب نمايد، وجود نداشته است.متصل  يكديگراين نرم افزارها را به  که اطالعاتي مشترکي

هاي م رنگ بين بخشهاي مختلف کارخانه و قسمتخاطر اين ارتباطات بسيار ک
 است. نامگذاري شده "زامج"نام اين دوره، دوره لجستيك  ،مختلف لجستيك

 (ميالدي 90تا دهه  1975مرحله لجستيك يكپارچه )سالهاي بين  -1-2-2
شكل گرفت.  1975-1990هاي بازار در لجستيك يكپارچه متناظر با مشخصه دوره

تا  گرديدتوليدکنندگان و افزايش تنوع در توليد محصوالت موجب افزايش رقابت بين 
در اين  نمايند.نيازهاي بازار تجهيز  با نيز خود را مطابق کارخانه لجستيك هايقسمت

چرا که  آغاز نمودند،به سمت يكپارچگي  حرکت خود را هاي لجستيكسالها سيستم
کاهش سطح  ،هاهزينهموجب افزايش  ي،مجزاي واحدهاي مختلف لجستيك دعملكر

هاي شاهد ظهور مدل دورهدر اين  گرديد.خدمت مورد نياز خطوط توليد ومشتريان مي
باشيم. همچنين ارتقاء سطح ونه محلي مي  ييافتن جوابهاي بهينه کلبه منظور  رياضي

که براساس يكپارچگي  ERPافزارهايکه نرم گرديدتكنولوژي اطالعات موجب 

                                                           
1 Global Optimization 
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هاي لجستيك شوند که اين خود صنعتي و سيستمسيستمهاي  داطالعات استوارند وار
 .بوده استلجستيك  زايمج هايدر يكپارچگي اطالعاتي واحدمهمي کمك 

 تا به امروز( 90مرحله لجستيك همكاري )سالهاي دهه  -1-2-3
باشد. در اين بازار مي رسوم تغييرات د مرحلةلجستيك همكاري مربوط به  دوره

باعث گرديده است تا  باشد،مي آن ديبر تقاضا مشخصه کلي هعرضدوره که فزوني 
به  کارخانجات ،دوره. در اين گيرندرقابتي بسيار شديد قرار  يطکارخانجات در يك مح
باشند و  اني نيازهاي مشتريتوانند پاسخگوبه تنهايي نمي اند کهاين نتيجة مهم رسيده

 ،دنرايي نقش داهبه مشتري ن خدمتيند آالزم است که با ساير اجزائي که در فر
اهميت پيدا  تامينمديريت زنجيره  وممفه ،دورهدر اين  همكاري نمايند. بدين خاطر

در اصل اين شود و کارخانجات نمي بهدود حم، رقابت دوره،در واقع در اين  .کندمي
در چنين شرايطي اگر پردازند. باشند که به رقابت با يكديگر ميمي تامين يزنجيره ها

موجب دهد،  زنجيره نتواند به درستي وظايف خود را انجام موجود در يكي از اعضاي
بقاي  ،زنجيره اعضاي هر يك از ت کهسا زنجيره خواهد شد. بدين خاطر کل شكست
و نه  دهند مي بينند ومنافع کل زنجيره را مدنظر قرار مي ديگرانهمكاري با  درخود را 

 .منافع تك تك اجزاء
اشاره نمود که در  COSCOه در اين خصوص مي توان به پروژه ي به عنوان نمون

در کشور انگلستان به اجرا درآمد. بخش لجستيك اين پروژه ي ملي، به  2008سال 
رشد خوبي دست پيداکرد و با فعاليت در زمينه هاي اسباب منزل و لجستيك خودرو و 

برسد. بدليل  2008ر سال بيليون د 1,5همچنين لجستيك مواد شيميايي به درآمد معادل 
وابستگي ساير پروژه ها و بخشهاي حياتي کشور به لجستيك، رشد پروژه هاي مبني بر 

 %38,2با نرخ معادل  1(YOYپياده سازي سيستمهاي لجستيك بصورت تجمعي ساالنه )
مواجه مي گردد. پياده سازي کامل زيرساختهاي مربوطه در اين پروژه گردش مالي 

 [30]رقم زد.  2010ليون را در سال بي 13,05معادل 

                                                           
1 Year Over Year 
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 تكامل مفهوم لجستيك يكپارچه -1-3

. تيسنبايد ازنظر دور داشت که يكپارچگي همواره متناظر با افزايش بهره وري ن
تشخيص ميزان بهينه يكپارچگي در سازمان موضوع قابل توجهي است که نبايد از نظر 

ه بهينه يكپارچگي سيستم را کند که نقطديد سيستمي به ما کمك مي دور داشت.
 .شناسايي نمائيم

 
 نقطه بهينگي سيستم يكپارچه:  1-1 شكل

مقدار بهينه يكپارچگي سيستم است. با وجود اين در سيستمهاي  aدر شكل فوق 
نظامي ممكن است عوامل ديگري عالوه بر هزينه در تعيين نقطه بهينه يكپارچگي 

به سيستمهاي  "مقدار بهينه يكپارچگي"گذار باشد. اما در هر صورت مفهوم  سيستم اثر
 نظامي نيز قابل تعميم است.

، ابتدا به بررسي «يكپارچه سازي»در اين مجموعه، به منظور درک بهتر از مفهوم 
نامه ها و مفاهيم ارايه شده توسط تعاريف و مفاهيم موجود که شامل تعاريف لغت

اصول »شود. سپس به بررسي باشد، پرداخته مينظران مينويسندگان و صاحب
که نتيجة جمع بندي کلية منابع مطالعه شده و ايده هاي نقد شدة مولفين « يكپارچگي

 باشد، خواهيم پرداخت. اين مجموعه مي
 يكپارچه بايد از ءجز است که دو يا چندويژگيهايي  "اصول يكپارچگي" منظور از

راهنمايي جهت طراحي سيستم هاي يكپارچه به شمار  ،اصول اين .مند باشندن بهرهآ
و تجربيات ميداني  يابراساس مطالعات کتابخانه کتابروش تحقيق در اين  د.نرومي

 مصاديقکه بتواند به طور کامل اصول و  يامولفين است. متاسفانه منبع کتابخانه
دود عاز م حاضر کتاب شايد شود.يرا تشريح نمايد به ندرت يافت م ييكپارچگ

  نهيهز

 سازگاري

 يكپارچگي زانيم

 پول واحد

 سود حداکثر

a 
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 ينسبتا جامع به موضوع يكپارچگ يکارهاي مطالعاتي باشد که سعي کرده است با ديد
 در سازمان بنگرد.

در ادامه ابتدا مروري بر ادبيات موجود در زمينه مفهوم يكپارچگي خواهيم داشت.  
 سپس با تشريح اصول يكپارچگي به تبيين مفهوم يكپارچگي پرداخته خواهد شد.

 

 روري بر تعاريف يكپارچه سازيم -1-4

 کنيم: جنبه بررسي مي سهسازي را از در اين بخش ، ادبيات يكپارچه
 هامفاهيم و تعاريف موجود در لغت نامه .1

 مفاهيم و تعاريف موجود در مراجع علمي  .2
 سازي از ديدگاه منابع نظامي. مفهوم يكپارچه3
 

 تعاريف موجود در لغت نامه ها  -1-4-1

سازي  ها تنها به منظور آشنايي بيشتر با واژة يكپارچهيف موجود در لغت نامهتعار
 و ديگر ريشه هاي لغوي آن آورده شده است.

 Longmanتعاريف موجود در لغت نامة  -1-4-1-1

 به شرح زير است: Longmanترجمه تعاريف ارائه شده در لغت نامه 

 :Integrate (v)تعريف 
  به گروهي خاص به طوري که بيشتر وقت خود را  ياو  جامعهپيوستن فرد به

 با آن گروه سپري نمايد.

 پيوستن به اجزا ديگر به منظور ساختن کل 

 :Integrated (adj)تعريف 

  ... نشان دهندة ترکيبي مطلوب از ويژگيها، اجزا، گروه ها و 

 :Integrity (n)تعريف 

 حالت بودن به صورت کل و نه مجزا 

 :Integration (n)تعريف 
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 عمل يكپارچه سازي بين اجزا 

 Oxfordتعاريف موجود در لغت نامة  -1-4-1-2

 به شرح زير است: Oxfordترجمه تعاريف ارائه شده در لغت نامه 

 :Integrate (v)تعريف 
 .ترکيب نمودن دو جز به طوري که يكي از آنها کامال جزيي از ديگري گردد 

  پيوستن کامل فرد به يك گروه 

 :Integrated (adj)تعريف 

  دارندة اجزا و جنبه هاي مختلف به طوري که تمام آنها در يك ارتباط نزديك
 با يكديگر مي باشند.

 :Integrity (n)تعريف 

 حالت بودن به صورت کل و نه مجزا 

 :Integration (n)تعريف 

 عمل يكپارچه سازي بين اجزا 

 American Heritageعاريف موجود در لغت نامة ت -1-4-1-3

 به شرح زير است: American Heritageترجمه تعاريف ارائه شده در لغت نامه 

 :Integrate (v)تعريف 
 متحد نمودن، به صورت کل تبديل نمودن از طريق آوردن تمامي اجزا 

 پيوستن به جزيي ديگر، به صورت قسمتي از واحد بزرگتر در آمدن 

 :Integrity (n)تعريف 

 جزاحالت بودن به صورت کل و نه م 

 :Integration (n)تعريف 

 عمل و يا فرآيند يكپارچه سازي بين اجزا 

 يگحالت وجود يكپارچ 

 WorldNetدر  يكپارچگيتعريف  -1-4-1-4

  عمل يكي شدن گروه هاي مختلف )قومي، مذهبي و ... ( به صورت يك
 واحد 

 عمل ترکيب اشيا به يك شي واحد 
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 2کردنو متفرق 1جدايي متضاد 
 Mariam Websterدر  يكپارچگيتعريف  -1-4-1-5

  همسوسازي فرآيندهاي ذهني در بين خود و يا با محيط اطراف جهت رسيدن
 به يك شخصيت کارا

 

 تعاريف موجود در ادبيات علمي -1-4-2

شد که بسيار متنوع است. اين تنوع از آنجا ناشي مي يكپارچگيادبيات مربوط به 
 نمايندميهاي مختلفي فعاليتها و گرايشتهمندان به اين مفهوم در رشعالقه محققين و

از يكپارچگي توسط نهادهاي ذيربط  يکه تعريف استاندارد آنجايي از سوي ديگر از و
ت هاي متفاوت و خاص منظوره شردابلذا افراد و سازمانهاي مختلف  ،ارائه نشده است

 و Integration ي کوتاه در اينترنت با کلمه کليديياي از يكپارچگي داشته اند. جستجو
دهد که تا چه حد اين مفهوم از تنوع برداشت برخوردار  کلمات مربوطه نشان مييا 
مطرح  سازياز يكپارچه ستيم که کليه برداشت هايي کهنيبر آن  کتاب. در اين باشدمي

 که کم و بيش مي يآن دسته از مفاهيم که ن استآبلكه سعي بر  ،آورده شود ،است
به  .بيان گردد ،مورد توجه قرارگيرد تامينهاي و زنجيره ي لجستيكتواند در سيستم ها

 توان تعاريف موجود را  از ديد سيستماتيك مورد بررسي قرار داد.طور کلي مي

 
 يكپارچه سازي سيستم -1-4-2-1

 يكپارچگي سيستمها واژه اي است که داراي معاني متفاوتي براي افراد مختلف 
گرديده است که تا به حال، تعريف جامع و کاملي از  مي باشد، و همين امر باعث

ارايه نگردد. اما به مرور زمان، انديشمندان اين علم به اراية تعريفي « سيستم يكپارچه»
اند و همچنان نيز در تالش براي آل گرايانه تر نسبت به گذشته پرداختهدقيق تر و ايده

گردد. چه به جنگ جهاني دوم باز ميباشند. بروز اولين سيستم هاي يكپاربهبود آن مي
در خالل جنگ جهاني دوم، دانشمندان به منظور هدايت تحقيقات، و توسعه و حل 

                                                           
1 Segregation 

2 Sequestering 
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مسايل پيچيدة فيزيكي و سازماني، اقدام به توسعة يك متدولوژي سازمان يافته نمودند. 
 دانسته مي شود.  1«يكپارچه سازي سيستم»اين شيوه امروزه به عنوان 

ها در بردارندة کلية فرآيندهاي سازي سيستميكپارچه، 2از صاحبنظرانيكي  از ديد
و مديريت   6، اتحادهاي ساختاري 5هاي سازماني,تراکنش 4، وظايف مديريتي 3سازماني

 سازي شامل کلية مواردي است که به منظور ايجاد باشد. يكپارچهمي 7دانش
ق با اهداف استراتژيك و مالي نقص و چابك، و ساختار سازماني منطبفرآيندهايي بي

 [1]سازمان، الزم مي باشد.
بر روي  8ايالت متحده هايدانشگاهيكي از در مطالعة مفصلي که توسط 

يكپارچگي سازماني انجام گرديده است، يكپارچگي سازماني به عنوان عاملي که باعث 
سازمان و يا خودکار شدن جريان و نحوة استفاده از اطالعات بين عمليات و فعاليتهاي 

سازمان هاي ديگر، بهينه سازي طراحي و عمليات واحدهايي که وظيفة خدمت دهي به 
مشتري را دارند )اعم از توليد محصول و يا اراية خدمات( و استفادة کارا از منابع 

 [2]انساني موجود در سازمان مي گردد، دانسته شده است. 
 باشد:سازماني بر روي موارد زير مي ، تمرکز يكپارچگي[2]بع يكي از منابه اعتقاد 

به اشتراک گذاري اطالعات توسط واحدهاي مهندسي، توليد، بازاريابي و  .1
 کلية گروه هاي پشتيباني

 حذف کلية فرآيندهاي بدون ارزش افزوده در سازمان .2

 افزايش توان خدمت دهي سازمان به مشتري .3

 بهبود مديريت دارايي .4

 [3]: کردسازماني را به صورت زير تعريف  يكپارچگيتوان ، مي9از نظر برخي

                                                           
1 System Integration 

2 Michael A. Mische 

3 Business Processes 
4 Managerial Practices 
5 Organizational Transactions 
6 Structural Alignments 
7 Knowledge Management 

  Purdueدانشگاه  8

9 Bititci-1995 
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شرايطي که تحت آن کلية عمليات سازمان به منظور رسيدن به يك هدف »
مشترک، با استفاده از اهداف، قوانين، کنترلها و سيستم هاي تعيين شده به طور شفاف، 
 با يكديگر به صورتي کارا و موثر به منظور بيشينه نمودن ارزش افزوده و کمينه کردن

 «نمايند.ضايعات سيستم همكاري مي
 [4] :شمارندرا به صورت زير بر مي ويژگيهاي يك سازمان يكپارچه 1برخي نيز

فعاليت اصلي  و يا) 2در برنامه کلي توليد همه افراد و بخشها سهم مشترک .1
 شرکت( 

 3پايبندي به برنامه توليد .2

 5عاتييكپارچگي سيستم اطال4مشاغل و جامع تعريف و تخصيص مناسب .3

  6اموجود بودن اطالعات مورد نياز در هر يك از بخشه .4

 [5]بصورت زير تعريف مي شود:  يكپارچگينيز  7برخي از صاحبنظرانبه عقيده 

 بين فعاليتها  9و ارتباط 8لتعام .5

 10 داشتن اهداف و ارزشهاي مشترک و همكاري نزديك .6

  2و  1ترکيبي از  .7

                                                           
1 Aubert & Vandenbosch 

2 Production Schedule 

3 Manufacturing Plan 
4 Job Titles Spanning  Raditional Functions 
5 Integration of Information System 
6 Visibility and Spread of Transmission of Information 
7 Kenneth B. Kahn & John T. Mentzer 

8 Interaction 
9 Communication 
10 Cooperation 
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 دنامنبا يكديگر يكپارچه مي  را جزءدر صورتي دو  1يكي از صاحبنظرانبه عقيده 
مجموع  ،به طوري که ،که هر يك از آنها با ديگري به صورت نزديك ترکيب شده باشد

  [6] آنها قسمتي از يك کل را تشكيل دهد.
سازي تها، استانداردبه معناي هماهنگي بين فعالي يكپارچگي،2همچنين از نظربرخي

 [4]. باشدن ميو مرتبط بودن و بعنوان يك کل عمل نمود
 :[4]يكپارچگي عبارت است از  ،3تعدادي ديگر به عقيده

هماهنگي منسجم و مناسب بين فعاليتها، استانداردسازي، ارتباطات و عمليات به »
 «عنوان يك مجموعه واحد

ها از دو ديدگاه تكنولوژي اطالعات و از ديد مرجع فوق يكپارچگي سيستم
 ست.لجستيك به شرح زير قابل بررسي ا

 يكپارچه سازي از ديدگاه منابع نظامي -1-4-3

 مرتبط با ،است انجام گرفتهکه در مورد مفهوم يكپارچه سازي  يبخشي از کارهاي
سازمان لجستيك آينده  جريان پروژهمباشد.  آمريكا مي DOD راکز نظامي بخصوصم
(4

FLE)  درDOD از يكپارچه سازي تعريف زير را ارائه مي کنند: 
“Linking People, Processes and information to achieve the Business objectives 

(i.e., The war fighting capability)” 
 براساس اين تعريف يكپارچگي عبارت است از:

برقراري ارتباط بين افراد، فرآيندها و اطالعات به منظور رسيدن به اهداف »
 باشد.(مي سازماني )که در مفهوم نظامي همان جنگجويان

اصطالحات  -سازي سازمانيلغت شناسي يكپارچه"اي تحت عنوان در مقاله
 :[12]يكپارچگي بصورت زير تعريف شده است  "5نظامي
نيروي انساني، فرآيندها، تكنولوژيهاي موجود در يك سازمان به  6همسوسازي»

ه عبارتي منظور ايجاد ارزش افزوده و فراهم کردن زمينه کار مشترک اين عوامل. ب

                                                           
1 Stefan Holmberg 

2 Barki & Pinsonneault 

3 Vandenbosch ،Aubert & Mignerat 

4 Future Logistic Enterprise 

5 Enterprise Integration Glossary–Military Terminology 

6 Coordination 
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ها و سازي عبارت است از ادغام فرآيندها و اجزا و حجم زيادي از دادهيكپارچه
 «اطالعات موجود در سازمان به عنوان يك مجموعه واحد. 

کنند که يكپارچگي به معناي ايجاد يك تاکيد مي FLEدر ادامه مجريان پروژه 
 ERPمچون افزارهايي هسازي نرمسيستم بسيار بزرگ و يا تنها پياده

 نيست. 1

 2سازي عمودييكپارچه -1-4-4

اکثر تعاريف موجود از يكپارچگي عمودي در اديبات نشات گرفته از تحقيقات 
Adelman باشد. مي 

Adelman  اعتقاد دارد يكپارچگي عمودي در شرايطي در سازمان وجود دارد که
يير اساسي به فروش سازمان بتواند کاال و يا خدماتي را که مي توان بدون اعمال تغ

. اين مفهوم در شكل زير که در بر خترساند، از يك بخش به بخش ديگر منتقل سا
 2-1باشد، نشان داده شده است. شكل مي زنجيرة تاميندارندة چهار مرحله از يك 

باشد، و مفهوم يكپارچگي عمودي تقسيم اين دهندة يك سازمان از ديد عمودي مينشان
 [8]باشد. کنندگان ميان و تامينمراحل در بين مشتري

 
 مفهوم يكپارچگي عمودي در يك سازمان:  2-1شكل

                                                           
1 Enterprise Resource Planning 
2 Vertical Integration 

 توزيع و پخش

 مونتاژ نهايي

 ساخت و توليد مولفه ها

 دسترسي به مواد خام
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دانند که سازمان تا چه ، يكپارچگي عمودي را نتيجه اين ميبرخي از صاحبنظران
 [9]باشد. مي زنجيرة تامينحدي در بردارندة مراحل مختلف 

گردد که ن در صورتي به يكپارچگي عمودي نايل مي، سازماديگر به اعتقاد برخي
دربردارندة وروديها و عوامل توزيع خود باشد. به عبارتي يك توليدکننده عالوه بر 
تامين کنندگان، مديرت مراکز توزيع و فروشندگان محلي خود را نيز در اختيار داشته 

 [10]باشد. 
زمان برخي از فعاليتيكپارچگي عمودي به معناي آن است که سا ،بطور مشخص

شده است را خود انجام دهد و يا برخي از يانجام م ندگاننهايي که قبال توسط تامين ک
 کارهاي توزيع محصول و خدمات را که قبال توسط شرکت هاي ديگري انجام 

 Fordشرکت عمومي يك سيستم يكپارچه  نمادخود سازمان انجام دهد.  گرفته است،مي
 ،کليه مراحل توليد مواد اوليه، ساختاست که در آن زمان  عمر خوددر سالهاي ابتدايي 

 است. گرفتهميورت ص شرکت توسط خودفروش  از پس ارائه خدماتو  توزيع

 [31] لجستيك يكپارچه بين المللي -1-4-5
در اين سطح از يكپارچگي لجستيك، دو يا چند کشور باهم توافق حاصل مي 

يا تامين مايحتاج عمليات هاي چندمليتي، پشتيباني لجستيكي  نمايند که نسبت به اجرا و
داشته باشند. در چنين شرايطي يك واحد پشتيباني از لجستيك يكپارچه چندمليتي 
تشكيل مي شود که مسئوليت راهبري، هدايت و کنترل عمليات را بردوش گيرد. 

 معرفي مي شود. 1MILUدربرخي منابع، اين واحد به اختصار تحت نام 

 اصول يكپارچگي -1-5
حاکم  هبر سيستم هاي يكپارچ که جهت تبيين مفهوم يكپارچگي الزم است اصولي

به اصول يكپارچگي به طور مستقيم  ،در ادبيات موضوع. است شناسايي و تعريف شوند
هاي صنعتي شده است اما با دقت بر کارهايي که توسط محققين و يا در محيطناي اشاره

توان برخي از ويژگيهاي سيستم هاي يكپارچه را شناسايي مي ،صورت گرفته است
ه دارا مييكپارچسيستمهاي هايي هستند که ويژگي ،منظور از اصول يكپارچگي نمود.
باشد و يا برخي از ها را داشته. يك سيستم ممكن است تنها برخي از اين ويژگيباشند

يك سيستم کامال  . اجزايباشد هاي سيستم پياده شدهها در بعضي از قسمتاين ويژگي
 .دنيكپارچه الزم است کليه اين اصول را در بر داشته باش

                                                           
1 Multinational Integrated Logistic Unit- MILU 
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سازي سه ويژگي زير را به منظور ادبيات موجود در زمينة يكپارچهبه طور کلي 
 .دانندبرقراري يكپارچگي در سيستم ضروري مي

 همگرايي -الف
 [15]ي اهداف مشترکي باشند.به معناي اينكه کلية اجزاي سازمان و يا زنجيره دارا

تواند کمينه کردن کل هزينه سيستم با توجه به برآورده اين هدف مشترک مي 
 نمودن احتياجات مشتري با يك سطح خدمت معين باشد. به اعتقاد آنها يكي از 
اصلي ترين موانع بر سر راه يكپارچگي سازمان، وجود اهداف مختلف و در بسياري از 

باشد، که الزمة رسيدن را يكپارچگي هاي مختلف ميبين بخشموارد متناقض در 
 باشد.سازماني رفع اينگونه اختالفات در اهداف و همگرا نمودن آنها مي

 ارتباطات -ب
توان نتيجة مستقيم وجود تكنولوژي اطالعات کارا ارتباطات صحيح و کارا را مي

 در سازمان دانست.
باشد. به يكپارچه سازي در سازمان مي تكنولوژي اطالعات کليد اصلي رسيدن به

 زنجيرة تاميناطالعات يكي از عوامل موثر در يكپارچه سازي اجزاي برخي، اعتقاد 
  [7] باشد.مي

داراي اهداف  زنجيرة تامينهمان طور که مي دانيم مديران بخش هاي مختلف 
ي در طول گباشند و همين تضادها ايجاد يكپارچمختلف و در بعضي موارد متناقض مي

نمايد. در دوران گذشته بسياري از اهداف بخشهاي مختلف زنجيره را ايجاب مي
داشتن  قرباني برآورده ساختن اهداف بخشهاي ديگر مي شدند. عموماً زنجيرة تامين

سطح باالي موجودي و هزينه هاي انتقال، و تنوع کم محصوالت توليد کنندگان و 
به اهداف خود نايل آيند. اما با گذشت زمان و به  ساخت تاتوزيع کنندگان را قادر مي

وجود آمدن تغييرات در نياز مشتريان و اعمال فشار آنها براي کاهش هزينه ها و تنوع 
بيشتر محصوالت، توجه به اهداف بخشهايي مانند حمل و نقل و انبار را نيز الزامي 

را قادر  يرة تامينزنجساخته است. خوشبختانه حجم باالي اطالعات موجود، مديريت 
را برآورده  تامينساخته است تا نسبت به قبل، اهداف بخشهاي بيشتري از زنجيره 

 نمايد.
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به طور کلي بسياري از صاحبنظران ديگر نيز رسيدن به يكپارچگي سازماني را 
از اري و در عين حال بسي [16]منوط به وجود ارتباطاتي کارا و موثر در سازمان، 

راه رسيدن به يكپارچگي سازماني را در نتيجه عدم وجود  شكستهاي حاصل در
 [17]دانند. ارتباطات مناسب در بين بخشهاي مختلف سازمان مي

 هماهنگي -ج

در بسياري از تحقيقات انجام شده، ضعف در هماهنگي بين دپارتمانها، از موانع 
  [2]اصلي بر سر راه پياده سازي يكپارچگي سازماني بر شمرده شده است. 

هماهنگي بين بخشهاي مختلف عاملي بحراني به منظور رسيدن به  برخي،به اعتقاد 
 [16] باشد.مي زنجيرة تامينيكپارپگي 

در بسياري از تعاريف ارايه شده براي يكپارچگي، هماهنگي يكي از عوامل اصلي 
 توان ويژگيهايبه طور کلي مي [4]در برقراري يكپارچگي سازماني دانسته شده است. 

 سازي را به صورت زير نام برد:يكپارچه
  1فرآيندگرايي .1

 جامعيت .2

 مانعيت .3

 همگرايي .4

  2استاندارد سازي .5

 تعامل .6

  3دسترسي .7

 انطباق .8

 سازگاري .9

 هماهنگي .10
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است که اين اصول از تقدم و تاخر منطقي و فني نيز برخوردارند. به  الزم به ذکر
زمان قبل از پياده سازي عبارت ديگر ممكن است پياده سازي برخي از اين اصول در سا

 برخي ديگر امكان پذير نباشد.
 ،همچنين بايد توجه داشت که هر يك از سطوح مديريت در سازمان )استراتژيك

و عملياتي( تنها با برخي از اين اصول ارتباط مستقيم دارند و ساير اصول در  تيكتاک
نطور همي حيطه عملكرد ايشان نيست.در قسمت مربوط به سطوح يكپارچگي و

ته خرداپاستراتژي هاي ايجاد سيستمهاي يكپارچه به تشريح کامل تر اين موضوع 
 ا پرداخته شده است.هگانه يكپارچگي سيستم 10در ادامه به تشريح اصول  .شد خواهد

 فرايندگرايي -5-1 -1

ها امروزه در معرض تغييرات ساختاري به اعتقاد بسياري از صاحبنظران، سازمان
در سازمانها فرآيند تغيير ساختار از حالت وظيفه اي و اي که بگونهشند. بااي ميعمده

  [14]آغاز گرديده است.  ،به شيوة مديريت فرآيند گرا 1بخشي

به اعتقاد اين افراد ساختارهاي سازماني فرآيند گرا بسيار کاراتر از ساختارهاي 
 [18]نمايند. اي رايج در گذشته عمل ميوظيفه

بين لجستيك بخشهاي  تامينان ارتباط مناسبي در سرتاسر زنجيره براي اينكه بتو
  [19]مختلف زنجيره ايجاد کرد الزم است کارها با ديد فرآيندگرايانه تعريف شوند.

به منظور برقراري بسياري از ويژگيهاي بيان شده الزم است کليه عمليات موجود 
نظر گرفت. در نتيجه با اين در سيستم را به صورت فرآيندهايي مرتبط با يكديگر در 

اي در نظر گرفت که مسلماً يكپارچه سازي ديد مي توان سيستم را به صورت زنجيره
اين زنجيره بسيار راحت تر و کاراتراز يكپارچه سازي سيستمي است که به صورت 

 .ديده شده است )وظيفه اي( بخشي
 باشد. برخيميفرآيندگرايي در مديريت لجستيك نيز از توجه خاصي برخوردار 

گردد که اعتقاد دارند که بسياري از مزاياي مديريت کاراي لجستيك از آنجا ناشي مي
سازمان لجستيك خود را به صورت فرآيندهايي يكپارچه مديريت نمايد، تا به صورت 

 [9]اي. هاي وظيفهزير سيستم
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 جامعيت -1-5-2

ق تعيين و تعريف شده در يك سيستم يكپارچه الزم است کليه اجزاء به طور دقي
دارد که يكپارچگي سازماني بدون تعريف دقيق کلية فرآيندهاي وجود اعتقاداين باشند. 

 [3]سازمان به دست نخواهد آمد. 

رسيدن  اجزاء يك سيستم شامل کليه فرآيندها و موجوديتهايي مي باشد که جهت 
ه عالوه الزم است سيستم، به صورتي بهينه، به هدف تعيين شده، ضروري مي باشند. ب

که هدف از هر فرآيند و يا موجوديت در سيستم کامال معلوم، و عمليات و وظيفة آن 
هاي فرآيند مورد ها به خروجيهايي که به منظور تبديل وروديوعه رويهم)يعني مج

 [3]ين شده باشد. ينياز است( در سيستم تع

هاي اصلي تأمين مانند فعاليت تواند تنها با انجامبه عنوان مثال، فرآيند تأمين مي
، انجام پذيرد، در صورتيكه به منظور اجراي بهينه «دادن و تحويل گرفتن سفارشات»

که در « ارزيابي و انتخاب تامين کنندگان»فرآيند تأمين، وجود فعاليتهاي ديگري مانند 
شده در  باشد. در مدل ارائهباشند نيز، ضروري ميقسمتهاي کنترل و پشتيباني تأمين مي

اين مجموعه سعي بر آن بوده است تا کلية فرآيندهاي مورد نياز به منظور کارکرد بهينه 
 «نقش هر يك از اجزاي سيستم يكپارچه» سازمان ، گردآوري گردد.رجوع شود به فصل

 مانعيت -1-5-3

در سيستم وجود نداشته اضافي و تكراري که هيچ جز است  بدين معنامانعيت 
 در برخي موارد،که  باشداضافي سيستم داراي چنان اهميتي مي باشد. حذف اجزا

 .آيدميبه شماربه معني حذف فعاليت هاي اضافي  ،يكپارچگي
توان جزيي ناميد که در صورتي که از سيستم حذف گردد، را مي "جزء اضافي" 

سيستم بدون هيچ گونه مشكل و يا دور شدن از حالت بهينه، قادر به رسيدن به اهداف 
خود باشد. عالوه بر حذف اجزا اضافي و تكراري، به منظور رسيدن به ويژگي مانعيت، 
الزم است همپوشاني بين بخشهاي مختلف نيز حذف گردد. همپوشاني بين دو بخش 

باشد، بطوريكه در سيستم مختلف شامل يكسري فعاليتهاي تكراري در هر دو بخش مي
ل از هم صورت مي پذيرد در حاليكه داراي موجود، انجام آن فعاليتهاي تكراري، مستق

باشند. بطور مثال فرض کنيد هم بخش توليد و هم بخش بازاريابي ماهيت يكساني مي
دهند، به منظور برقراري مانعيت در سيستم الزم فعاليت پيش بيني فروش را انجام مي

 ن است اين فرآيند مشترک تنها به يكي از بخش ها تخصيص داده شود. وجود چني
تواند باعث بروز بسياري از تناقضات و عدم مطابقت هايي در سازمان ميپوشانيهم

 ها گردد. اطالعاتِ مورد نياز براي تصميم گيري
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باشد. وجود مانعيت در سيستم از ديد اطالعاتي نيز داراي اهميت خاصي مي
گاه داده در پاي 1مانعيت از ديدگاه اطالعاتي به معناي عدم وجود اطالعات تكراري

به معناي وجود اطالعات يكسان در دو جدول  2سيستم است. داده هاي اضافي
 [20]باشد. اطالعاتي مختلف يك پايگاه اطالعاتي مي

 همگرايي -1-5-4

در مرکز توجه بسياري از « همگرايي»در ادبيات، همواره برآورده ساختن ويژگي 
وجود اهداف "همگرايي را توان نظران قرار داشته است. به طور ساده ميصاحب

تعريف نمود. به عبارت ديگر در صورتي که  "مشترک در بين تمام اجزاي سيستم
سازمان بتواند تناقضات موجود در بين اهداف اجزاي مختلف را برطرف نمايد، حرکت 

باشد شرح خود در جهت رسيدن به يكپارچگي را آغار نموده است. همچنين الزم مي
فعاليت و يا موجوديت در راستاي اهداف آن تعيين گردد. با وظايف و عملكرد هر 

باشد، اما اي برخوردار مياز تعريف و مفهوم بسيار ساده« همگرايي»وجود اينكه ويژگي 
 [7]باشد. سازي آن در سيستم عموما با مشكالت زيادي روبرو ميپياده

را  جيرة تامينزنيكي از دو مانع مهم در رسيدن به يكپارچگي برخي صاحبنظران، 
 [15]نمايد: به اين صورت بيان مي

مي توانند داراي اهداف مختلف و متناقض باشند. به  زنجيرة تاميناجزاي مختلف »
عنوان مثال، عموما تامين کنندگان تمايل دارند تا توليدکنندگان به خريدهاي با حجم باال 

باشند تا ليد کنندگان مجبور مياز آنها و در زمانهاي معين پايبند باشند، در حالي که، تو
برنامه ريزي خود را مطابق با تقاضاي مشتري که ممكن است بسيار متغير باشد، تطبيق 
دهند. و يا در بسياري از موارد کاهش سطح موجودي که مطلوب بخش مديريت انبار 

 «باشد، منجر به افزايش فزايندة هزينه هاي حمل و نقل خواهد شد.مي
، لجستيك سنتي به اجراي عملياتي مشخص و به صورت مستقل از به اعتقاد برخي

پرداخته است. به عنوان مثال حمل و نقل و انبار توسط دو واحد سازماني يكديگر، مي
شده است. مستقل و بدون توجه و يا با اندک توجهي به روابط يكديگر، مديريت مي
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با ديگري باشد. چنين تواند در تضاد اهداف مديريتي هر يك از اين واحدها مي
عملكردهاي مستقلي، جدي ترين مانع بر سر راه دست يابي به اهداف لجستيك 

 [7]باشد. .يكپارچه مي
توان به اهميت وجود همگرايي در به راحتي مي برخي صاحبنظراناز نظرات 

 برد. پي زنجيرة تامين
سازي محلي به يكپارچگي در حقيقت نوعي انتقال از بهينه  [21]منبع  به اعتقاد

 باشد.بهينه سازي کل سيستم مي

برخي باشد. سازي ويژگي همگرايي در سيستم ميچنين انتقالي در واقع نتيجة پياده
 [18]داند.گيري ها را يكي از سطوح مهم يكپارچگي ميهمگرايي در تصميمنيز

در يك سيستم با اهداف متمرکز، کلية تصميمات مربوط به کل زنجيره در يك 
مرکزي اتخاذ مي شود. عموما هدف اين تصميمات کمينه کردن کل هزينه سيستم  محل

 باشد. با توجه به برآورده نمودن احتياجات مشتري با يك سطح خدمت معين مي

شود، مشخصلجستيك يكپارچه هنگامي که مطابق با ديد سيستمي ارزيابي مي
هاي د. به عنوان مثال، هزينهباشمي 1ايکنندة نياز وجود تفاهم در بين بخشهاي وظيفه

شود. بر هاي تامين، کمينه ميبخش توليد از طريق توليد دراز مدت و کاهش هزينه
اي، سوال به ميان خالف آن، لجستيك در مورد کل هزينه و تاثير مشتري در چنين رويه

 هاي سنتي مالي به دنبال کمينه نمودن موجودي انبار در کلية سطوحآورد. جهتگيريمي
بوده اند؛ در حالي که، موجودي انبار همواره بايد در حدي معقول نگه داشته شود. 
کاهش عمدي سطح موجودي به ميزاني پايين تر از مقدار مورد نياز براي اجراي مناسب 
عمليات، در نهايت منجر به افزايش هزينه هاي کل سيستم خواهد شد. بازار يابي سنتي 

زارهاي محلي، موجودي انبار محصول نهايي وجود دهد که در تمامي باترجيح مي
شود داشته باشد؛ در حالي که امروزه چنين تخصيصي تنها در صورتي موجه دانسته مي

بيني هاي انجام شده باشد. در عين حال چنين پيش بيني هايي باعث که مطابق با پيش
واهد شد. افزايش ريسك و در بعضي از موارد موجب افزايش هزينه هاي لجستيكي خ

به طور کلي، الزم است که در برنامه ريزي استراتژيك، اين گونه داد و ستدهاي بين 
اي همگرا هاي آنها بايد به گونهريزياي مورد توجه قرار گيرد و برنامههاي وظيفهبخش

گيري عملكرد از ديگر موانع در سر راه وجود سيستم هاي سنتي اندازهرد. انجام پذي
باشد به منظور رسيدن به همگرايي در سازمان اني مي باشد که الزم مييكپارچگي سازم
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به اصالح آنها اقدام نمود. در اين نوع سيستم هاي اندازه گيري، هر يك از مديران تنها 
بر اساس کارايي بخش خود مورد ارزيابي واقع مي شدند، در حالي که در يك سيستم 

کاهش کل هزينة سازمان، حاضر به  يكپارچه، مدير يك بخش ممكن است به منظور
داشتن فرآيندي با هزينة باالتر از حد استاندارد باشد. تا زماني که سيستم اندازه گيري 
عملكرد جديدي که مديران را به دليل اتخاذ چنين تصميماتي مواخذه ننمايد، ايجاد 

د و هيچ نگردد، يكپارچه سازي تنها به صورت امري تئوري در سازمان باقي خواهد مان
 [7]زماني به حقيقت نمي پيوندد. 

 استانداردسازي -1-5-5

باشد که در تعاريف ارايه شده استانداردسازي جز معدود ويژگيهاي يكپارچگي مي
  [4]براي يكپارچگي سازماني به آن اشارة مستقيم شده است. 

سازي، استانداردسازي همواره از توجه خاصي به طور کلي در ادبيات يكپارچه
برخوردار بوده است، به طوري که از آن به عنوان زمينه اي براي ايجاد يكپارچگي و 
عاملي براي تسهيل دسترسي به اطالعات ،توسعة سيستم، يكپارچه سازي و کاهش 

 [2]هزينه ها ياد گرديده است. 

ترين سازي اطالعات، استانداردسازي يكي از مهميكپارچه يناز ديد متخصص
شد که هر سازماني به منظور رسيدن به يكپارچگي اطالعاتي ملزم به باويژگيهايي مي

باشد. از ديد اين افراد استانداردسازي به معناي وجود قالبهاي برآورده ساختن آن مي
باشد. به عبارت ديگر، استانداردسازي اطالعاتي يكسان در پايگاه دادة سازمان مي

د در بخشهاي مختلف سازمان داراي اطالعاتي بدين معناست که کليه اطالعات موجو
يك قالب مشخص باشند، بطوريكه اجزاء مختلف قادر به تبادل اطالعات با يكديگر 

 باشند.
شود، داراي سازي سازماني ياد مياما آنچه از استانداردسازي در ادبيات يكپارچه

ي از ديد توان استاندارسازباشد. به طور کلي ميمفهومي بسيار فراتر از تعريف فوق مي
بندي طبقهاستاندارد سازي اطالعاتي و مفهومي سازي را به دو دسته ادبيات يكپارچه

 .نمود

 [15] باشد که استانداردسازي عموما به داليل زير انجام مي شود:الزم به ذکر مي
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قابليت ارتباطات درون سازماني، احتياج به مرتبط نمودن سيستمهاي  .1
 توسعة استانداردها را ايجاب ها، از طريق شبكه مختلف وکار

 نمايد. مي

 کاهش هزينه هاي خريد، توسعه و به کارگيري نرم افزارها .2

مقياس اقتصادي: استانداردها هزينه هاي اجرا، توسعه، يكپارچه سازي و  .3
 نگهداري سيستم را کاهش مي دهد. 

 استانداردسازي اطالعاتي

به معناي وجود زبان مشترک  همانگونه که بيان گرديد، استانداردسازي اطالعاتي
باشد. اينگونه استاندارد سازي مي زنجيرة تاميناطالعاتي در بين تمام اجزاي سازمان و 

گردد تا بسياري از انواع ارتباطات که تا به حال تنها داخل يك بخش سازمان باعث مي
هاي ديگر نيز گسترش يابد و به صورت يك امر عادي موجود بوده است، به بخش

1نند تماسهاي تلفني مبدل گردد. يك نمونه از نسل جديد اين گونه ارتباطات ما
EDI  

سازي در بين دو سازمان و يا دو بخش است که به طور مستقيم نتيجة وجود استاندارد
باشد. وجود قالبهاي مشترک براي انتقال داده ها، دو سازمان و يا بخش را سازماني مي

گرديده، اده ها را که در گذشته از طريق کاغذ منتقل ميسازد تا بسياري از دقادر مي
امروزه از طريق اينگونه سيستمهاي الكترونيكي منتقل نمايد. با وجود اهميت خاص 

يابي به آن استاندارسازي در يكپارچگي سازماني، همچنان موانع زيادي بر سر راه دست
زنجيرة سيستمهاي اطالعاتي  وجود دارد. يكي از موانع اصلي بر سر راه استانداردسازي

 2مشترک مي باشد. به همين دليل بعضي از شرکتها« واژه شناسي»عدم وجود  تامين
نموده اند.  زنجيرة تاميناي از اصطالحات رايج در مديريت نامهآوري لغتاقدام به جمع

[15] 

 استانداردسازي مفهومي

شد. نتيجه اينگونه به معناي وجود زبان مشترک بين تمام اجزاي سيستم مي با
استاندارد سازي اين است که کليه مفاهيم، تعاريف و اهداف موجود در يك سيستم 
براي تمام اجزاء و افراد آن، تنها داراي يك معناي واحد باشد. يك نمونة معروف از 

باشد. استانداردسازي محصوالت اينگونه استانداردسازي، استانداردسازي محصول مي
( عالوه بر افزايش قابليت بارکد سريع ماهيت آنها )مانند استفاده ازبه منظور تشخيص 
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سازد تا در صورت بروز سازمان در پيگيري موقعيت محصول، سازمان را قادر مي
ريزي توليد و يا شرايط خاص مانند تاخير در تحويل محصولي خاص، بتواند برنامه

 [15]توزيع را به نحوي مطلوب و در اسرع وقت تغيير دهد. 
استانداردسازي تعريف شده در اين مجموعه به طريقي در بردارندة صفت 

، شفافيت را به معناي برخيباشد. مطرح شده در بسياري از ادبيات نيز مي 1«شفافيت»
پا را فراتر مي برخي ديگر، [4] د.نداندرک درست افراد سازمان از فرآيندهاي آن مي

يابي به يكپارچگي سازماني نه تنها الزم است تد که به منظور دسند و اعتقاد دارننه
کلية افراد درک روشني از اهداف و وظايف فرآيند درگير در آن را داشته باشند، بلكه 
ضروري است کلية اهداف و استراتژيهاي سازمان نيز به صورتي کامال روشن براي آنها 

  [3]تشريح شده باشد. 

اهداف هر فرآيند به همراه اهداف و به عبارت ديگر، الزم است کليه وظايف و 
استراتژيهاي سازمان به صورت استانداردهاي کمي و کيفي براي افراد سازمان تبديل 

 گردد. 

 تعامل -1-5-6
به وضوح تا زماني که ارتباطات بين اجزاي مختلف يك سيستم به صورت مناسبي 

اهد بود. به معني خوتعريف نشود، تالش به منظور رسيدن به يكپارچگي کاري بي
به منظور رسيدن به يك سيستم يكپارچه الزم است کليه  برخي صاحبنظران،اعتقاد 

تعامالت بين فرآيندها و وروديها، خروجيها، منابع و محدوديتهاي آنها تعيين گردد. 
نتعيين تعامالت هر فرآيند بايد در تطابق کامل با اهداف فرآيند، و مشتريان و تامي

 [3]ذيرد. کنندگان آن صورت پ

 چهار نوع جريان تعاملي بين اجزاء يك سيستم لجستيك
چهار نوع جريان بين اجزاي يك سيستم لجستيك به شرح زير  ]22]در منبع 

 وجود دارد: 
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 1جريان مواد
عبارت است از جريان مواد از منابع تامين در طول فرآيندهاي مورد نياز، شامل 

انتقال به مشتري بدون هيچ تاخير و يا هزينة  ذخيره سازي، بازيافت و تحويل، و سپس
 غير ضروري.

 2جريان محصول
باشد. اين نوع جريان نشان دهندة فرآيند شامل جريان کاالها در کانالهاي توزيع مي

کنندگان به مراکز توزيع ويا از خرده فروشان به دست مشتريان ميانتقال مواد از توليد
باشد که اولي تنها به معني انتقال محصول در اين ميباشد. تفاوت جريان مواد و جريان 

باشد، بدون در نظر گرفتن مسيرهايي که کننده به مشتري ميکاال از توليدکننده و يا تامين
 کنندگان به مشتريها، از آن عبور نمايد.مالكيت کاال بايد در انتقال از تامين

 3جريان مالي
مي باشد. اين نوع جريان، امروزه، به  ها و انتقال سرمايه هاپرداختشامل پيش

 پذيرد.انجام مي 4هاي الكترونيكي انتقال ماليراحتي با استفاده از سيستم

 5جريان اطالعاتي
 باشدشامل تبادالت اطالعاتي بين اعضاي موجود در لجستيك مي

 تعيين ورودي و خروجي اجزاء
ا و خروجيهاي مورد به منظور ايجاد تعامل مناسب بين اجزا، الزم است وروديه

نياز هر يك از آنها به طور مناسب تعريف گردد. به اين معني که هر جز )فعاليت يا 
باشد و موجوديت(، با توجه به هدف تعيين گرديده براي آن، به چه منابعي نيازمند مي

خواهد ديگر  ايجزامورد نياز کدام  همچنين با توجه به اهداف سيستم، خروجي آن جز
آوري بسياري از تعامالت بين فرآيندهاي موجود در آن جمع SCORدل بود. در م

 گرديده است. 
در نظر  SCORبطور مثال ورودي و خروجيهايي که براي فرآيند تامين در مدل 

در شكل زير نمايش داده شده است. به منظور آشنايي با فرآيندهاي آورده  ،گرفته شده
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3 Money Flow 
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به "نقش هر يك از اجزا"در بخش  "دلتعاريف فرآيندهاي م"شده در شكل به بخش 
 رجوع شود. فصل چهارم 

 
 SCORودي و خروجيهاي در مدل : ور 3-1شكل

 

 هافرآيند

 عناصر

 برنامه منابع  هاورودي

 برنامه اطالعات عملياتي 

 انتخابات لجستيك 

 برنامه توليد 

 ارتباطات 

 هاخروجي

 مشخصات توليد 

 سفارش تهبه تامين 

 زمانبندي وصول 

 سفارش تهيه مواد 

زمانبندي 
 تامين

شناسايي 
منابع 
 تامين

 مميزي وصول

دريافت 
مواد 

 موردنياز

 مميزي وصول

حمل و 
 جاييجابه

 مواد

 صورت کاال

تصفيه 
 سابح

 

 پرداخت

 اي حملمشخصه 

 کنندهموقعيت تامين 

  موقعيتWIP 

 بهترين موقعيت مواد 



   لجستيك يكپارچه  ----------------------------------------------  38

 

 

 دسترسي -1-5-7
 

به منظور رسيدن به يكپارچگي در سيستم، الزم است کليه اجزا به آنچه از مواد و 
 [4] اطالعات نياز دارند، دسترسي داشته باشند.

حجم بطوريكه  ،اين دسترسي بايد به مقدار کافي و در نوع مناسب انجام پذيرد
 دسترسي به اطالعات و مواد کامالً مناسب و منطقي تعيين شده باشد. 

به طور کلي ويژگي دسترسي در بردارندة دسترسي به مواد و دسترسي به اطالعات 
ردار شده است، دسترسي گيري برخوباشد. آنچه در چند سال اخير از اهميت چشممي

باشد، به طوري که به اعتقاد برخي فناوري اطالعات کليد اصلي رسيدن به اطالعات مي
  [7]به يكپارچه سازي در سازمان مي باشد. 

باشد که بسياري از توانايي هاي به کارگيري مناسب از اطالعات به حدي مي
در زنجيره هاي عرضة امروزي، » اعتقاد دارند: زنجيرة تامينگران صاحبنظران و تحليل

هرچند که به هر حال مشتريان احتياج به کاال  «اطالعات جاي انبار را خواهد گرفت. 
اطالعات راههاي  فناوريدارند و نه اطالعات، اما با اين وجود پيشرفتهاي اخير در 

 [15]را دگرگون ساخته است.  زنجيرة تامينمديريت 
به »و لجستيك بيشتر از عنوان  زنجيرة تامين در ادبيات مربوط به يكپارچگي 

شود. به اعتقاد استفاده مي« دسترسي به اطالعات»به جاي   1«اشتراک گذاري اطالعات
 زنجيرة تامين، به منظور رسيدن به باالترين سطح همكاري، کلية اجزاي کليدي برخي

ک گذاري موظف به شرکت در به اشتراک گذاري اطالعات مي باشند. اين به اشترا
 زنجيرة تامينهاي عملياتي باشد. بلكه کلية اجزاي اطالعات نبايد تنها محدود به داده

بايد اطالعات استراتژيك خود را نيز به اشتراک گذارند. اين همكاري اطالعاتي يكي از 
هاي موجود در زنجيره را در انجام دقيق کارها و ترين عواملي است که کلية شرکتمهم

  [7]رساند. ارايي بيشتر ياري ميبا سرعت و ک
از نظر برخي يكپارچگي اطالعات به معناي به اشتراک گذاري اطالعات و دانش 

هاي بيني هاي فروش، برنامهباشد، که شامل پيشمي زنجيرة تاميندر بين تمام اعضاي 
  [18]هاي ارتقايي است. توليد، آمار مربوط به انبار و طرح
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دسترسي  به اشتراک گذاري اطالعاتي وجود دارد، مسلماًاي که چنين در زنجيره
 باشد. هر يك از اجزاي زنجيره به اطالعات مورد نياز خود نيز مقدور مي

گذاري که از به اشتراک باشدبه اشتراک گذاري اطالعات داراي چندان اهميتي مي
پارچه سازي به عنوان دو عامل کليدي در موفقيت يك  1اطالعات و برنامه ريزي عمليات

 [15]نمايند. ياد مي زنجيرة تامين
سازد تا در به اشتراک گذاري را قادر مي زنجيرة تامينمسلما آنچه اجزاي مختلف  

اطالعات شرکت جويند، وجود سيستم اطالعاتي کارايي است که بتواند شرايط 
 دسترسي بخشهاي مختلف به آنچه از اطالعات نياز دارند را، فراهم آورد.

 انطباق -1-5-8
در کليه نقاط سيستم « صحيح»و « يكسان»انطباق به معناي وجود اطالعات 

در سيستم يكسان بودن اطالعات به معناي وجود تنها يك نقطه تماس  باشد.مي
مي باشد، به عبارت ديگر کليه اجزاي سيستم اطالعات موردنياز خود اطالعاتي سازمان 

مربوط به يك  آورند، در اين صورت اطالعاترا تنها از يك منبع اطالعاتي به دست 
 در تمام نقاط سيستم يكسان خواهد بود. موضوع خاص

سيستمهاي اطالعاتي موجود در سازمان، منحصر به هر بخش مي باشد. به  عموماً
همين دليل، سازمان هنگام به اشتراک گذاري اطالعات در بين بخشهاي مختلف، با 

د شد. به منظور به اشتراک گذاري اطالعات الزم مشكالت عديده اي رو به رو خواه
است سازمان داراي يك بانك مرکزي واحدي باشد تا کلية بخشها بتوانند اطالعات 
مورد نياز خود را از آن تامين نمايند. تا زماني که چنين انبار اطالعاتي در سازمان ايجاد 

 [7]سهيم شوند. نشود، بخشهاي مختلف سازمان نمي توانند در اطالعات يكديگر 

به معناي قابليت در دسترس بودن  2دسترسي اطالعات تنها از يك نقطة تماس
و بدون توجه به نوع در « به صورت يكسان» زنجيرة تاميناطالعات مربوط به کل 

 [15]خواست اطالعات )مانند تلفن، فكس و ...( و فرد متقاضي، مي باشد. 
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باشد اطالعاتي موجود در سازمانها مينمايانگر بسياري از سيستم هاي  5-1شكل 
که سيستم اطالعاتي هر بخش به صورت جزيره اي از اطالعات و بدون داشتن داد و 

 [15]نمايد. ستدي با ديگر بخشها عمل مي

 
 شمايي از سيستم هاي اطالعاتي در سازمان ها:  4-1شكل

 سي اطالعات تنها از يك نقطة تماس نمايانگر دستر 6-1در حالي که شكل 
 باشد. در اين حالت اطالعات به صورت يكسان در اختيار هر بخش قرار مي گيرد. مي

ستم فروش و يس
 يابيبازار 

اطالعات 
 فروش

 يستم ماليس 

 حسابداران

سيستم توليد و 
 لجستيك

 

 اطالعات عمليات

 

 يخدمات مشتر

 عوامل خدمات

 

برنامه ريزي 
 تقاضا
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 دسترسي اطالعات تنها از يك نقطه تماس:  5-1 شكل

 سازگاري -1-5-9
ديگر جزاي به محدوديتهاي اهر يك از اجزاي سيستم سازگاري به معناي توجه 

، در تعيين اهداف، شرح وظايف، وروديها و خروجيهاي هر باشد. به عبارت ديگرمي
 جز بايد محدوديتهاي اجزاي ديگر نيز در نظر گرفته شود. 

به طور کلي ويژگي سازگاري تاکيد خاصي بر روي توجه به ساير اجزاي موجود 
باشند که در آن اري ميدر سازمان دارد. بسياري از سازمان هاي سنتي داراي ساخت

اي تقسيم شده است. در چنين سازماني تمام اختيار و مسئوليت، مطابق با عمليات وظيفه
افراد مرتبط به اجراي يك وظيفة مشخص )مانند توليد، بازاريابي، تامين و ...( در بخش 

 شدند. هر يك از اين بخشها تمام تالش خود را، بدون توجه بهمربوطه قرار داده مي
داشتند. اما از آنجايي بخشهاي ديگر، به منظور رسيدن به حداکثر کارايي خود اعمال مي

باشد، که هدف اصلي يكپارچه سازي ايجاد هماهنگي در بين کلية بخشهاي سازمان مي
وجود چنين ساختاري باعث ايجاد ممانعت در رسيدن به يكپارچگي سازماني خواهد 

نمايد که دهايي مانند فرآيندهاي لجستيكي ايجاب ميشد. يكپارچگي موفقيت آميز فرآين
کلية مديران داراي ديدي فراتر از بخش خود بوده و براي شناخت محدوديتهاي 

 [7] بخشهاي ديگر نيز تالش نمايند.

ك نقطة ي
 تماس

 اضابرنامه ريزي تق

 

 اطالعات فروش

 

 حسابداران

 اطالعات عمليات

 

 عوامل خدمات
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 هماهنگي -1-5-10
نظران، در اراية تعريف باشد که بسياري از صاحبهماهنگي جز ويژگيهايي مي

 [16]آن به طور مستقيم استفاده نموده اند. به طوري که در منبع  سازي ازبراي يكپارچه
يكپارچگي به معناي هماهنگي بين فعاليتها، استاندارد سازي، مرتبط بودن و بعنوان يك 

 کل عمل نمودن، تعريف شده است.
ارايه شده  زنجيرة تامينهمچنين در جايي ديگرتعريف زير را براي يكپارچگي 

 [23] است:
شامل به اشتراک گذاري اطالعات، هماهنگي لجستيك  زنجيرة تاميني يكپارچگ»

 «باشد.و روابط سازماني مي
به طور کلي، همانگونه که در قبل نيز مطرح گرديد، در ادبيات مربوط به 

مواره مورد توجه بسياري از صاحب نظران قرار داشته است. ه يكپارچگي، هماهنگي
 زنجيرة تامينسازي در رسيدن به يكپارچه، هماهنگي را يك ضرورت اساسي برخي

  [17]د.ندانمي
يك از جاد شده در هررات اييمعتقدند، از آنجايي که تغي همچنين برخي ديگر

گذارد، ايجاد هماهنگي اعضاي زنجيره، برروي عملكرد ديگر اعضاي زنجيره تاثير مي
اشند، راهي مناسب ببين فعاليتهاي لجستيكي که به صورت دروني به يكديگر وابسته مي

در سيستم لجستيك باشد. به منظور کاهش اثرات ناشي از تغيرات تقاضا و موجودي مي
يكي از  شود. به عنوان مثالهماهنگي معموال به جريان اطالعات و مواد مربوط مي

سازي جريان اطالعات و و هماهنگ ريزيترين اصول لجستيك يكپارچه، برنامهاساسي
نجيره )تامين کنندگان اوليه( تا انتهاي زنجيره )مصرف کننده نهايي( مواد از ابتداي ز

  [23]است. 
اي که به خوبي يكپارچه شده باشد، نتيجة هماهنگي جريان مواد زنجيرة تامينيك 

 [24]باشد. کنندگان، توليدکنندگان و مشتريان ميو اطالعات بين تامين
جه به وابستگيهاي آنها، به منظور هماهنگي مديريت فعاليتها با تواز نظر برخي، 

، هماهنگي به عنوان ترکيب )مرتبط زنجيرة تامين. در استرسيدن به هدفي مشخص، 
 نمودن، همسوساختن( تعدادي از اجزا )عمليات، اهداف، تصميمات،ساختن، تنظيم

 [23]شود. اطالعات، دانش، سرمايه( به منظور رسيدن به هدف زنجيره تعريف مي
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پردازيم. يكي از استراتژيهاي توزيع اي از وجود هماهنگي مييح نمونهحال به تشر
که مورد استفادة شرکتهاي بزرگ با حجم زياد انتقال محصول مي باشد، استراتژي 

Cross Docking نقش هماهنگ کننده را در توزيع   1است. در اين شيوه انبارهاي مياني
شوند. در اين شيوه محصوالت نمي ايفا مي کنند و محلي براي انبار محصول محسوب

ساعت توسط  12بطور مستقيم وارد انبارهاي مياني مي شوند و از آنجا در کمتر از 
گردد. به کارگيري چنين سيستمي باعث کاميونهاي ديگر به انبارهاي محلي منتقل مي

 [15]کاهش هزينه هاي انبارداري و مدت زمان تدارک مي شود. 

 

 مصاديق يكپارچگي  بررسي تعدادي از -1-6
هاي موجود در زمينة يكپارچگي اجزاي در اين بخش به بررسي تعدادي از نمونه

پردازيم. الزم به تذکر است که کدهاي نوشته شده در کنار هر فرآيند برگرفته سازمان مي
مي باشد. قابل توجه است که آنچه  "نقش هر يك از اجزا"از مدل ارايه شده در بخش 

ورده شده است تنها نمونه هايي از موارد پياده سازي يكپارچگي در در اين بخش آ
باشد. هدف از بيان چنين مصاديقي تنها آشنا ساختن تعدادي از شرکتهاي نام برده مي

 باشد. مسولين پياده سازي اصول يكپارچگي، با ايده هاي موجود در اين زمينه مي

 يكپارچگي بين توزيع کنندگان -1-6-1
ساليان گذشته ارتباط نزديك بين توليدکننده با توزيع کنندگان همواره طي 

محصوالتش توصيه شده است. اين بدين معني است که توليدکننده به ارزشها و اهداف 
کمك نمايد. در عين  اهدافشانرا در رسيدن به  نانتوزيع کنندگان احترام گذاشته و آ

باشند که شتري داراي اطالعاتي ميحال توزيع کنندگان نيز به دليل ارتباط نزديك با م
)يكپارچگي بين توليد  تواند براي توليد کننده بسيار مفيد و حياتي قلمداد گردد.مي

 و مشتري ) عنصر محيطي(( کننده )سازمان( و توزيع کننده )سازمان(
امروزه با بروز تغييرات اساسي در نياز مشتريان، نوع سفارش دهي آنها و سطح 

تواند تمامي نيازهاي مشتريان را ي بهترين شبكه توزيع نيز نميخدمت شرکتها حت
توان با اضافه نمودن شكل را ميمبرآورده نمايد. در گذشته اعتقاد براين بود که اين 

                                                           
1 Warehouse 
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اطالعات راه  فناوريبا روي کارآمدن  هانبارهاي توزيع کنندگان مرتفع نمود، اما امروز
کليه توزيع کنندگان  ،دارد. در اين راه حل حل بهتري در پيش روي توزيع کنندگان قرار

شوند که هريك از آنها از سطح انبار و کاالي موجود در چنان با يكديگر يكپارچه مي
 ،انبار توزيع کننده ديگري آگاهي دارد. به دنبال چنين يكپارچگي بين توزيع کنندگان

قابل توجهي به طور  افزايش و ميزان کل موجودي سيستم آنهاسطح خدمت هريك از 
  خواهد يافت. کاهش

اي را در بين توزيع کنندگان از جمله شرکتهايي که توانست چنين سيستم يكپارچه
بود. توليدات اين شرکت  Okuma American Corporationخود برقرار نمايد شرکت 

نمودن آنها  . به دليل گران بودن اين قطعات انبارباشدمي شامل لوازم و قطعات خودرو
بود، به همين دليل شرکت بر توزيع کننده شرکت کاري بسيار هزينه 46ريك از در ه

کليه  ،نمود. در نتيجه 1اقدام به راه اندازي سيستمي يكپارچه در بين توزيع کنندگان
توزيع کنندگان از موجودي هريك از توزيع کنندگان ديگر اطالع کافي داشتند و در 

ا استفاده نمايند. دراين صورت کاالي مذکور به آنه کااليصورت نياز مي توانستند از 
 شد.طور مستقيم به محل درخواست انتقال داده مي

توانايي آنان را در  ،اي در بين توزيع کنندگانچنين سيستم يكپارچه وجود همچنين
مي دهد. در چنين سيستميمتعارف مشتريان افزايش مي پاسخ گويي به تقاضاي غير

کنندگان با سطح موجودي باالتر و تنوع محصوالت بيشتر را  توان تعدادي از توزيع
 . 2اعالم نمود و تقاضاهاي غيرمعمول را به آنجا ارجاع داد "منتخب" توزيع کنندگان

يكي ديگر از نمادهاي يكپارچگي در بين توزيع کنندگان استفاده از تكنيك 
يك نوع خدمت به  باشد. به عنوان مثال، ادغام انبارهاي مجزا کهمي 3تشريك ريسك

دهند، باعث کاهش سطح موجودي اطمينان با همان ميزان سطح مشتري ارائه مي
 يابد. گردد. به اين ترتيب هزينه انبار بطور قابل توجهي کاهش ميخدمت مي

 يكپارچگي بين انبارها -1-6-2
يكپارچگي بين انبارها به اين معنا است که انبارهاي مختلف از وضعيت موجودي 

يگر اطالع داشته باشند و در صورت نياز بصورت مستقيم يا غير مستقيم، نياز يكد

                                                           
1 Distributor Integration 

باشد اين کار را توزيع کننده وسايل برقي و الكترونيكي مي 90که شرکتي با  Otraهمان طور که شرکت  2
 .انجام داد

3 Risk Pooling 
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يكديگر را برطرف کنند. به عنوان مثال فرض کنيد مشتري به انباري سفارش جنس 
دهد و انبار، جنس مورد نياز مشتري را به ميزان کافي ندارد. با استفاده از يكپارچگي مي

به  تواند جنس را مستقيماًاست، انبار ديگري ميکه در بين انبارهاي مختلف برقرار 
مشتري انتقال دهد؛ يا آن انبار جنس را براي انبار مورد نظر فرستاده و آن انبار جنس را 

 به مشتري انتقال مي دهد. )يكپارچگي بين مشتري )عنصر محيطي( و انبارها( ،خود

 
 تري )عنصر محيطي( و انبارهايكپارچگي بين مش:  6-1  شكل

1-6-3- cross Docking 
يكي از استراتژيهاي توزيع که مورد استفاده شرکتهاي بزرگ با حجم انتقال زياد 

است. در اين شيوه، محصوالت بطور  Cross Dockingاستراتژي  ،باشدمحصول مي
سط کاميونهاي ساعت تو 12شوند و از آنجا در کمتر از مستقيم وارد انبارهاي مياني مي

گردد. پياده سازي چنين استراتژي احتياج به ديگر به انبارهاي محلي منتقل مي
 ويژگيهاي زير دارد

طالعاتي اکنندگان بايد توسط يك سيستم و توزيع انبارها محلهاي توزيع، .1
 پيشرفته با يكديگر در ارتباط باشند. )اصل دسترسي(

 گي(پاسخ سريع در سيستم حمل و نقل )اصل هماهن .2

 پيش بيني دقيق و به اشتراک گذاشتن اطالعات )اصل دسترسي( .3
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 و توزيعيكپارچگي بين فرآيند انبارداري :  7-1شكل

 يكپارچگي بين فرآيند پيش بيني و اطالعات -1-6-4
منجر به پيش بيني موثرتر  )ورودي(، با اطالعات پيش بيني فرآيند سازييكپارچه

هد شد. هر چه عوامل بيشتري از اطالعات را در پيش بيني دخيل کنيم پيش بيني خوا
 دقيق تري خواهيم داشت. 

در  ،هاي فروش قبلي استبه عنوان مثال پيش بيني يك مرکز فروش ناشي از داده
صورتيكه تقاضاي مشتري تحت تاثير عواملي نظير قيمت، تبليغات و محصوالت جديد 

)يعني تا حدي مرکز فروش  .ن عوامل تحت نظر مرکز فروش است. بعضي از ايباشدمي
 باشدنميبعضي ديگر از موارد تحت اختيار مرکز فروش  در حالي کهبر آن کنترل دارد( 

و ناشي از اقدامات توزيع کننده، انبارها، توليد کننده و رقبا است. اگر اطالعات عوامل 
. به نمايدتواند تقاضا را پيش بيني ر ميباال در اختيار مرکز فروش باشد بهتر و موثرت

همان صورت پيش بيني تقاضا توليد کننده و توزيع کننده تحت تاثير مرکز فروشها 
تواند با حراج گذاشتن يا تبليغ کردن و يا واردکردن است به عنوان مثال مرکز فروش مي

 محصول جديد در تقاضا تاثير گذار باشد. 
کنند. استفاده مي 1از پيش بيني شراکتي تامينيره هاي به داليل فوق بسياري از زنج

 وياختيار در  زنجيرة تامينهر يك از اجزاي  اطالعات موردنياز ،در اين نوع پيش بيني
 تواند پيش بيني مناسبي از تقاضا براي خود داشته باشد. مي جزگيرد و هر قرار مي

                                                           
1 Cooperative 

< 12 h 
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   وان توليد کننده، وبه عن Warner-Lambertشرکت  1996مثال در پاييز بطور 
Wal-Mart اي در زمينه همكاري در برنامه ريزي، مطالعه ،ايبه عنوان فروشگاهي زنجيره

پيش بيني و جايگزيني مواد در انبار را شروع کردند. که منجر به نوشتن نرم افزاري 
که اين نرم افزار همكاري را در زمينه پيش بيني بين توليد  گرديدبراي اين دو شرکت 

 کرد. کننده و فروشگاه آسان تر مي

 يكپارچگي بين توليد کننده و مشتري يا انبارهاي مياني -1-6-5
ها در توليد دانيم توليدکننده مايل است که به علت کاهش هزينههمانطور که مي

ميزان توليد خود را افزايش دهد تا هزينه تمام شده هر محصول کاهش يابد  ،انبوه
شود اگر تعداد محصوالت ندازي بين تعداد محصوالت سرشكن ميهزينه راه ا چراکه)

( ولي متاسفانه تقاضاها معموالً در حجم زياد .شودزياد باشد اين هزينه کمتر و کمتر مي
 د.گردزياد منجر به افزايش هزينه هاي انبارداري مي يتقاضا زيرانيست 

راه اندازي و امكان  جديد توليد که منجر به کاهش زمانفناوري هاي با توجه به 
 تواند با ايجاد يكپارچگي با مشتريتوليد کننده مي ،شده است داشتن تنوع محصوالت

ميزان توليد خود را به حد تقاضا موردنياز با تنوع  يا انبارهاي مياني )عنصر خارجي(
سريعاً مقادير انتقال يا نوع محصول  ،زياد برساند. همچنين با در دست داشتن اطالعات

در واقع با استفاده  .نمايدد را تغيير دهد و مطابق نياز مشتري اين تغييرات را اعمال خو
توان هزينه را تا از يكپارچگي بين برنامه توليد و اطالعات )ورودي( مربوط به تقاضا مي

 حد قابل توجهي کاهش داد. 

 يكپارچگي حمل و نقل ) توزيع و دريافت( -1-6-6
انبار نيز چنين وضعيتي را دارد. فرض کنيد هر  و لمشابه مورد باال حمل و نق

سازماني براي خود تجهيزات حمل و نقل مجزايي داشته باشد. هزينه هاي نگهداري 
تجهيزات حمل و نقل )هزينه هاي ثابت( و ساير هزينه هاي متغير ديگري که وجود 

مشترکي  بسيار باال خواهد بود، لذا اگر بخشهاي مختلف سازمان از تجهيزات دارد
استفاده نمايند، اين هزينه ها تا حد بسيار زيادي کاهش مي يابد. )يكپارچگي 

 تجهيزات)ورودي((
هزينه بين  ،دهد هميشه پر باشدکاميوني که کاالها را انتقال ميفرض کنيد که 

شود در نتيجه هزينه حمل و نقل وقتي کاميون پر تعداد بيشتري از کاالها سرشكن مي
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د شد. اين چنين وضعي زماني که حتي خود سازمان کار انتقال را است کمتر خواه
در آنجا  .دهد و به شرکت حمل و نقلي اين کار واگذار شده نيز وجود داردانجام نمي

عالوه بر آن هر چه  ،شوندنيز معموالً براي مقدار زياد بار تخفيفهاي بيشتري قائل مي
ن تر خواهد بود. اما در بسياري از شرايط هزينه نيز پايي ،تعداد حمل و نقل کمتر باشد

تقاضا به اندازه يك کاميون پر نيست. در اين شرايط دو وضع پيش مي آيد يا زمان 
يابد که مشتري بايد صبر کند تا نياز آن به اندازه يك کاميون برسد يا تحويل افزايش مي

-زياد مي حصولبراي واحد م ي بصورت نيمه پر برود که هزينه حمل و نقلرکاميون با

تقريباً وجود ندارد  و رسيدن به شرايط ايده آل چنين شرايطي شود. امكان از بين بردن
ونقل تقريباً به شرايطي مناسب و حمل انبار ،توان با يكپارچه کردن مقدار سفارشاما مي

هم قسمت حمل و نقل با استفاده از اطالعات و ست يافت که در اين راه هم انبار د
 . رنامه ريزي مناسبي جهت حمل و نقل انجام دهندبيكديگر 

 بين همچنين يكي از کارهاي ابتكاري در اين بخش اين است که با يكپارچگي
همزمان چندين محصول  ،ونقل با يك کاميونفروش و حمل ، مديريت کنترل مواد اوليه

مچنين در فرستاده شوند و ه ،انتقال يابد يا نقاطي نزديك به هم هکه بايد به يك نقط
اوليه  صورت امكان با استفاده از همان کاميون که در هنگام برگشت خالي است مواد

موردنياز از تامين کننده دريافت شود و به کارخانه آورده شود. و در نهايت سيستمهاي 
جديد تصميم گيري اين امكان را بوجود آورده اند که تعادلي بين هزينه هاي انبارداري 

 حد بسيار مطلوبي حاصل شود.  و حمل و نقل تا

 

 يكپارچگي حمل و نقل ) توزيع و دريافت(:  8-1 شكل

 يكپارچگي بين دريافت سفارش و هزينه هاي حمل و نقل -1-6-7
  1تعداد دفعات حمل و نقل بر مدت زمان دريافت گرديد،همانطور که در باال اشاره 

 اد دفعات حمل و نقل افزايش يابد اين مدت زمان کاهش تاثيرگذار است هرچه تعد

                                                           
1 Lead-Time 



  49---------------------ها و تبيين مفهوم يكپارچگي سيستمتاريخچه و سيرتكامل 

 

 

هزينه هاي حمل و نقل نيز به همان نسبت افزايش خواهد  ،از طرف ديگر .مي يابد
کافي مقدار  توليدکننده بايد محصوالت توليد شده را تا زماني که به در عين حال،يافت. 

 و ،دگرده انبارداري مينرسيده است در جايي نگهداري کند که اين موجب ايجاد هزين
در ضمن براي سفارش دهنده نيز مناسب نخواهد بود. لذا با استفاده از پيش بيني دقيق 

 ونقل وتقاضا و با محاسبه زمان دقيق توليد و حجم توليد مي توان بين سفارش و حمل
کز فروش اکه هم مر ،بوجود آورد پارچگييك )يكپارچگي بين سازماني( انبارهاي مياني

 عنوان تقاضا دهنده و هم انبارهاي مياني و توليدکننده کمترين هزينه را بپردازند.  به

 يكپارچگي تنوع محصوالت و انبارداري -1-6-8
. توليدکنندگان نمايدرا زياد مي تامينتنوع محصوالت معموالً پيچيدگي در زنجيره 

وليد زياد و کارايي کنند معموالً داراي هزينه هاي تکه محصوالت مختلفي را توليد مي
به  هاي انبارداري و حمل و نقل نيزتوليد پايين هستند. با افزايش تنوع محصول هزينه

طبيعتاً افزايش  ،كه پيش بيني دقيق تقاضاي هرکدام از محصوالت دشوار استاينعلت 
 يابد. مي

به نوعي يكپارچگي بين توليد و  ،لذا با استفاده از برخي از تكنيك هاي توليد
توان با مي تقاضا،و با استفاده از اطالعات دقيق در مورد پيش بيني باشد، نبارداري ميا

 هاي انبارداري را کاهش داد. هاي گوناگون از جمله هزينههزينه ،حفظ تنوع محصوالت

 يكپارچگي طراحي محصول با توزيع, انبارداري و بسته بندي -1-6-9
يرد که بسته بندي و انبارکردن کاال به اي انجام پذطراحي محصول بايد به گونه

تري طراحي شده  صورت کارايي صورت گيرد. هر چه محصول به صورت فشرده
انبارداري و حمل و نقل آن به مراتب کاراتر و داراي هزينه کمتر خواهد بود.  ،باشد

بندي همچنين در صورتيكه محصول به صورت فشرده تري توليد و داراي حجم بسته
بسيار راحت تر انبار و توزيع خواهد شد. به عالوه حمل و نقل کاال در  ،شدکمتري با

)يكپارچگي بين  تر و در نتيجه کم هزينه تر انجام خواهد گرفت.انبار نيز بسيار راحت
  فرآيند طراحي و انبارداري و بسته بندي(
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از  بسياري ،1بزرگترين توليدکنندگان مبلمان وسايل خانهيكي از به عنوان مثال 
نمايد. مشتريان پس از خريد محصوالت خود را به صورت کيت به مشتريان عرضه مي

هاي کم حجم به بنديکيتها در بسته ينپردازند. اخود به مونتاژکردن کيت مي ،محصول
شود و در نتيجه حمل و نقل و انبارداري آن بسيار کم هزينه خواهد مشتري عرضه مي

 بود. 
گيرد و  انجام وارد بهتر است انتقال مواد به صورت عمدههمچنين در بسياري از م

 محل بسته بندي محصول در انبارهاي مياني و يا انبارهاي خرده فروشان انجام پذيرد.

پس از جنگ جهاني دوم محصوالت )شكر( خود ، 2يكي از شرکتهابه عنوان مثال 
اد. طبق برآورد درا به صورت عمده و بدون بسته بندي به خرده فروشان انتقال مي

بود در حالي که همين  دالر 0,77مده عشرکت هزينه حمل يك تن شكر به صورت 
 مي باشد.  دالر 20هزينه براي حمل يك تن شكر بسته بندي شده برابر با 

 يكپارچگي بين انتخاب تامين کنندگان و توسعه محصول جديد -1-6-10
پس از اتمام عمل  ،محصول مناسب براي جزيي از ةدر گذشته انتخاب تامين کنند

 3هادانشگاهيكي از  اي که توسط طراحي و توسعه محصول انجام مي گرفت. اما مطالعه
انجام پذيرفت معلوم ساخت که عموماً برقراري ارتباط با تامين کنندگان از همان ابتداي 

ان توبسيار به نفع شرکت خواهد بود. از جمله اين مزايا مي ،فاز توسعه محصول جديد
کاهش هزينه مواد اوليه، افزايش کيفيت محصول، کاهش زمان توسعه محصول و بهبود 

و  محصول )يكپارچگي بين فرآيند طراحيسطح تكنولوژي محصول نهايي را نام برد. 
 انتخاب تامين کننده(
توان ميزان يكپارچگي بين شرکت و تامين کننده را به چهار سطح به طور کلي مي

 مود: زير تقسيم بندي ن
 :هيچ نقشي در توسعه محصول نخواهد  کنندهتامين عدم وجود يكپارچگي

 داشت. 

                                                           
 furniture Swedishشرکت  1

 Sugar Hawation شرکت 2

 Michigan Stateدانشگاه  3
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 در اين سطح از يكپارچگي که عموماً به صورت غيررسمي مي1جعبه سفيد :
کننده تنها نظرات خود را به صورت غيررسمي در طول عمل توسعه باشد، تامين

 دهد. محصول در اختيار شرکت قرار مي

 در اين سطح يكپارچگي که تا حدي به صورت رسمي 2جعبه خاکستري :
گيرد، از هر دو شرکت تيمهاي تخصصي بر روي توسعه محصول انجام مي

 مشغول به کار خواهند شد. 

 خريدار نيازهاي خود را به صورت  ،: در اين حالت از يكپارچگي3جعبه سياه
ورت مستقل به کامل در اختيار تامين کننده قرار مي دهد و تامين کننده به ص

 .طراحي و توسعه اجزاي مورد نياز مي پردازد
پيشنهاد مياستراتژيهاي زير  ،کننده در شرکتبه منظور ايجاد يكپارچگي بين تامين

 :4گردد
 تعيين توسعه فعلي و آينده محصول جديد  .1
 تعيين مزيت رقابتي اصلي شرکت و يا هسته اصلي رقابتي شرکت  .2

 جديد تعيين نيازهاي توليد محصول  .3

 ارتباط با وي  يانتخاب تامين کننده و برقرار .4

 همسوسازي اهداف با تامين کننده  .5
 در نهايت همواره برقراري ارتباطي مناسب با تامين کنندگان مطلوب شمرده 

تواند بر روي وظايف و اهداف اصلي خود تاکيد زيرا در اين حالت شرکت مي ،شودمي
 بيشتري داشته باشد. 

 با طرف هاي لجستيكي سومچگي يكپار -1-6-11

                                                           
1 White Box 
2 Gray Box 

3 Black Box 
 The Global Procurement and supply chain Benchmarkingتوسط موسسه نهاد شده پيش 4

Initiative 
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استفاده از يك شرکت خارجي براي تمام يا بخشي از وظيفه مديريت مواد اوليه يا 
گويند که در واقع  3PL يا توزيع محصول را يكپارچگي با طرف هاي لجستيكي سوم

آيد. از موارد مهمي که در اجراي يك نمونه از يكپارچگي بين سازماني به حساب مي
3PL  بسزايي دارد دسترسي به اطالعات يكديگر و هماهنگي بين دو سازمان اهميت

 باشد. ) يكپارچگي بين سازماني(مي

 يكپارچگي بين اهداف بلند مدت و اطالعات -1-6-12
يكپارچه سازي اهداف بلند مدت )خروجي( و اطالعات )ورودي( به اين معني 

يري در مورد اهداف بلند است که با توجه به تاثيري که اطالعات بر روي تصميم گ
مدت دارد با جمع آوري اطالعات مورد نياز و موجود در سازمان و طبقه بندي آنها، 
اين اطالعات در اختيار تعيين کنندگان اهداف بلند مدت قرار گيرد تا با لحاظ کردن اين 
اطالعات اهداف بصورت دقيق تري تعيين گردد. به عنوان مثال فرض کنيد اطالعاتي در 

ست است که رقيب ما در سه سال آينده با تغيير سيستم توليد خود قصد دارد هر سال د
محصول جديد براي تسخير بازار عرضه کند لذا با لحاظ کردن اين موضوع در تعيين  4

اهداف بلندمدت تصميمات و جهت گيريهاي الزم جهت از دست ندادن سهم بازار را 
 بايد در اهداف لحاظ کرد .

 پارچگي بين سرمايه با سرمايه تامين کنندگانيك -1-6-13
يكپارچه سازي در اينجا به معني هماهنگي بخش سرمايه شرکت )ورودي( با 
بخش سرمايه تامين کننده )سازمان خارجي( است . يعني سرمايه گذاري ها و جذب 
سرمايه ها در شرکت و تامين کننده تا حد امكان همسو باشد. و حتي در برخي از موارد 
که احتياج به سرمايه زيادي است مشترکا سرمايه گذاري صورت گيرد. به عنوان مثال 
فرض کنيد تامين کننده براي راه اندازي خط توليد جديدي احتياج به سرمايه گذاري 

دانيم در زيادي دارد که به تنهايي از عهده آن بر نخواهد آمد و با توجه به اينكه مي
درصد کاهش  15تا  10ت خريد مواد اوليه حدود صورت راه افتادن اين خط قيم

خواهد يافت در نتيجه با توجه به يكپارچگي موجود، بخش سرمايه شرکت سرمايه الزم 
 دهد.را براي راه اندازي خط جديد در اختيار تامين کننده قرار مي

 يكپارچگي بين اهداف کوتاه مدت و نيروي انساني -1-6-14
ات و اقدامات در قسمت نيروي انساني با اهداف همراستايي و هماهنگي تصميم

کوتاه مدت را يكپارچگي بين اهداف کوتاه مدت و نيروي انساني گويند. به عنوان مثال 
فرض کنيد شرکتي دو کارخانه توليدي در دو محل )مثال شهر يا کشور و ...( مختلف 

 "الف"محصول  تقاضا براي Aدارد. پيش بيني شده است که در دو ماه آينده در محل 
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نيز به همان  Aافزايش خواهد يافت در نتيجه ميزان توليد در محل  Bنسبت به محل 
نسبت بايد افزايش يابد. بنابراين با استفاده از يكپارچگي بين اهداف کوتاه مدت و 

سرعت توليد  Aنيروي انساني مي توان با کمك انتقال نيروي انساني ماهر تر به محل 
 زايش داد تا تقاضاي اضافه بتواند پاسخ داده شود .در اين محل را اف

 

 نتيجه گيري  -1-7
مفهوم لجستيك که با ورود متخصصين لجستيك نظامي به کارخانجات و 

دستخوش تغيير وتحول بوده  ، هموارهبا مرور زمان ،گرديدمحيطهاي صنعتي مطرح 
از حالت  نيز هاي لجستيكسيستم ،فناوريبا تغيير در مشخصه هاي بازار و  .است

لجستيك  دوره)به سوي سيستمهاي يكپارچه لجستيك مجزا(  دورهابتدايي و مجزا )
موضوع همكاري بين  و تامينهاي زنجيره حرکت کردند و سپس، مفهوم يكپارچه(

يكپارچگي درون  به دنبال آن، گرديد.زنجيره از اهميت زيادي برخوردار ي اعضا
يكپارچگي برون  سازيسازمانها به پياده از آن،پس  سازماني تكامل بيشتري يافته و

 لجستيك همكاري( دوره) رو آوردند.سازماني 
توان مي ،از نقطه نظر تعاريف ارائه شده از سوي افراد و سازمانهاي تخصصي نيز 

حيطه عمل و کاربرد فعاليتهاي لجستيكي  .تكامل مفهوم لجستيك را مشاهده نمود
در حالي که هم اکنون بسياري از  ،بوده است وددحبراساس تعاريف اوليه بسيار م

سازمانها را  درفعاليتهاي پايه و فعاليت هاي پشتيباني  ،دگي محصولنزچرخه مراحل 
 .شامل مي شود

مفهوم يكپارچگي نزد افراد و سازمانهاي مختلف معاني کامالً متفاوتي طرفي  از
ار محدود به موضوع يكپارچگي اي بسياينكه هريك از محققين از زاويه دارد وخصوصاً

 :شود مشخص که دو موضوع است. براي تبيين مفهوم يكپارچگي الزم اندپرداخته
  اصول يكپارچگي 

  مصاديق يكپارچگي 

د. اين اصول دناصل معرفي ش 10سيستم هاي يكپارچه در  (اصول )يا ويژگي هاي
ستم يكپارچه الزم نمايد. طراح يك سيکمك شاياني به طراحان سيستمهاي يكپارچه مي

اي که جهت طراحي سيستم دارد را با اين اصول تطابق نمايد تا در است هر گونه ايده
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نهايت سيستم طراحي شده از يكپارچگي الزم برخوردار شود. تهيه يك چك ليست 
ه هاي طراحي ژتواند کمك زيادي به ناظران پروبراساس اصول دهگانه همچنين مي

 . سيستمهاي يكپارچه نمايد
همچنين جهت تبيين مفهوم يكپارچگي الزم است که مصاديق يكپارچگي نيز 
مشخص شود. منظور از مصاديق يكپارچگي آنست که يكپارچگي در بين چه اجزائي از 

دهند  توسعهجريان اين پروژه الزم ديدند مدلي مسازمان قابل طرح است، بدين منظور 
پارچگي پي برد. البته در ادبيات همه اين که از طريق آن مدل بتوان به کليه مصاديق يك

مصاديق مورد توجه قرار نگرفته است ولي مسلماً شناخت مصاديق يكپارچگي در قالب 
مدل ارائه شده مقدمه تحقيق و سرمايه گذاري جهت توسعه مصاديق يكپارچگي در 

 سازمان است.
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  دوم فصل
 

 هاي لجستيك سطوح مختلف يكپارچه سازي سيستم
 

  مقدمه -2-1
ك برمبناي برمبناي آنچه در فصول قبل اشاره گرديد، نوع نگاه غالب در لجستي

مجموعه ي فرآيند مداري در تجارت بناگرديده است. به اين معنا که لجستيك فلسفه
هاي هاي به هم پيوسته در حوزهاي از فعاليتهاي ايزوله نبوده و لزوماً مجموعهفعاليت
گردد. بنابراين مهمترين مزيت لجستيك ريزي، سازماندهي و عمليات را شامل ميبرنامه

ها و عملكردهاي سازمان است زيرا اين امر هاي انجام فعاليتمودن روشندر يكپارچه
 [8] ها و تعديل اثرات ناشي از تغييرات در کل مجموعه است.منجربه کاهش هزينه

ترين مزيت بنابراين توجه به نوع، نحوه و چگونگي يكپارچگي به عنوان کليدي
توان از جنبه هاي مي را سطوح يكپارچگيکند. بكارگيري لجستيك اهميت پيدا مي

 مختلف بررسي نمود:
 والي منطقي اجراي اصول يكپارچگي در سيستمت .1

لذا  ستند وهبرخي از اصول يكپارچگي مقدم بر ساير اصول ، براساس اين ديدگاه 
يكپارچگي  سازي اصول)سطح بندي( براي پيادهتوان بدين طريق يك سلسله مراتب مي

 در سيستم در نظر گرفت.
 ازماني مربوطهسطح س .2

مرتبط با مديريت تمرکز بيشتري بر روي فعاليتهاي  برخي از اصول يكپارچگي 
مديريت مياني )امور تاکتيك( و مديريت  رويو برخي ديگر  دارداستراتژيك سازمان 

سطح  3توان در مي بدين طريق اصول يكپارچگي را تمرکز دارند.عمليات سازمان 
 سطح بندي نمود.استراتژيك، تاکتيك و عملياتي 
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بررسي ميزان مسئوليت هر يك از سطوح سازماني در پياده سازي اصول  .3
 يكپارچه سازي

سازي هر بر اساس اين بررسي ميزان مسوليت هريك از سطوح سازماني در پياده
 شود. و يا به عبارت ديگر مشخص يك از اصول سيستمهاي يكپارچه مشخص مي

سازي هر يك از اين اصول را ظيفة اصلي پيادهشود کدام يك از سطوح مديريتي ومي
 بر عهده دارند. 

 حيطه عملكرد  .4
 .يكپارچگي ممكن است در داخل سازمان و يا بين سازمانهاي مختلف مطرح شود 

 هاي موجود در ارتباط با سطوح يكپارچگيساير ديدگاه .5
هاي موجود در مورد سطوح يكپارچگي در اين بخش به بررسي ساير ديدگاه

 هيم پرداخت.خوا
 .خواهيم پرداختبه تشريح هر يك از اين ديدگاهها  فصلدر اين 

 

 والي منطقي اجراي اصول يكپارچگي سيستمسطح بندي براساس ت -2-2
با توجه به تعاريف ويژگيهاي يكپارچگي که در بخش قبل ارائه گرديد، به منظور 

 ،طبق توالي خاصي رسيدن به يكپارچگي در سيستم الزم است هريك از اين ويژگيها
 پياده سازي گردند.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  59------------------------  سطوح مختلف يكپارچه سازي سيستم هاي لجستيكي 

 

 

 باشد:نمودار توالي پياده سازي ويژگيها بصورت زير مي

 
 هاتوالي پياده سازي ويژگي:  1-2شكل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

استاندارد 
 سازي

 تعامل جامعيت

 نطباقا

 سازگاري

 دسترسي هماهنگي

 مانعيت

 فرايندگرايي همگرايي
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توان پيشنيازهاي هريك از اين ويژگيها را به با توجه به تعاريف مطرح شده، مي
 تعيين نمود. شرح جدول زير

 1-2در نمودار  يژگيهاوهاي هريك از ازيپيشن -1-2جدول 

 توضيحات پيش نيازيها ويژگي
از آنجايي که به منظور تعريف دقيق سيستم نياز   فرآيند گرايي -1

باشد در نتيجه برقراري اين به ديد فرآيندگرا مي
ويژگي بر ديگر ويژگيها تقدم دارد. نتيجه 

اين است که همه افراد برقراري اين ويژگي 
داراي ديد فرآيندي باشند و با اين ديد به 

 تعريف و شناسايي سيستم بپردازند. 
 جامعيت -2

 
سازي تعريف واضح است که اولين قدم يكپارچه فرآيند گرايي -1

باشد. اين شناخت و شناخت مناسب سيستم مي
 گرا انجام پذيرد. بايد با ديد فرآيند

 مانعيت  -3
 

 معيتجا -2
 

ابتدا  به منظور حذف اجزاي تكراري الزم است
 سيستم شناسايي شده باشد. کلية فرآيندها و اجزا 

 همگرايي  -4

 
 جامعيت -2
 

به منظور ايجاد همگرايي الزم است که سيستم 
الزم به به طور کامل از قبل تعريف شده باشد. 

تذکر است که در بسياري از موارد پس از 
اجزاي سيستم، الزم است  همگرا نمودن اهداف

دوباره در تعريف و تعيين آنها تجديد نظر شود. 
-به همين دليل همگرايي و جامعيت داراي رابطه

 باشند.اي رفت و برگشتي مي
 استانداردسازي  -5
 

 جامعيت -2

 مانعيت -3
پس از شناخت سيستم و حذف موارد اضافي 

اقدام به برقراري زبان مشترک )استانداردسازي( 
 ين آنها مي شود. ب

 تعامل  -6

 
 فرآيندگرايي -1
 جامعيت -2

 مانعيت -3
 استانداردسازي  -5

به منظور تعريف مناسب روابط بين اجزا احتياج 
به شناخت کامل سيستم مي باشد. مسلماً الزم 

است تعيين اين روابط مطابق استانداردهاي 
تعيين شده باشد. به منظور تعيين راحت تر و 

ابط بين اجزا الزم است فعاليتها را به دقيق تر رو
صورت فرآيندهايي مرتبط با يكديگر در نظر 

 گرفت. 
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 توضيحات پيش نيازيها ويژگي
کلية منابع  دسترسي تمام اجزا به امكانبه منظور  تعامل -6 دسترسي -7

نحوة تعامل  الزم است سرمايه اي و اطالعاتي
بين اجزا جهت دسترسي به منابع از قبل 

 مشخص باشد. 
 نداردسازي استا -5 انطباق -8

 
به منظور وجود اطالعات يكسان در تمامي نقاط 

سيستم وجود استانداردهاي يكسان الزم مي
 باشد. 

 همگرايي  -4 سازگاري -9

 دسترسي -7
به منظور توجه به محدوديتهاي اجزاي مختلف 

مربوط به محدوديتهاي الزم است اطالعات 
باشد و  ساير اجزا در اختيار از اجزا هريك

باشد که اجزا اهداف ضروري مي همچنين
همگرا داشته باشند به طوري که نفع کل سيستم 

 نسبت به نفع اجزا در اولويت باشد.
 تعامل  -6 هماهنگي -10

 دسترسي -7
 انطباق -8
 سازگاري -9

به منظور اينكه اجزا به طور هماهنگ با هم کار 
نمايند الزم است روابط بين آنها به درستي 

 اطالعات موردنياز در اختيار ،تعريف شده باشد
ه و اين اطالعات بين همكاري قرار داده شد هم

. همچنين الزم است به کنندگان يكسان باشد
 محدوديتهاي اجزاي ديگر توجه گردد. 

 

 سازمانييكپارچه بر روي سطوح مختلفهايتمرکز اصول سيستم -2-3
به  ،سازيهاي يكپارچههريك از ويژگي« ميزان کاربرد»در اين بخش با توجه به 

به عبارت ديگر اين مطالعه پردازيم. بررسي اهميت هريك از آنها در سطوح سازماني مي
سازد که به منظور پياده سازي هر يك از اصول يكپارچه سازي، الزم است بر معلوم مي

 روي کدام سطح سازماني تمرکز بيشتري داشته باشيم. 

 يندگراييآفر. 1
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د فرآيندهاي موجود در سطوح پايين سازمان بسيار بيشتر از از آنجايي که تعدا
لزوم داشتن ديد فرآيندگرا در سطوح عملياتي بيشتر از ساير  ،باشدسطوح باالي آن مي
، هر چند که اين ديد فرآيندگرايانه توسط سطوح بااليي سازمان باشدسطوح سازمان مي

منظور شناخت فرآيندهاي موجود  شود. به عبارت ديگر در صورتي که بهترويج داده مي
در سطح استراتژيك، از ديد فرآيندگرايانه استفاده نشود، چندان اختاللي در روند 

آيد، در حالي که به منظور يكپارچه سازي سطوح يكپارچه سازي سازمان به وجود نمي
طي، به شناخت فعاليتها پرداخت. چنين شراي ،پايين سازمان حتما بايد با ديدي فرآيندگرا

باشد، به طوريكه در ، کامال قابل مشاهده ميSCOR، مانند مدل تاميندر مدلهاي زنجيره 
اين مدل، فرآيندهاي موجود در سطوح عملياتي زنجيره با دقت و جزئيات بيشتري 

 نسبت به فرآيندهاي سطوح استراتژيك تعيين شده است.

 جامعيت. 2
به همين دليل به منظور  ،باشدد ميتعداد اجزا در سطوح اجرايي سازمان بسيار زيا 

برقراري يكپارچگي در بين آنها احتياج به بررسي و تعريف کامل و دقيق کليه اين اجزا 
هر چه به سمت سطوح بااليي حرکت نماييم از تعداد و تنوع باشد، در حاليكه مي

عموما در  ريزي کهفعاليتها کاسته خواهد شد. به عنوان مثال هر يك از فرآيندهاي برنامه
شود، ممكن است در بردارندة دهها فرآيند عملياتي در سطح مياني سازمان انجام مي

سطح پايين سازمان باشد. البته اين به معناي کم اهميت بودن فرآيندهاي سطوح بااليي 
باشد بلكه موکد اين واقعيت است که به دليل کثرت زياد فرآيندهاي سطح سازمان نمي

ناخت دقيق آنها احتياج به وقت و دقت بيشتري دارد. چنين عملياتي سازمان، ش
باشد، به کامال قابل مشاهده مي SCORمانند مدل  تامينشرايطي، در مدلهاي زنجيره 

طوريكه در اين مدلها فرآيندهاي سطوح عملياتي از تعداد بسيار بيشتري نسبت به 
اشند. که اين خود نشان فرآيندهاي مربوط به سطوح استراتژيك زنجيره برخوردار مي ب

از توجه بيشتر طراحان اينگونه مدلها به شناسايي دقيق فرآيندهاي سطوح عملياتي و در 
حين حال کم تعداد بودن فرآيندهاي مورد نياز به منطور مديريت کل زنجيره در سطوح 

 باشد.استراتژيك مي

 مانعيت. 3
باشند در کثرت بيشتري ميها داراي از آنجايي که در سطوح پايين سازمان فرآيند 
 طوح استراتژيك سازمانبيشتر از س فعاليتهاي تكراري در بين آنها احتمال مشاهدة نتيجه

باشد که چنين کثرتي در فرآيندهاي سطوح پاييني، است. اين امر بدين دليل مي
به همين دليل حذف فرآيندها  سازد.تشخيص فرآيندهاي تكراري را با مشكل روبرو مي
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ي تكراري سطوح عملياتي احتياج به دقت و وقت بيشتري خواهد داشت. با و اجزا
فعاليتهاي خاص و بحراني  در کلية سطوح، اي باشد کهبايد به گونه سازمانوجود اين، 

تنها مسوليت يك بخش و يا يك  استراتژيك،گيري در مورد يك مساله مانند تصميم
 شخص واحد باشد. 

 همگرايي. 4
ي وجود اهداف يكسان و مشترک در بين اجزاي مختلف همگرايي به معنا

با يكديگر  اين ويژگي ابتدا الزم است اهداف کلي سازمانبه باشد. به منظور دستيابي مي
تر توان اقدام به همگرا نمودن اهداف اجزاي سطوح پايينشوند و پس از آن ميهمگرا 

داف سازمان با يكديگر همگرا سازمان نمود. به اين ترتيب شاهد خواهيم بود که کليه اه
ارشد خواهند شد. در نتيجه روشن است که گام اول جهت همگرايي بر دوش مديران 

است که بتوانند همگرايي را در سطوح بااليي سازمان ايجاد  و استراتژيك هر سازمان
 . تر تسري بخشندنمايند و اين همگرايي را به سطوح پايين

 استانداردسازي. 5
ه نرخ و مقدار انتقال مواد و اطالعات در سطوح عملياتي سازمان از آنجايي ک

کاربرد استانداردها در سطوح عملياتي سازمان بيشتر از سطوح باشد، در نتيجه بيشتر مي
 هايندارداستاو  مشترک برقراري زبان و به دنبال آن، .خواهد بوداستراتژيك سازمان 

تا در سطوح  خواهد بودکار بيشتري  مندزنيا سطوح پاييني زنجيره به مراتبيكسان در 
، به اين علت که مفاهيم و اطالعات متنوع تري در سطوح پاييني استراتژيك سازمان

در عين حال، مسلما مديران رده باالي سازمان به منظور اجراي  .سازمان وجود دارند
ه از اين کاراتر وظايف خود و ارتباط بهتر با سطوح پاييني سازمان احتياج به استفاد

 استانداردها خواهند داشت. 

 تعامل. 6
با توجه به اينكه تعداد فرآيندها و اجزاي موجود در سطوح پاييني سازمان بسيار 

باشند، در نتيجه الزم است کار تعيين روابط بين اين اجزا با بيشتر از سطوح باالي آن مي
موجود در سطوح  به عبارت ديگر به منظور اينكه اجزاي .کافي صورت پذيرد دقت

عملياتي سازمان بتوانند به خوبي با يكديگر کار نمايند الزم است تا روابط بين آنها به 
دقت و تفصيل تعريف گردد، در حالي که در سطوح استراتژيك سازمان به دليل کمتر 
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بودن تعداد اجزا و فرآيندها و همچنين همكاري نزديك بين مديران استراتژيك عمل 
 چندان مشكل نخواهد بود. تعريف روابط 

 دسترسي .7
ه مدت ابا توجه به اينكه وظيفه اصلي مديران سطح مياني اتخاذ تصميمات کوت

  غيره برنامه ريزي کنترل موجودي، تعيين نياز مواد اوليه و ،ريزي توليدمانند برنامه
جه است که باشد در نتيجه بيشترين نياز اطالعاتي را اين قبيل مديران دارند. قابل تومي

اي و يا خاص نيازهاي اطالعاتي اکثر مديران ارشد محدود به يك سري گزارشات دوره
 مي باشد که حجم کمي از کل نيازهاي اطالعاتي سازمان را دربردارد. 

 انطباق. 8
باشد نياز مديران مياني مي با توجه به اينكه اکثر اطالعات موجود در سيستم مورد

ايد داراي صحت الزم باشند و همچنين الزم است اين در نتيجه اين اطالعات ب
 اطالعات در کليه قسمتهاي سازمان يكسان باشند تا مديران مياني که وظيفه 

ريزي را دارند بتوانند به طور دقيق از محدوديتهاي تصميم گيري کوتاه مدت و برنامه
ترتيب  ايبه گونه و در نتيجه قادر باشند برنامه هاي خود را گردندبخشهاي ديگر آگاه 

 دهند که با کمترين مانعي در پياده سازي آنها مواجه باشند.

 سازگاري. 9
باشد. اين ويژگي سازگاري به معناي درنظرگرفتن محدوديتهاي اجزاي مختلف مي

به  .باشدبيشتر موردنياز و کاربرد مديران و برنامه ريزان مياني مي، انند هماهنگيهمنيز 
گيرند وارد به محدوديتها بيشتر در تصميماتي که مديران مياني مياين دليل که توجه 

موظف هستند شود. همچنين مديران مياني که مسئول اصلي برنامه ريزي کوتاه مدت مي
 باشند به اين محدوديتها توجه الزم را مبذول گردانند.مي

 هماهنگي. 10
رفت که اين ويژگي توان نتيجه گطبق تعريفي که از هماهنگي آورده شده است مي

ناشي از تصميمات و برنامه ريزيهاي کوتاه مدت سازمان مي باشد. به عنوان مثال برنامه 
ريزي توليد يكي از مواردي است که باعث ايجاد هماهنگي بين بخشهاي مختلف 

در نتيجه تمرکز هماهنگي  باشد.که اين فعاليت وظيفه مديران مياني مي گرددتوليدي مي
 باشد.ني سازمان ميدر قسمت ميا

در شكل زير ميزان تمرکز هر يك از اصول بر روي سطوح مختلف سازماني 
 نمايش داده شده است:
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 ميزان تمرکز هر يك از اصول بر روي سطوح مختلف سازماني:  2-2شكل

 مسووليت هر يك از سطوح سازمان در پياده سازي اصول يكپارچگي -2-4
ن مطالعه نشان خواهد داد که مسئوليت اصلي پياده سازي هر يك از اصول اي

باشد. و يا به عبارت ديگر کدام سيستمهاي يكپارچه بر عهدة کدام سطح مديريتي مي
يك از سطوح مديريتي وظيفة اصلي پياده سازي هر يك از اين اصول را بر عهده دارند 

انبه کداميك از سطوح سازماني بايد و فشار الزم جهت پياده سازي اين اصول از ج
 اعمال شود. 

 سطح استراتژيك -2-4-1
 ديد فرايند گرايانه از سوي مديريت ارشد در سازمان مطرح : يند گراييآفر. 1

پس کارشناسان به تعريف دقيق فرايندها خواهند پرداخت و در واقع سشود و مي
ند گرايانه را برعهده دارند واين باشند که وظيفه اصلي ايجاد ديد فرايمديران ارشد مي

 سازند.ديد را به مديران رده هاي پايين تر منتقل مي
ارشد اشراف کامل به سازمان خود دارند و از  اناز آنجا که مدير: جامعيت. 2
به  نددر نتيجه قادر هستنداستراتژيها و ماموريتهاي سازمان به طور دقيق آگاه  ،اهداف

فرايندهاي مورد نياز سازمان به ويژه فرايندهاي مديريتي و  بهترين نحو به تعيين دقيق
الزم به يادآوري است که اين مطلب به اين معنا نيست که ساير  د.نپشتيباني بپرداز

، بلكه به دليل تسلط مديران سطوح نقشي در تعيين فرآيندهاي مورد نياز سازمان ندارند
بيشتر مسئوليت ارشد خواهند بود که  ارشد بر فرآيندهاي مورد نياز سازمان اين مديران
 پياده سازي اين ويژگي را بر عهده خواهند داشت.

 مديريت مياني

 مديريت عملياتي

 كمديريت استراتژي

 ييراهمگ تيمانع هماهنگي جامعيت فرآيندگرايي
 استاندارد

 سازي
 سازگاري انطباق دسترسي تعامل
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جهت : با توجه به توضيحي که در مورد ويژگي جامعيت داده شد، يتنعما. 3
مديريت ارشد سازمان با توجه به اشراف نسبت نيز  ،يت در سازماننعمااصل برقراري 

د به بهترين صورت فرايندهاي زايد را از سيستم توانبه کليه فرايندها واهداف آنها مي
و همچنين با توجه به شناخت مديران مياني از فرآيندهاي سطوح پايين تر  حذف نمايد.

 توانند کمك قابل توجهي براي مديران ارشد باشند. سازمان، اين مديران مي
با توجه به اينكه مديريت ارشد اشراف کامل به اهداف و : همگرايي. 4

راتژيهاي سازمان دارد برقراري همگرايي بين اين اهداف و استراتژيها وظيفه مديران است
و در واقع به اين علت که تا سطوح باال همگرا  باشدارشد و استراتژيك هر سازمان مي

نباشند اين همگرايي به سطوح پايين تر به سختي منتقل خواهد شد لذا الزم است که 
که واضح است اين در حوزه اختيارات مديران ارشد  ابتدا سطوح باال همگرا شوند

سازمان است و براي تسري اين هماهنگي الزم است که مديران ارشد اين هماهنگي را 
به سطوح پايين تر سازمان نيز انتقال دهند و مديران سطوح پايين تر را نيز به ايجاد 

 همگرايي ترغيب کنند.

 سطح تاکتيكي و عملياتي -2-4-2
با وجود اينكه استانداردسازي از سوي مديريت ارشد در : داردسازياستان. 5

اني سازمان بيشتر با مفاهيم ميشود ولي با توجه به اينكه مديران رده سازمان مطرح مي
باشند در نتيجه شناسايي مواردي که الزم است در سازمان آشنا مي يجمعمول و را

واضح . باشدمديران سطوح مياني ميو تعريف مفاهيم مربوطه وظيفه  شونداستاندارد 
کمك موثري براي مديران  دتوانننيز مي سطوح پاييني)عملياتي(است در اين راه مديران 

 مياني باشند.
که  ياصلي بين اجزاء مختلف سيستم با توجه به شناخت روابطتعريف : تعامل. 6

مديران مياني مديران مياني از ارتباطات بين اجزاء مختلف سازمان دارند بر عهده 
 سازمان است.

: با توجه به حجم منابع مختلف )اطالعاتي و ...( مورد نياز مديران دسترسي. 7
مياني سازمان مسئوليت در دسترس بودن اين منابع جهت تصميم گيريها بر عهده 

باشد. در واقع مديران مياني هستند که بايد به سيستم فشار آورند تا مديران مياني مي
 منابع را در اختيار آنها قرار دهد. سيستم اين

ي بيشتر با مفاهيم و اطالعات موجود در نيامبا توجه به اينكه مديران : انطباق. 8
سازمان آشنايي دارند در نتيجه اين مديران وظيفه دارند تا رويه ها و سيستمها را به 

 .شنداي طراحي نمايند تا اطالعات در کليه سطوح ونقاط سازمان يكسان باگونه
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از آنجايي که مديران مياني نسبت به ديگر مديران از آگاهي بيشتري : سازگاري. 9
بخشهاي ديگر برخوردارند، در نتيجه اين وظيفه مديران مياني  ينسبت به محدوديتها

برنامه ريزي و تصميمات خود سازگاري بين بخشهاي مختلف را برقرار  در است تا
 سازند.
 

 حيطه عملكرد سازمان -2-5
نمود. توان براي يكپارچگي سطوحي را تعريف از نقطه نظر حيطه عملكرد نيز مي

توان اين نتيجه گيري را کرد که يكپارچگي در دو با توجه به ادبيات يكپارچگي مي
 سطح درون سازماني )يكپارچگي بين فعاليتها، يكپارچگي سيستم اطالعاتي داخلي 

( مطرح تامينزمانهاي مختلف در زنجيره و ...( و بين سازماني )يكپارچگي بين سا
 [1]است. 
 :طح يكپارچگي را در اين زمينه عنوان نموددو ستوان مي با توجه به نكته باال 
  يكپارچگي درون سازماني 
  يكپارچگي برون سازماني 

رون سازماني آغاز کرده و داز نظر فني وتاريخي معموال سازمانها از يكپارچگي 
به اعتقاد  دهند. چگي را به مرزهاي خارج از سازمان توسعه ميرفته رفته سطح يكپار

 [1]نيز يكپارچگي درون سازماني مقدم بر يكپارچگي بين سازماني است. [1]منبع 

 حيطه عملكرد سازمان در يكپارچگي درون سازماني -2-5-1
براي مثال  منظور از يكپارچگي درون سازماني، يكپارچگي اجزاء داخل سازمان است.

 پارچگي توزيع و تامين در داخل يك سازمان نوعي يكپارچگي درون سازماني است.يك

 حيطه عملكرد سازمان در يكپارچگي برون سازماني -2-5-2
يكپارچگي برون سازماني وقتي مطرح است که سازمان قصد داشته باشد فعاليتهاي 

يكپارچه  ،شدخود را با سازمان ديگري که ممكن است تامين کننده و يا مشتري وي با
يا  اين نوع يكپارچگي مي تواند در زمينه يكپارچگي اهداف دو يا چند سازمان و .نمايد

و يا مشارکتها ايجاد .يكپارچگي فرايندها و وروديهاي دو يا چند سازمان مطرح باشد
 هاي استراتژيك که امروزه به وفور بين سازمانهاي مختلف انجام مي شود اتحاد

 .رچگي برون سازماني شودمي تواند موجب يكپا
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 حيطه عملكرد سازمان در يكپارچگي -2-5-3
سطوح يكپارچگي را در  ،از ديدگاه برخي صاحب نظران با توجه به حيطه عملكرد

  [2]نمود: تقسيم  ه به شرح زيربه سه دستتوان مي تامينزنجير 

در : شامل هماهنگي و يكپارچگي کليه اجزا يك فعاليت است که 1درون فعاليتي
شود و به دنبال بهينه سازي فعاليت اين حالت خود فعاليت به تنهايي در نظر گرفته مي

 و زي حمل و نقل به تنهاييريبدون توجه به ساير فعاليتها هستيم. به عنوان مثال برنامه 
  .بدون در نظر گرفتن ساير فعاليتها

مان در زنجيره بين فعاليتي: شامل هماهنگي و يكپارچگي کليه فعاليتهاي يك ساز
است که دراين حالت به دنبال بهينه سازي فعاليتها با توجه به محدوديتها و  تامين

وجودي يا هزينه انبار مبه عنوان مثال کاهش سطح  هستيم. فعاليتها به يكديگر، نيازهاي
گذارد که اين خود در هدف سازمان که حداکثر کردن فروش  در سطح خدمت تاثير مي

شود که بهينه کردن همه فعاليتها در يك سازمان مشاهده ميخواهد بود. گذار است تاثير
 .با توجه به يكديگر تقريبا ناممكن يا بسيار دشوار است

: شامل هماهنگي و يكپارچگي بين سازمانهاي تشكيل دهنده يك  2بين سازماني
کننده در توزيعکننده و توليد ،کنندهبه عنوان مثال هماهنگي بين تامين .است تامينزنجير 

 باشد.اي از اين نوع يكپارچگي مينمونه تامينيك زنجيره 
 سه نوع يگپارچگي ذکر شده نمايش داده شده است.زير در شكل 

                                                           
1 inter–function 

2 inter-organizational 
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 سه نوع يگپارچگي ذکر شده از ديدگاه برخي از صاحب نظران:  3-2 شكل

نيازمند  تامينمديريت زنجيره  در حقيقت بسياري از صاحب نظران معتقدند که
مديريت زنجيره  ،يكپارچگي دروني و يكپارچگي خارجي است. در يكپارچگي دروني

 [3]بدنبال يكپارچه کردن لجستيك با ساير فعاليتها است. تامين
 Gregoryديدگاه  -2-5-3-1

يكپارچگي شود. ميبراي يكپارچگي دو سطح در نظر گرفته  اين ديدگاه،بر اساس 
ي لجستيك که شامل يكپارچگي فعاليتهاي لجستيك داخل سيستم است و داخل

يكپارچگي خارجي که شامل يكپارچگي لجستيك سيستمهاي مختلف با يكديگر است. 

 
يكپارچگي بين 

 سازماني

يكپارچگي بين 
 فعاليتي

ساير 
 زيرمجموعه ها

 
 درونيكپارچگي 
 فعاليتي

 مواد
 مديريت

 زيرمجموعه ها
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و سيستمي را که هم داخلي و هم خارجي يكپارچه است سيستم لجستيك کامال 
 [4]کند. قلمداد مي 1يكپارچه
 stevensديدگاه  -2-5-3-2

 [5]:شوددرنظر گرفته مي چهار سطح براي يكپارچگي سازماندگاه در اين دي
شود و سيستم . سازمان سنتي: اين نوع سازمان بصورت کالسيك مديريت مي1

بسرعت قادر نيست که خود را با نيازهاي مشتري تطبيق دهد و از توانايي کمي براي 
 استفاده از جريان مواد و اطالعات برخوردار است.

که فعاليتهاي داخل هر بخش آن يكپارچه است. در اين نوع سازمان . سازماني 2
فعاليتها در هر بخش با يكديگر يكپارچه اند اما در کل بخشهاي مختلف با يكديگر 

 يكپارچگي ندارند.
. سازماني که در داخل يكپارچه است. در اين نوع سازمانها فعاليتهاي دروني 3

اي را به حداقل اين دارد که بخشهاي وظيفهسازمان يكپارچه اند و سازمان سعي بر 
 برساند.
. سازماني که بطور خارجي يكپارچه است. در اين حالت سازمان با ساير 4

سازمانها نيز يكپارچه است. در واقع سازمان با تامين کننده و مصرف کننده نيز يكپارچه 
 شده است. و دراين حالت سيستم به طور کامل يكپارچه است.

 

ديگري  به گونهسطوح يكپارچگي را  ديگر از صاحبنظران برخي همچنين،
 شود.بندي مي کنند که در ادامه به دو مورد اشاره ميتقسيم

 Stanleyديدگاه   -2-5-3-3

تواند سطوح مختلفي داشته باشد، مي تامينيكپارچگي در زنجيره  ،ديدگاه در اين
 [6]: شودکه به چهار دسته تقسيم مي

 باشد.روني: در واقع يكپارچگي بين فعاليتهاي درون سيستم مييكپارچگي د. 1

: منظور از اين نوع يكپارچگي يكپارچگي با تامين  2يكپارچگي رو به عقب. 2
 کننده مخصوصا تامين کنندگان اصلي است.

                                                           
1 Enterprise Logistics Integration 
2 Backward Integration 



  71------------------------  سطوح مختلف يكپارچه سازي سيستم هاي لجستيكي 

 

 

: منظور از اين نوع يكپارچگي يكپارچگي با مشتري  1يكپارچگي رو به جلو. 3
 مخصوصا مشتري اصلي است.

 باشد.يكپارچگي کامل: که شامل هر سه نوع يكپارچگي فوق مي. 4

 chandlerديدگاه  -2-5-3-4

توليد انبوه در اياالت متحده در نتيجه پيشرفت فناوري منجر به طبق اين ديدگاه، 
حرکت به سوي يكپارچگي رو به جلو شد. که اين يكپارچگي رو به جلو پديد آورنده 

تمهاي توزيع و عمده فروشي شد. البته برخي نيز اي و سيسفروشگاههاي زنجيره
معتقدند که توليد انبوه در واقع منجر به يكپارچگي رو به عقب شد. به جهت اينكه در 
توليد انبوه حفظ منابع اوليه از اهميت بسياري برخوردار است لذا توليدکنندگان به فكر 

 [7]شدند. اي محكم تر و بهتر با تامين کنندگان خود برقراري رابطه

 

  نتيجه گيري -2-6

به  ،سازيهريك از ويژگيهاي يكپارچه« ميزان کاربرد»در اين بخش با توجه به 
ويژگيهاي يكپارچگي و . پرداخته شدبررسي اهميت هريك از آنها در سطوح سازماني 

 سطح تمرکز آنها در سازمان به قرارزير است:
لزوم داشتن ديد به دليل  ، متمرکز بر سطوح عملياتي سازمان،يندگراييآفر

 .بيش از ساير سطوح سازمان در فعاليتهاي عملياتي و روزمره، فرآيندگرا
جامعيت، متمرکز بر سطوح اجرائي و عملياتي سازمان، به دليل تعدد اجزا در اين 
سطوح و در نتيجه نياز بررسي و تعريف کامل و دقيق کليه اجزا به منظور برقراري 

 يكپارچگي.
تمرکز بر سطوح عملياتي و پايين سازمان بعلت کثرت فرآيندها در اين مانعيت، م

سطوح و در نتيجه بيشتر بودن احتمال مشاهدة فعاليتهاي تكراري در بين آنها نسبت به 
 سطوح استراتژيك سازمان.

                                                           
1 Forward Integration 
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استانداردسازي، متمرکز بر سطوح عملياتي، به دليل بيشتر بودن نرخ و مقدار انتقال 
و در نتيجه کاربرد استانداردها در اين سطوح نسبت به سطوح مواد و اطالعات 
 استراتژيك سازمان.

تعامل، تمرکز بيشتر بر سطوح عملياتي تا با تعريف تفصيلي روابط ميان اجزاي 
موجود در سطوح عملياتي سازمان، آنها بتوانند بهتر با يكديگر کار کنند. در حالي که در 

کمتر بودن تعداد اجزا و فرآيندها و همچنين سطوح استراتژيك سازمان به دليل 
 همكاري نزديك بين مديران استراتژيك، تعريف روابط چندان مشكل نخواهد بود.

همگرايي، جهت تمرکز همگرايي به سمت مديران ارشد و سطوح استراتژيك 
تر منتقل سازمان است تا همگرايي را در سطوح بااليي سازمان ايجاد و سطوح پايين

 کنند.
سترسي، متمرکز بر سطوح مياني، بعلت نياز اطالعاتي اين مديران جهت اتخاذ د

تصميمات کوتاه مدت مانند برنامه ريزي توليد، برنامه ريزي کنترل موجودي، تعيين نياز 
 …مواد اوليه و

انطباق متمرکز بر سطوح مديران مياني به علت اهميت صحت اطالعات موثر در 
 هاي کوتاه مدتگيريتصميم

سازگاري، متمرکز بر سطوح مياني، به اين دليل توجه بيشتر به محدوديتهاي  
 برنامه ريزهاي کوتاه مدت

هماهنگي، تمرکز بيشتر بر سطوح مياني به زيرا اين ويژگي نيز ناشي از تصميمات 
 و برنامه ريزيهاي کوتاه مدت سازمان مي باشد.

گي سطوحي را تعريف نمود. توان براي يكپارچاز نقطه نظر حيطه عملكرد نيز مي
توان اين نتيجه گيري را کرد که يكپارچگي در دو با توجه به ادبيات يكپارچگي مي

سطح درون سازماني )يكپارچگي بين فعاليتها،يكپارچگي سيستم اطالعاتي داخلي و ...( 
( مطرح است. از تامينو بين سازماني )يكپارچگي بين سازمانهاي مختلف در زنجيره 

ي و تاريخي معموالً سازمانها از يكپارچگي درون سازماني آغاز کرده و رفته رفته نظر فن
سطح يكپارچگي را به مرزهاي خارج از سازمان توسعه مي دهند. به اعتقاد برخي نيز 

 يكپارچگي درون سازماني مقدم بر يكپارچگي بين سازماني است
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 سوم فصل
 

 هاي پياده سازي سيستم هاي يكپارچهمتدولوژي
 

 مقدمه -3-1
هاي يكپارچه، نياز به روشي داريم که براساس آن بتوانيم جهت ايجاد سيستم

هاي يكپارچه از موضوع روشهاي ايجاد سيستم .يكپارچگي در سيستم را ايجاد نمائيم
 است:دو ديدگاه در ادبيات مورد بحث و بررسي قرار گرفته 

 ديدگاه سيستم هاي اطالعاتي  -1
  تامينديدگاه زنجيره  -2

در ديدگاه سيستم هاي اطالعاتي، يكپارچگي در سيستم از نقطه نظر يكپارچگي 
هدف اصلي اين روشها بر آن است که سيستمي  .اطالعاتي مورد توجه قرار گرفته است

د. از گرديد و منتشر که اطالعات با فرمت مشخص و با رويه مناسب تول گرددايجاد 
اشاره  RUPو   SSADMروش طور مثال به در اين ديدگاه مي توان به  رروشهاي مشهو

روش اول بر اساس داده گرايي و روش دوم يك روش شيء گرايي است و هر . نمود
دو متدلوژي در تحليل و طراحي سيستم ها استفاده مي شود.براي اطالع بيشتر به منابع 

 د.مربوطه مراجعه شو
ايده استوار است  ينبرا ،گذارده ايم تامينرا ديدگاه زنجيره  نآديدگاه دوم که نام  

سازي است که مبناي آن يكپارچه يمديريت فلسفهنوعي  تامينمديريت زنجيره  که اصوال
 . باشداجزاء يك زنجيره مي
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 نتاميهاي يكپارچه از ديدگاه زنجيره هاي پياده سازي سيستممتدولوژي -3-2
هاي پياده سازي سيستمهاي همانطور که در مقدمه اشاره گرديد، متدولوژي

بر اين ايده استوار هستند که يكي از استراتژيها جهت  ،تامينيكپارچه از ديدگاه زنجيره 
  [2]باشد.مي (SCM) تامينمديريت زنجيره  تامينرسيدن به يكپارچگي در زنجيره 

در واقع مهمترين و اصلي ترين ويژگي از آن جهت بوده است که  SCMانتخاب 
SCM .در واقع .  [4]و  [3]يكپارچگي استSCM به ايجاد هماهنگي در بين فعاليتها در ،

  [5]نمايد.سطوح مختلف )بين چند فعاليت، چند سازمان و...( کمك مي
براي يكپارچگي  SCMماند اين است که آيا از تنها نكته مبهم که در اينجا باقي مي

، لجستيك تامينتوان بهره برد؟ و يا به عبارتي ديگر آيا مديريت زنجيره ك ميلجستي
گيرد؟ براي روشن شدن اين موضوع در زير به بررسي ارتباط يكپارچه را نيز در بر مي

 اين دو مفهوم از ديدگاه صاحب نظران مختلف خواهيم پرداخت:
 [6]: ستاشدهبه اين صورت تعريف  تامينمديريت زنجيره در جايي، 

سازي روشهايي است که به منظور يكپارچهاي از مجموعه زنجيرة تامينمديريت » 
تامين کنندگان، توليد کنندگان و انبارها به کار گرفته مي شود، به طوري که محصوالت 
با کيفيت مناسب، در محل مناسب و به موقع توليد و توزيع شوند، با هدف کمينه کردن 

 «برآورده نمودن احتياجات سطح خدمت مشتري  کل هزينه هاي سيستم و
و مديريت لجستيك وجود  زنجيرة تامينتفاوتي بين مديريت  [4]منبع به اعتقاد 

، با تعريف ارايه زنجيرة تامينندارد و تعريف ارايه شده از طرف آنها براي مديريت 
ريت تا حد زيادي يكي مي باشد. تعريف ارايه شده براي مدي [6]منبع  شده توسط

 باشد:به صورت زير مي در اين منبعلجستيك 
فرآيند برنامه ريزي، اجرا و کنترل کارا و به هزينة بهينة جريان و ذخيرة مواد »

اوليه، کاالي در دست ساخت، محصول نهايي و اطالعات مربوط به آنها، از نقطة آغاز 
 «تا نقطة مصرف با هدف برآورده ساختن سطح خدمت مشتري

 [6]دارند. زنجيرة تامينسازي اجزاي فوق تاکيد بسياري بر يكپارچه هر دو تعريف
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 2«شبكة لجستيك»همان «  1زنجيرة تامين» طبق اين تعريف، هردو منبع معتقدند
 است.

اي براي يكپارچگي بين فعاليتهاي وسيله تامينمديريت زنجيره در برخي منابع 
کننده نهايي( معرفي شده است که  )از تامين کننده اوليه تا مصرف تاميناصلي زنجيره 

، تامينمحصوالت، خدمات يا اطالعاتي را براي مشتريان مختلف، در طول زنجيره 
 [2] شود.اي براي مشتري مينمايد که باعث ايجاد ارزش افزودهفراهم مي

نه تنها شامل فعاليتهاي لجستكي )مديريت  SCM ،با توجه به اين تعريف
نظير  ،باشد بلكه ساير فرآيندهاي زنجيرهارداري و غيره ( ميموجودي، حمل و نقل و انب

پوشاند. توجه داريم که فعاليتهاي لجستيكي بخش مديريت رابطه با مشتري را نيز مي
 [2]دهند.را تشكيل مي SCMاعظم 

 کند:را بصورت زير تعريف مي تامينمديريت زنجيره  [8]منبع 
جستيكي است. در حقيقت لجستيك نسخه توسعه داده شده فرآيندهاي ل».... 

بصورت سنتي بر روي هماهنگي محصول با جريان اطالعات و جريات فعاليتهاي 
بر  (SCM) تامينموجود در يك سازمان متمرکز بوده است، در حاليكه مديريت زنجيره 

روي هماهنگي محصول با اطالعات، جريان نقدي و جريان فعاليتها در شبكه لجستيك 
 « د.باشمتمرکز مي

شامل کليه فعاليتها، از تهيه مواد خام تا تبديل آنها به  تامينمديريت زنجيره 
 تامينباشد. از اين جهت واژه مديريت زنجيره محصول نهايي و فروش به مشتري، مي

(SCM)  معادلي است براي مديريت فعاليتهاي لجستيكي که معموال با مفهوم محدودتر
  [7]شود. يحمل و نقل کاال اشتباه گرفته م

و همچنين نكاتي نظير آنچه در زير آمده است در بسياري از کتب و مقاالت علمي 
 به آن اشاره شده است:

  تحقيق جامع در مورد استراتژيهايSCM  ممكن است پاسخي باشد براي
 [5]چگونگي يكپارچه سازي لجستيك و .... . 

 SCM به صورتهاي  باشد کهحرکتي جديد در تحقيقات پيرامون لجستيك مي
 [5]شود.مختلفي تعريف مي

                                                           
1 Supply Chain 

2 Logistics Network 
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  فعاليتهاي حمل و نقل و لجستيك بر روي جنبه هاي مختلفي از مديريت
 [8]متمرکز هستند. تامينزنجيره 

  [8]معادلي است براي سيستمهاي لجستيك يكپارچه  تامينمديريت زنجيره 

يا بر اين  که افراد، گرددبا توجه به تعاريف فوق و نكات اشاره شده، مشاهده مي
با لجستيك يكپارچه معادل است و يا بر اين باورند  تاميناعتقادند که مديريت زنجيره 

باشد. به اين ترتيب حتي در بر گيرنده لجستيك يكپارچه مي تامينکه مديريت زنجيره 
توانيم از اگر نظر عده دوم را قبول نماييم، ابهام موجود برطرف خواهد شد و ما مي

 جهت يكپارچگي لجستيك استفاده نماييم. تامينه مديريت زنجير
نكته ديگري که ممكن است مورد اعتراض قرار گيرد اين است که متدولوژيها بر 

 ديد سيستمي بنا نهاده شده است و ديد سيستمي تضمين کننده يكپارچگي نيست.
نمايد و از پرداختن به ديد سيستمي در واقع به مساله بصورت کلي نگاه مي

کند. يك سيستم تشكيل اي مجزا بدون توجه به ساير بخشها شديداً پرهيز ميقسمته
شده از فرآيندها و فعاليتهاي مختلف به هم وابسته که در آن از منابع مشترکي جهت 

توان فعاليتهاي شود. با استفاده از ديد سيستمي ميرسيدن به اهداف سيستم استفاده مي
  [7]. مختلف را استاندارد و هماهنگ نمود

با توجه به تعريف فوق، لجستيك يكپارچه هنگامي که مطابق با ديد سيستمي 
باشد. مي 1ايارزيابي مي شود، مشخص کنندة نياز وجود تفاهم در بين بخشهاي وظيفه

هاي هاي بخش توليد از طريق توليد دراز مدت و کاهش هزينهبه عنوان مثال، هزينه
، لجستيك در مورد کل هزينه و تاثير مشتري در تامين، کمينه مي شود. بر خالف آن

هاي سنتي مالي به دنبال کمينه نمودن آورد. جهت گيرياي، سوال به ميان ميچنين رويه
موجودي انبار در کلية سطوح بوده اند؛ در حالي که، موجودي انبار همواره بايد در 

ايين تر از مقدار حدي معقول نگه داشته شود. کاهش عمدي سطح موجودي به ميزاني پ
مورد نياز براي اجراي مناسب عمليات، در نهايت منجر به افزايش هزينه هاي کل 

دهد که در تمامي بازارهاي محلي، سيستم خواهد شد. بازار يابي سنتي ترجيح مي
موجودي انبار محصول نهايي وجود داشته باشد؛ در حالي که امروزه چنين تخصيصي 

                                                           
1 Functional Areas 
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هاي انجام شده باشد. در بينيشود که مطابق با پيشته ميتنها در صورتي موجه دانس
عين حال چنين پيش بيني هايي باعث افزايش ريسك و در بعضي از موارد موجب 

هاي لجستيكي خواهد شد. به طور کلي، الزم است که در برنامه ريزي افزايش هزينه
 [2]جه قرار گيرد. استراتژيك، اين گونه داد و ستدها بين بخش هاي وظيفه اي مورد تو

در اين ميان يكي از راه هاي پياده سازي اصول يكپارچه سازي سيستم، استفاده از 
باشد. ايدة اين که دقيقا مبتني بر ديد سيستمي است، مي  1شيوة مهندسي مجدد فرآيندها

هاي الزم به منظور اجراي فرآيندهايي رويه براساس مشخص کردن و مطالعه نمودن قدم
 [2]باشد. بهبود عملكرد يكپارچه سازي، مي مشخص جهت

 چهار عامل در قدمهاي اولية مهندسي مجدد لجستيكي مشترک مي باشند:
هدف، افزايش يكپارچگي بين تمام و يا تعدادي از فعاليتهاي تحت  .1

باشد. پاية تحليلي يكپارچه سازي براساس اصول تحليل مطالعه مي
 باشد. ها  ميسيستم

هاي بسيار مهم در مهندسي مجدد مييكي از قسمت 2ريبردامطالعة الگو .2
 باشد.

به منظور رسيدن به سطح يكپارچگي موثر، الزم است فعاليتهاي مورد  .3
اي تنها از طريق ايجاد يك ماتريس شوند. چنين تجزيه 3مطالعه تجزيه

 باشد.دست يافتني مي  4گرافعاليت

 باشد. به حداکثر کيفيت ميمهندسي مجدد، يك فرآيند پيوسته به منظور رسيدن 

باشد. در خالل اساس مهندسي مجدد لجستيك بر پاية منطق تحليل سيستمها مي
جنگ جهاني دوم، دانشمندان به منظور هدايت تحقيقات، و توسعه و حل مسايل 
پيچيدة فيزيكي و سازماني، اقدام به توسعة يك متدولوژي سازمان يافته نمودند. اين 

اي از شود. داشتن درکي پايهدانسته مي 5«يكپارچه سازي سيستم»وان شيوه امروزه به عن
باشد. مقاالت ها، به منظور دست يابي به لجستيك يكپارچه مطلوب ميمفاهيم سيستم
هاي ناشي از دانستن فرآيندهاي ميالدي( به منظور غلبه بر کاستي 80و 70اوليه )در دهة 

جستيك يكپارچه را از طريق تحليل راه رسيدن به ل لجستيكي به صورت منفرد،

                                                           
1 Process Reengineering 

2 Benchmarking 
3 Decompose 
4 Activity-Based Matrix 
5 System Integration 
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شده است براي پيادهذکر در اين منبع و در نتيجه همانطور که  [2]دانستند. ها ميسيستم
اي از مفاهيم سيستم ضروري است. سازي لجستيك يكپارچه مطلوب، داشتن درک پايه

 و يا به عبارت ديگر لجستيك يكپارچه، جدا از ديد سيستمي نيست. 

 

 [2]  1وژي برنامه ريزي و طراحيمتدول -3-3

 روابط لجستيكي و محيط عملياتي يك سيستم لجستيك، مرتباً در حال تغيير 
ها و سطح باشد. اين تغييرات عموماً به دليل بروز تغييرات در بازار، تقاضا، هزينهمي

باشد. به منظور پاسخ به چنين تغييراتي همواره مديران لجستيك خدمت به مشتري مي
 معرض سواالتي مانند زير قرار دارند:در 

 باشد و محل قرارگرفتن آنها در کجا بايد باشد؟چه تعداد مرکز توزيع الزم مي 

 باشد؟سطح خدمت انبار براي هر يك از مراکز توزيع چگونه مي 

 از چه نوع وسايل حمل و نقل و مسيرهايي براي انتقال بايد استفاده نمود؟ 

 ديدتري به منظور جابجايي مواد در مراکز توزيع جآيا الزم است از تجهيزات
 استفاده شود؟

عموما پاسخ گويي به اين گونه سواالت به داليل زير داراي پيچيدگيهاي بسياري 
 باشد:مي

 هاي لجستيك و آلترناتيوهاي وجود تعداد بسياري عوامل موثر بر روي هزينه
 متعدد بالقوه.

  ارزيابي آلترناتيوهاي موجود.حجم زياد اطالعات مورد نياز به منظور 

 هاي متدولوژي موجود روشي منسجم به منظور تحليل و طراحي سيستم
 دهد. لجستيك ارايه مي

 ساله و برنامه ريزي م( : تعريف 1فاز ) -3-3-1
ريزي سيستم که به عنوان پاية اساسي براي ادامة پروژة طراحي و برنامه( 1فاز )

 اليتهاي زير مي باشد:شامل فعشود، لجستيك قلمداد مي

                                                           
1 Planning and Design Methodology 
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 ارزيابي موجه بودن طرح  -3-3-1-1

فرآيند طراحي و برنامه ريزي سيستم با انجام مطالعه دقيق و ارزيابي شرايط 
شود. هدف از اين فاز شناسايي محيط، فرآيندها و ويژگيهاي سيستم موجود آغاز مي

تواند راتي در سيستم ميگردد که چه تغييباشد، همچنين در اين فاز تعيين ميموجود مي
 باشد: مفيد واقع شود. مراحل اين قسمت از متدولوژي به صورت زير مي

 تحليل موقعيت موجود  -3-3-1-2

 اي از تحليلهاي عددي و کيفي از موقعيت موجود اين تحليل شامل مجموعه
 بيارزياو  2بازار ارزيابي، 1باشد. اين مطالعات به سه دسته کلي مطالعات داخليمي

 شوند. تقسيم مي  3فناوري
موجود انجام لجستيكي از فرآيندهاي  واضحيمطالعات داخلي به منظور درک 

اطالعات، استراتژيها،  يدسترسميزان تواند شامل: عملكردهاي گذشته، که مي ،شودمي
دراين مطالعه کليه منابع داخلي سازمان مانند نيروي کار،  ها باشد.فرآيندها و خط مشي

گيرند. همچنين زات، امكانات، روابط و ارتباطات و اطالعات مورد ارزيابي قرار ميتجهي
شود. از جمله موارد به بررسي نقاط ضعف و قوت سازمان پرداخته مي ،در اين مطالعه

، بررسي عملكرد هريك از عناصر گيردقرار ميمورد ارزيابي بخش اين  در ي کهمهم
انداردها و اهداف تعيين شده براي آن فرآيند ميسيستم و مقايسه آن عملكرد با است

به عنوان مثال آيا شبكة توزيع فعلي اهداف تعيين شده براي سطح خدمت دهي باشد. 
تعدادي از موضوعاتي که الزم است در  1-3سازند؟ در جدول به مشتريان برآورده مي

زگو کنندة اين مطالعات داخلي مورد بررسي قرار گيرد، آورده شده است. اين جدول با
ها و معيارهاي باشد که در ارزيابي سيستم موجود، بايد فرآيندها، تصميم گيريمهم مي

گيري براي هر يك از فعاليتهاي لجستيكي، در نظر گرفته شود. مالحظات اصلي اندازه
مربوط به فرآيندها، تمرکز بر روي جريانات فيزيكي و اطالعاتي موجود در زنجيره، 

گيريها، تمرکز بر روي منطق و معيارهاي فعلي مديريت ط به تصميممالحظات مربو

                                                           
1 Internal Review 

2 Market Assessment 

3 Technology Assessment 
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هاي زنجيره و مالحظات مربوط به معيار هاي اندازي گيري، تمرکز بر روي شاخص
 گيري آن در سازمان دارند.گيري عملكرد و روشهاي اندازهاندازه

بيشتر  باشد، بلكهآوري جز به جز اطالعات نميهدف از مطالعة داخلي تنها جمع
 بر روي تشخيص و شناسايي فرصتهاي بهبود سيستم لجستيك تاکيد دارد. 

به طور کلي از اهداف مهم اين ارزيابي )مطالعه داخلي( مي توان موارد زير را نام 
 برد:

 باشد. بررسي اينكه آيا اطالعات کافي در قسمتهاي مختلف موجود مي .1

 در آينده بهبود بخشيد.  تعيين بخشها و موقعيتهايي که مي توان آنها را .2
تواند پذيرد، که ميبه منظور تشخيص نيازهاي مشتريان انجام مي بازار ارزيابي

بر  بازار ارزيابيختلف با مشتريان نيز باشد. به طور کلي ه هاي مشامل انجام مصاحب
در جدول شود. روي بررسي روابط بين شرکت با تامين کنندگان و مشتريان متمرکز مي

مورد بررسي قرار گيرد،  بازار ادي از موضوعاتي که الزم است در ارزيابيتعد 3-2
  گردآوري شده است.

هاي مختلف در زنجيره متمرکز فناوريبر روي کاربردهاي اصلي  فناوري ارزيابي
هاي هاي موجود و جديد در زمينهفناوريمي شود. در اين مطالعه به ارزيابي ظرفيتهاي 

ود. شبندي و پردازش اطالعات پرداخته ميل، انبارداري، بستهمختلف مانند: حمل و نق
مورد  فناوري تعدادي از موضوعاتي که الزم است در فرآيند ارزيابي 3-3در جدول 

 بررسي قرار گيرد، آورده شده است.
هايي از باشد که آنچه در اين جداول آورده شده است، تنها نمونهقابل توجه مي

 باشد.ناخت سيستم فعلي ميموارد الزم به منظور ش
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 [2]مطالعات داخليموضوعات  -1-3جدول 

 گيريمعيارهاي اندازه تصميمات فرآيندها

 1خدمت به مشتري

  جريان فعلي اطالعات چگونه
 باشد؟مي

  مشخصات سفارش به چه
 باشد؟صورت مي

  سفارشات چگونه دريافت 
 شوند؟مي

  تصميمات مربوط به تامين
 ونه انجام سفارشات چگ

 شود؟مي

  در صورتي که موجودي کافي
انبار به منظور برآورده ساختن 

سفارش در دست نباشد، چه اتفاقي 
 افتد؟مي

 گيري معيارهاي اصلي اندازه
 ؟يستندخدمت به مشتري چ

 گيري اين معيارها چگونه انداره
 شوند؟مي

  عملكرد فعلي در چه سطحي قرار
 دارد؟

 2مديريت مواد

 ي مواد درون مراکز جريان فعل
توليد و توزيع به چه صورت مي

 باشد؟

  چه فرآيندهايي در هر مرکز توليد
 شود؟و توزيع انجام مي

  تصميمات مربوط به تخصيص
ظرفيت مراکز توليد و توزيع چگونه 

 شود؟اتخاذ مي

  تصميمات مربوط به برنامه ريزي
بندي چگونه اتخاذ توليد و زمان

 شود؟مي

 مراکز توليد و  محدوديتهاي اصلي
 باشد؟توزيع چه مواردي مي

 گيري معيارهاي اصلي اندازه
عملكرد مديريت مواد چه مواردي 

 باشند؟مي

 گيري اين معيارها چگونه انداره
 شوند؟مي

  عملكرد فعلي در چه سطحي قرار
 دارد؟

 3حمل و نقل

  از چه روشهاي حمل و نقلي در
 شود؟يمحال حاضر استفاده 

 ي سفارشات و هاي وزنمشخصه
باشد و تفاوت انتقال مواد چه مي
 باشد؟مي آنها به چه صورت

  جريان خواست، پرداخت و تبادل
اطالعات به واحدهاي حمل و نقل 

تصميمات مربوط به انتخاب 
نوع وسلية حمل و نقل به 

 شود؟ورت انجام ميچه ص
وسايل حمل و نقل چگونه 

 شوند؟ارزيابي مي

 گيري معيارهاي اصلي اندازه
عملكرد حمل و نقل چه مواردي 

 باشند؟مي

 گيري اين معيارها چگونه انداره
 شوند؟مي

  عملكرد فعلي در چه سطحي قرار
 دارد؟

                                                           
1 Customer Service 

2 Material Management 

3 Transportation 



  83    ------------------------------- سازي سيستم هاي يكپارچهمتدولوژي پياده

 

 

 گيرد؟چگونه صورت مي

  جريان اطالعات مربوط به
مستندسازي انتقال کاال چگونه مي

 باشد؟

 هاي اقتصادي عملكرد هر مشخه
شيوه و وسيلة حمل و نقل چه 

 ؟مواردي است

 1انبارهاي توزيع

  تجهيزات فعلي ذخيره سازي و
انتقال مواد در اين مراکز به چه 

باشند و چه عملياتي صورت مي
 دهند؟انجام مي

  چه خطوط کااليي در اين مراکز
 شوند؟نگهداري مي

 سازي، انتقال و عمليات ذخيره
ديگر عمليات با ارزش افزوده در 

 باشند؟اين مراکز چه مي

 وط به ادغام تصميمات مرب
انتقاالت کاال چگونه اتخاذ 

 ؟شودمي

  چه تصميماتي توسط مسولين
گردد و جابجايي کاال اتخاذ مي

 چگونه؟

  چه محصوالتي در اين مراکز
شوند و اينگونه تصميمات انبار مي

 ؟گرددچگونه اتخاذ مي

  حجم کاري و حجم ذخيرة مواد
 باشد؟در مرکز چه مقدار مي

 گيري معيارهاي اصلي اندازه
 باشد؟عملكرد انبارها چه مواردي مي

 گيري اين معيارها چگونه انداره
 شوند؟مي

  عملكرد فعلي در چه سطحي قرار
 دارد؟

 هاي اقتصادي عملكرد هر مشخصه
 واحد چه مواردي است؟

 2انبارها

 اي چه فرآيندهاي با ارزش افزوده
 در انبارها انجام مي شود؟

  تصميمات مربوط به مديريت
 شود؟رها چگونه اتخاذ ميانبا

  چه افرادي اين تصميمات را
نمايند و چه اطالعاتي را اتخاذ مي

به منظور پشتيباني از تصميمات 
 دهند.مورد استفاده قرار مي

  هزينه هاي انبارداري مشترک به
 باشد؟چه صورت مي

  معيارهاي اصلي ارزيابي عملكرد
 باشد؟انبارها چه مي

 گيري هاين معيارها چگونه اندار
 شوند؟مي

  عملكرد فعلي در چه سطحي قرار
 دارد؟

 

 ارزيابي خارجي: موضوعات 2-3جدول 

 ظرفيتهاي رقابتي ظرفيتهاي سازمان روند بازار
 تامين کنندگان

                                                           
1 Warehouse 

2 Inventory 
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 اي چه خدمات با ارزش افزوده
 شود؟کنندگان ارايه ميتوسط تامين

 هايي در ارتباط با چه گلوگاه
 است؟تامين کنندگان فعلي موجود 

 هايي جهت توليد چه موقعيت
سپاري خدمات با داخلي و يا برون

 ارزش افزوده موجود است؟

 توان با تغيير فرآيندها چگونه مي
به رفع گلوگاه هاي موجود 

 رداخت؟پ

  رقبا چه اقداماتي را جهت بهبود
جريان مواد و اطالعات بين خود و 

 اند؟کنندگان به کار گرفتهتامين

 کنندگان، تامين از مطالعة تعداد
هاي هزينه، و معيارهاي مشخصه

هاي گيري عملكرد سازماناندازه
 توان رسيد؟مشابه به چه نتايجي مي

 مشتريان

 هاي اصلي در موانع و گلوگاه
دهي به مشتريان چه مواردي خدمت

 باشد؟مي

  تاثير هزينه بر اينگونه موانع و
 باشد؟ها چه ميگلوگاه

 ات الگوي تغييرات سفارش
 باشد؟مشتريان چگونه مي

  معيارهاي اصلي مشتريان چه
 مواردي است؟

 چه عمليات و فعاليتهايي را مي
توان از سيستم لجستيك به مشتري 
و يا از مشتري به لجستيك انتقال 

 داد؟

  عملكرد سازمان توسط مشتريان
 شود؟گيري ميبا چه معياري اندازه

  چه خدماتي توسط رقبا براي
 شود؟مي مشتريان ارايه

 دهي رقبا به مشتريان نحوة خدمت
گيري با توجه به معيارهاي اندازه

عملكرد تعيين شده توسط مشتريان 
 چگونه است؟

 کنندگانمصرف

 کنندگان با الگوي خريد مصرف
توجه به محلهاي خريد، زمان و 

 باشد؟معيارهاي انتخابي چه مي

  روند مصرف کنندگان با توجه به
ي مانند حجم و فعاليتهاي لجستيك

بندي، تحويل و دفعات خريد، بسته
 باشد؟کيفيت محصول چگونه مي

 توان در برابر روند چگونه مي
کنندگان و تغييرات خريد مصرف

معيارهاي انتخاب آنها عكس العمل 
 نشان داد؟

  عكس العمل رقبا در برابر تغييرات
الگوي خريد و معيارهاي انتخاب 

 مشتريان چگونه است؟

 

 فناوريموضوعات ارزيابي  -3-3جدول 

 فناوري مدرن فناوري فعلي
 پيش بيني

  فناوري موجود جهت جمع آوري، نگهداري و توسعة
 باشد؟ها چه ميبينيپيش

 باشد؟ها چگونه ميبيني بهترين سازمانتكنيكهاي پيش 

 دريافت سفارش
 روشهاي فعلي دريافت سفارش چگونه است؟ 

 ورد مطلوب مشتريان چه روشهاي دريافت سفارشي م
 باشد؟مي

  بهترين سازمانها چگونه عمليات دريافت سفارش را
 دهند؟انجام مي

 هايي جهت بهبود فرآيند دريافت سفارش چه فناوري
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 موجود است؟

 پردازش سفارش
  چه فرآيندهايي جهت تخصيص موجودي در دست به

 شود؟سفارش مشتري، به کار برده مي

  هاي اطالعاتي و سيستماين فرآيندها چگونه توسط
 شوند؟تصميم فعلي پشتيباني مي

 ها چگونه تصميمات مربوط به برنامه بهترين سازمان
 دهند؟ريزي توليد و انبار را انجام مي

 هاي روش فعلي چه مواردي است؟محدوديت 

 برنامه ريزي ملزومات
 گيري جهت تعيين ملزومات چه فرآيندهاي تصميم

 گيرد؟ستفاده قرار ميتوليد و انبارها مورد ا

 هاي اطالعاتي و اين فرآيندها چگونه توسط سيستم
 شوند؟تصميم فعلي پشتيباني مي

 بهترين سازمانها چگونه تصميمات مربوط به برنامه-

 نمايند؟ريزي توليد و انبار را اتخاذ مي

 ريزي ملزومات هايي جهت بهبودبرنامهچه فناوري
 موجود است؟

 EDIصدور صورت حساب و 

  چكونه فرآيندهاي صدور صورت حساب، دريافت
درخواست، مطلع ساختن مشتري از انتقال و پرداخت 

 گيرد؟انجام مي

  چگونه بهترين سازمانها ازEDI  استفاده 
 نمايند؟مي

 هاي جديدي جهت بهبود فرآيندهاي صدور چه فناوري
حساب و ديگر فرم هاي ارتباط با مشتري وجود صورت

 دارد؟

 نبارعمليات ا
 ريزي انبار چگونه تصميمات مربوط به پرسنل و برنامه

 شود؟اتخاذ مي

 هاي عملياتي مربوط به انبارها و چگونه دستورالعمل
 انتقال مواد به مسولين انتقال داده 

 شود؟مي

  چگونه مسولين انبار و انتقال مواد بر عمليات نظارت و
 پيگيري دارند؟

 ي اطالعاتي و انتقال هابهترين سازمانها از چه فناوري
 نمايند؟مواد در انبارها استفاده مي

 هاي اطالعاتي و انتقال مواد جهت بهبود چه فناوري
 موثر عمليات انبارها موجود است؟

 حمل و نقل
 يابي و زمانتصميمات مربوط به ادغام انتقال، مسير-

 گردد؟بندي چگونه اتخاذ مي

  عاملين چگونه مستندات حمل و نقل به مشتريان و
 شود؟حمل منتقل مي

 بندي و بارگيري به کار گرفته ميچه تكنيكهاي بسته
 شود؟

 بندي بهترين سازمانها چگونه از فناوري اطالعات، بسته
 نمايند؟و بارگيري در قبال عوامل حمل استفاده مي

 بندي، بارگيري و چه فناوري جديد اطالعاتي، بسته
قل موجود ارتباطاتي جهت بهبود عملكرد حمل و ن

 است؟



   لجستيك يكپارچه  ----------------------------------------------  86

 

 هاي تصميم گيريپشتيباني
  چگونه تصميمات تاکتيكي و استراتژيك لجستيك

 شود؟اتخاذ مي

 هايي مورد استفاده قرار ميچه اطالعات و تحليل-

 گيرد؟

  بهترين سازمانها چگونه تصميمات تاکتيكي و
 نمايند؟استراتژيك خود را اتخاذ مي

 توان جهت مي هاي ارزيابي و اطالعاتي راچه فناوري
 گيري مورد استفاده قرار داد؟بهبود عملكرد تصميم

 
 توسعه منطق پشتيباني -3-3-1-3

باشد که بتوان با استفاده از آن نتيجه قدم بعدي در اين قسمت توسعه منطقي مي
را به صورت يكپارچه در اختيار مديران قرارداد تا با  فناوريو  بازارمطالعات داخلي، 

 ند نقاط ضعف و قوت سيستم موجود را شناسايي نمايند. کمك آن بتوان
در اين مرحله ابتدا بايد بررسي نمود که آيا موقعيتهاي پيشرفت به اندازه کافي 

يا خير؟ پس از آن بايد به  نمايدبه طوري که ادامه انجام پروژه را توجيه ، وجود دارد
شناسايي موقعيتهاي بررسي و تحليل دقيق فرآيندهاي موجود در سيستم پرداخت. 

نمايد. در مرحله بعدي اي را به منظور تعيين نياز تغييرات آينده ايجاد ميپايه ،پيشرفت
 تعيين  ،توانند به منظور طراحي مجدد مورد استفاده قرار گيرندآلترناتيوهايي که مي

 مي گردند. 
 اين قسمت الزم است موارد زير آورده شود:  در

 م موجود تعاريف فعاليتهاي سيست .1

و روز  فناوري براساس تعيين آلترناتيوهاي موجود براي طراحي سيستم .2
 تجربيات رقابتي

 هاي جديدفناوريپيشنهاد راه حلي نوآورانه برپايه تئوريها و  .3
 به دست آوردن تخمين سود و زيان  -3-3-1-4

شامل به دست آوردن هزينه هاي  ،آخرين مرحله از مطالعه موجه بودن طرح
مزاياي اجراي مربوط به  مطالعهو سود تخميني ناشي از آن مي باشد.  ،رحاجراي ط
 شامل سه قسمت زير باشد:تواند طرح مي

 :بهبود سطح خدمت 
 .باشدمي شامل بهبود دسترسي، کيفيت و ظرفيت

 ها:کاهش هزينه 
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مالي ويا اهش در مصرف منابع دو دستة اصلي باشد. اول، کشامل تواند مي
به عنوان مثال، طراحي  –از به منظور اجراي عمليات فعلي سازمان مورد ني مديريتي

کاهش  دوم، و -تواند منجر به کاهش سرماية درگير در سيستم شود.مجدد لجستيك مي
 .سازماندر هزينه هاي متغير 

 :جلوگيري از هزينه ها 
 شوند. هاي مازاد ميحذف کليه عواملي که باعث ايجاد هزينهشامل 

 مه ريزي پروژه برنا -3-3-1-5

 برنامه ريزي پروژه شامل مراحل زير مي باشد: 
 تعيين اهداف  -

هاي مورد انتظار و سطح خدمت مورد انتظار در تعيين اهداف به تعيين هزينه
گيري تعيين شود. الزم است اهداف به صورت فاکتورهايي قابل اندازهپرداخته مي

و  %10سهم بازار  ،%99نند سطح خدمت ما يتوانند شامل مواردگردند. اين اهداف مي
 غيره باشند. 

از روي اهداف تعيين شده مي توان هزينه هاي پياده سازي سيستم را به دست 
توان با انجام مي ،در صورتي که اين هزينه ها مورد قبول مديريت واقع نشود .آورد

 تحليل سياستهاي مختلف اهداف را اصالح نمود. 
 تعيين محدوديتها  -

بر روي حوزه اعمال تغييرات  ،اين قسمت محدوديتهايي از طرف مديران ارشددر 
با وجود اين بهتر است در مواردي که احتمال رفع شدن  ؛شودسيستم گذاشته مي

محدوديت وجود دارد، نتايج حاصل از برطرف شدن آن محدوديت نيز بررسي و در 
 اختيار مديران قرار گيرد. 

 تعيين استانداردها -
باشند که به عنوان معياري براي ارزيابي ميزان موفقيت سيستم مي ،نداردهااستا

شوند. الزم به تذکر است که استانداردها بايد طوري عموماً توسط مديران تعيين مي
عملكرد يك  و نه تنهاکه تا حدامكان عملكرد کل سيستم را بازگو نمايند  گردندتعيين 

-در تعيين کارايي سيستم داراي اهميت خاصي مي از آنجايي که استانداردها .واحد را
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قابل  بايدبه تصويب مديران ارشد برسد. استانداردهاي تعيين شده الزم است  ،باشند
 اندازه گيري بوده و نحوه اندازه گيري آنها نيز بيان شده باشد. 

 انتخاب شيوه تحليل آلترناتيوها  -
نيز تعيين گردد. از آنها سب تحليل الزم است تكنيك منا ،پس از تعيين آلترناتيوها
توان مدلهاي رياضي و يا شبيه سازي را نام برد. الزم به جمله تكنيكهاي موجود مي

نياز  بايد به اطالعات مورد ،تذکر است که هنگام انتخاب شيوه مناسب تحليل آلترناتيوها
 .مبذول گرددتوجه الزم  نيز شيوه مذکور

 برنامه ريزي و مديريت پروژه  -
 ،در اين قسمت از متدولوژي الزم است منابع و زمان موردنياز پياده سازي طرح

ايل شدن به اهداف و نتايج تعيين مسئول ن ،شناسايي و تعيين گردند. مديريت پروژه
 باشد. با رعايت محدوديتهاي زماني و مالي مي ،شده

 جمع آوري و تحليل داده ها (: 2)فاز  -3-3-2
( با تاکيد بيشتر بر روي داده ها و تحليل 2بودن طرح فاز )پس از مطالعات موجه 

 آنها انجام مي پذيرد. اين فاز شامل مراحل زير مي باشد: 
 تعيين مفروضات و جمع آوري داده ها  -3-3-2-1

 شوند. دراين مرحله مفروضات برنامه ريزي و نيازهاي اطالعات طرح تعيين مي

 تعيين رويه تحليل آلترناتيوها
اقدام به فرآهم آوردن  ،ن مرحله پس از تعيين شيوه مناسب تحليل آلترناتيوهادر اي

 تواند به صورتهاي زير باشد: . شيوه تحليل آلترناتيوها ميگرددملزومات آن مي
 هاي رياضي شيوه تحليلي: مانند تعيين سطح خدمت انبار با استفاده از شيوه 

  شبيه سازي: مانند تونل هوا 

 انبارها  رريزي رياضي به منظور تعيين مقداضي: مانند برنامهسازي ريابهينه 

 تعيين و مرور مفروضات  -
تعيين مفروضات براساس شناخت از سيستم موجود، اهداف پروژه، محدوديتها و 

 باشند: شود. اين مفروضات به سه نوع زير مياستانداردها بنا مي
 :مفروضات شرکت 

 باشد. مانند بازار، مشتريان ميمشخصات کلي محيط  ةکه تعيين کنند

 :مفروضات مديريت 
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باشد، مانند مشخصات فيزيكي و اقتصادي شرايط کنوني سازمان مي ةکه بيان کنند
 .هاي ثابت و متغيرنوع وسايل حمل و نقل، هزينه

 :مفروضات تحليلي 

باشد. موردنياز مي ،محدوديتهايي است که به منظور حل تحليلي مساله ةبيان کنند
 .ميزان درجه جزء شدن در مساله ،مساله ةنند اندازما

 تعيين منابع داده ها  -
در مواردي که از شيوه هاي تحليلي  ،ها به صورت جزئيعموماً جمع آوري داده

ها به سختي آوري دادهدر بعضي از شرايط که جمع .باشدشود موردنياز مياستفاده مي
تاثير آن بر حساسيت بر روي دقت داده ها، بهتر است با انجام تحليل  ،گيردصورت مي
نماييم، در اين صورت مي توانيم تعيين  را بررسي نتايج حاصل از ارزيابيروي دقت 
توان باشد و سپس ميبيشتر وابسته به دقت کدام داده ها مي ،نتايج صحتنماييم که 

 بيشتر منابع را صرف جمع آوري آن داده خاص نمود. 
شود. از هاي موردنياز هر نوع داده نيز تعيين ميمشخصه ،همچنين دراين قسمت

درصد  ،فروش ساليانه آوري داده ها مي توان موارد زير را نام برد:جمله منابع جمع
 …فروش ماهيانه، تقاضاي ساليانه، ميزان مصرف مواد، گردش انبار و 

 جمع آوري داده ها  -
آوري و به صورت جمع ،ايي شدههاي موردنياز از منابع شناسداده ،در اين مرحله

به صورت دقيق  ،هاقالب مناسب درآورده مي شوند. الزم است کار جمع آوري داده
مستندسازي شود تا در مواقع ضروري بتوان از آنها در تشخيص خطاهاي موجود در 

 کار و رفع آنها استفاده نمود. 

 تعيين اعتبار داده ها  -
به  ،اصل از مدل موجود با اطالعات پايه گذشتهبا مقايسه نتايج ح ،در اين مرحله
. با انجام اين گونه مقايسات بين نتايج و اطالعات شودپرداخته ميها ارزيابي اعتبار داده
 ها را تعيين نمود. توان ميزان اعتبار دادهمي ،موجود در گذشته

 تجزيه و تحليل آلترناتيوها  -3-3-2-2
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هاي كآوري شده در مراحل قبل و تكنيعات جمعبا استفاده از اطال ،در اين مرحله
شود. اين مرحله شامل به تجزيه تحليل آلترناتيوهاي موجود پرداخته مي ،انتخاب شده

 مراحل زير مي باشد. 

 تعيين سواالت مربوط به تحليل آلترناتيوها  -
به ايجاد آلترناتيوهاي مختلف  ،در اين قسمت با تعيين سواالتي در مورد سيستم

 ةاي طراحي شوند که بازشود. به همين منظور الزم است سواالت به گونهداخته ميپر
بدون اينكه فرآيند تحليل را طوالني و وقت  ،بزرگي از احتماالت موجود را شامل شوند

 گير نمايند. از جمله اين سواالت مي توان به موارد زير اشاره نمود.
 فاقي خواهد افتاد ؟در صورتي که انبار فالن شهر حذف شود چه ات 

 در صورتي که تعداد انبار شهر ديگري افزايش يابد چه اتفاقي خواهد افتاد؟ 

 اتمام و اعتباردهي تحليل  -
با داده هاي موجود از سيستم  ،در اين مرحله داده هاي به دست آمده از مدل

اي يج پايهتا ميزان هماهنگي بين نتايج تحليلي با نتا ،واقعي مورد مقايسه قرار مي گيرد
بايد به جستجوي  ،اختالف زيادي باشندداراي در صورتيكه نتايج  به دست آيد. 1گذشته

هاي ناصحيح و غير دقيق، تواند ناشي از دادهبروز خطا مي عامل بروز خطا پرداخت.
 باشند.غيره شيوه تحليل نامناسب و 

 اتمام ارزيابي آلترناتيوها -
الزم است  ،باشدزيابي داراي اعتبار مناسب ميپس از اينكه معلوم گرديد شيوه ار

با به کارگيري آن به ارزيابي آلترناتيوهاي موجود پرداخت. در اين ارزيابي بايد عملكرد 
 هر آلترناتيو وتغييرات احتمالي آورده شود. 

 اتمام تحليل حساسيت آلترناتيوها  -
سب در عوامل غيرمنطقي پس از ارزيابي آلترناتيوها الزم است با اعمال تغييرات منا

 مانند تقاضاي بازار و به بررسي نتايج حاصل از هر آلترناتيو پرداخت.

 ( : پيشنهادات و اجراي طرح )پياده سازي(3فاز ) -3-3-3
 توصيه ها و پيشنهادات  -3-3-3-1

در اين مرحله نتايج حاصل از تحليل آلترناتيوها و تحليل حساسيت آنها مورد 
 .گرددمطرح ميها و پيشنهادات الزم د و براساس آن توصيهگيربررسي قرار مي

                                                           
1 Baseline 
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 تعيين بهترين آلترناتيو  -
ها )مانند درخت تصميم گيري( هاي انتخاب گزينهدر اين مرحله با استفاده از شيوه

 شود. بهترين آلترناتيو برگزيده مي

 ها ارزيابي هزينه -
ا و سود تخميني حاصل از ههزينه گرديد،همان طور که در قسمتهاي قبل بيان 

هاي حاصل از الزم است سود و هزينه ،آلترناتيوها محاسبه خواهد شد. در اين قسمت
محاسبه و آلترناتيوها از اين  ،سال 15مثالً  ،تريدر طي دوره زماني طوالني ،هر آلترناتيو

 با يكديگر مقايسه شوند. نيز نقطه نظر

 تحليل ريسك  -
تغيير  در تطابق با مفروضات طرح ه عوامل خارجيكيناحتمال ا ،در اين مرحله 
که ممكن  نيز تهديدهاي آينده ،گيرد.همچنين در اين مرحلهمورد ارزيابي قرار مي نمايد،
پس با انجام تحليل سگردند. تعيين مي اجراي پروژه را با مشكالتي مواجه سازند،است 

 . شودپرداخته ميجديد در شرايط  هابه ارزيابي آلترناتيو ،حساسيتهاي دوباره

 تهيه گزارش -
بايد  ،شود، در اين گزارشدر اين مرحله گزارشي از کليه مراحل انجام کار تهيه مي

 به موارد زير اشاره شده باشد: 
  تغييرات اساسي در نتيجه پياده سازي طرح 
 ها بودن اين تغييرات در سازمان، بيان سطح خدمت جديد، هزينهداليل موجه

 وري بهرهو بهبود 
 پياده سازي  -3-3-3-2

 : خواهد بودباشد که شامل مراحل زير اجراي طرح، آخرين مرحله کار مي

 تعيين برنامه پياده سازي  -
 شود. سازي سطح تعيين ميدر اين قسمت کليه فعاليتهاي الزم به منظور پياده

 برنامه ريزي فعاليتهاي پياده سازي  -
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با توجه به توالي عملياتي  ،قبل مراحلين شده در فعاليتهاي تعي ،در اين قسمت
 شوند.بندي ميزمان ،موردنياز

 تعيين معيارهاي موردقبول  -
معيارهاي موردقبول و مناسب به منظور ارزيابي ميزان موفقيت  ،در اين مرحله

ها، ،کاهش هزينههتعيين مي شوند.اين معيارها با توجه به سطح خدمت بهبود يافت ،پروژه
 گردند.اده بهتر از امكانات و بهبود کيفيت تعيين مياستف

 اجرا  -
هاي نظارتاجرا الزم است  طول مدتدر  .باشداجراي طرح مي ،آخرين مرحله

 تا پروژه در زمان تعيين شده و در چارچوبهاي معين خاتمه يابد.گردد مناسب اعمال 
 خالصة متدولوژي فوق به صورت زير مي باشد:

 ساله و برنامه ريزي م ( : تعريف1فاز )

 ارزيابي موجه بودن طرح . 1,1

 تحليل موقعيت موجود:  .1,1,1

 توسعه منطق پشتيباني. 2,1,1

 به دست آوردن تخمين سود و زيان . 3,1,1

 برنامه ريزي پروژه  .2,1

 تعيين اهداف  .1,2,1

 تعيين محدوديتها  .2,2,1

 تعيين استانداردها .3,2,1

 حليل آلترناتيوها انتخاب شيوه ت .4,2,1

 برنامه ريزي و مديريت پروژه  .5,2,1

 ( : جمع آوري و تحليل داده ها 2فاز )

 : تعيين مفروضات و جمع آوري داده ها 1,2

 تعيين رويه تحليل آلترناتيوها .1,1,2

 تعيين و مرور مفروضات  .2,1,2
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 تعيين منابع داده ها  .3,1,2

 جمع آوري داده ها  .4,1,2

 ين اعتبار داده ها تعي .5,1,2

 تجزيه و تحليل آلترناتيوها  .2,2

 تعيين سواالت مربوط به تحليل آلترناتيوها :  .1,2,2

 اتمام و اعتباردهي تحليل  .2,2,2

 اتمام ارزيابي آلترناتيوها .3,2,2

 اتمام تحليل حساسيت آلترناتيوها  .4,2,2

 ( : پيشنهادات و اجراي طرح )پياده سازي(3فاز )

 توصيه ها و پيشنهادات  .1,3

 تعيين بهترين آلترناتيو  .1,1,3

 ارزيابي هزينه ها  .2,1,3

 تحليل ريسك  .3,1,3

 تهيه گزارش  .4,1,3

 پياده سازي  .2,3

 تعيين برنامه پياده سازي  .1,2,3

 برنامه ريزي فعاليتهاي پياده سازي  .2,2,3

 تعيين معيارهاي موردقبول  .3,2,3

 اجرا  .4,2,3

 

 نكاتي در مورد پياده سازي سيستم هاي يكپارچه -3-4
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، وزارت دفاع يكپارچهسيستمهاي  پياده سازير در به منظور موفقيت هر چه بيشت
 [13] د.نمايتوصيه مي را رعايت نكات زير اياالت متحده

 نظارت فراگير مديريت و -3-4-1
 ند:باشبه منظور هدايت وپياده سازي طرح سه گروه زير مورد نياز مي

 : 1گروه مديريت تغيير (الف 
باشد. اين گروه وظيفه مديريت ونظارت وظيفه اصلي اين گروه هدايت پروژه مي

 يندهاي مرتبط با مورد زير را برعهده دارد:آبر کليه فر
 بهبود و پيشرفت عملكرد 

 اندازه گيري عملكرد 

 آماده سازي سازماني 

 ارتباطات 

 آموزش 

  :2گروه اجراي برنامه (ب 
از جمله وظايف اصلي اين گروه  .باشدگروه مسئول پياده سازي طرح مي اين

 توان موارد زير را نام برد:مي
  اجراي پروژه يكپارچه سازي سازماني 

 مهيا ساختن ابزار و ساختارهاي مناسب در زمان مورد نياز 

  تطبيق نحوه اجراي پروژه با نيازها و اهداف سازماني 

  3وژهبازبيني کليات و مرزهاي پر

  برنامه ريزي اجراي پروژه 

 تعيين استراتژيهاي به اشتراک گذاري اطالعات 

 : 4شناسايي بهترين تجربيات کاري گروه (ج

                                                           
1 Change Management Group 

2 Program Implementation Group 
3 Project Scope 
4 Best Business Practice 
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د در زمينه پروژه وت موجااين گروه وظيفه دارد تا مديران را از مهمترين تجربي
گروه  باشد. اينمدلهاي سازماني مناسب از وظايف گروه مي ههمچنين ارائ .مطلع سازد

 باشد.در صورت نياز موظف به اجراي مهندسي مجدد مي

 انتخاب بهترين افراد  -3-4-2
ن منابع مناسب و مخصوصا نيروي انساني کار دوب ،مسلما طرح پياده سازي پروژه 

يابي به ديران به منظور دستمرسد. بدين منظور الزم است به موفقيت الزم نمي ،آمد
توانند با ايجاد انگيزه الزم استفاده نمايند. همچنين آنها مي از مجرب ترين افراد ،اهداف

 .در افراد کارايي کارکنان را افزايش دهند

 مسئوليت پذيري  -3-4-3
تمام افراد سازمان در قبال تحويل مناسب محصوالت مطابق با برنامه تعيين شده  

ان در بخش داده الزم است کليه امكانات و اختيارات الزم به مدير .باشندول ميئمس
 .مرحله اجرا رسانند به شده باشد تا آنها بتوانند برنامه تصويب شده را

 بازگشت سرمايه  -3-4-4
درکليه مراحل برنامه ريزي و اجراي پروژه الزم است منافعي که از يكپارچه  

بعضي از اين  .اندازه گيري و مديريت شوند ،شود پيش بينيمي سازمان عايدسازي 
 د:نمي توانند شامل موارد زير باش هادهارزش افزو
 کنندگان سازي سازمان با مشتريان و تاميندليل يكپارچه کارايي بهافزايش 

 هاي نگهداري بهبود انبارها وکاهش هزينه 

 اطالعات فناوريهش سيلوهاي نگهداري با بهره وري از اک 

  افزايش بهره وري سرمايه 

 هاي نگهداري و تامينکاهش هزينه 

 ش مدت زمان تحويل محصول کاه 

 تمرکز بر روي منابع  -3-4-5
رسيدن به اهداف تعيين شده در کمترين زمان ممكن نياز به سرمايه گذاري  

به همين دليل اين سرمايه گذاري بايد . مناسب به منظور تامين منابع مورد نياز دارد
 کامال در جهت اهداف سازمان باشند.
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 80/20قانون  -3-4-6
د. به همين برسازي مينفع را از از تالش خود به منظور يكپارچه %20سازمان 

موجه نمي  ،گردددليل تالش بيشتر در صورتي که تنها باعث ارزش افزوده ناچيز مي
 .کليه قسمتها و مراحل پروژه مورد توجه قرار گيرد رباشد. اين خط مشي بايد د

يكپارچگي آورده شده است. نحوة تعيين ميزان بهينة  1-1، ذيل شكل در فصل اول
. با وجود اين در درنظرگرفته شدمقدار بهينه يكپارچگي سيستم  a نقطه شكل، آن در

سيستمهاي نظامي ممكن است عوامل ديگري عالوه بر هزينه در تعيين نقطه بهينه 
به  "مقدار بهينه يكپارچگي"يكپارچگي سيستم اثر گذار باشد. اما در هر صورت مفهوم 

 نظامي نيز قابل تعميم است.سيستمهاي 

 فاز به پياده سازي فاز  -3-4-7
به صورت فاز فاز انجام شود. در هر فاز الزم است منافع پيش بايد  يكپارچه سازي

بيني شده تعيين و پس از اجراي فاز اندازه گيري شوند تا تعيين گردد که آيا سازمان در 
 خير؟ جهت مناسب قدم برداشته است يا

 بودجه شرکت  و يت برنامهمدير -3-4-8
که باعث  استروي پروژه تنها در صورتي قابل توجيه  کليه سرمايه گذاريها بر
 افزايش کارايي سيستم گردد.

 پذير و امنايجاد ساختارهاي بنيادي مطمئن، در دسترس، مقياس -3-4-9
مطمئن و امن باشد  ،سيستم لجستيك يك سازمان الزم است داراي ساختار بنيادي 

 باشند کليه نيازهاي چنين ساختاري را تعيين و تامين نمايند.ديران موظف ميم
در بسياري از تحقيقات انجام شده، توجه به مقولة فرهنگ در پياده سازي 

اي که در دانشگاه سيستمهاي يكپارچه، از اهميت خاصي بر خوردار بوده است. مطالعه
Purdue  از شكستها در  %75دهد که که ميدر اياالت متحده انجام شده است، نشان

يكپارچه سازي سازماني به دليل ضعف هاي ناشي از پرسنل )اعم از مديران و يا عدم 
 ( زير)شكل  [13]وجود فرهنگ سازي درست در سازمان و غيره( بوده است. 
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 بررسي علل شكست در پياده سازي يكپارچگي سازماني:  1-3 شكل

دهد که پياده سازي يكپارچگي سازماني، نيازمند ايجاد ين تحقيق نشان ميا
تغييرات فرهنگي در سازمان مي باشد. عموما مقاومت سازمان در برابر چنين تغييراتي 
به حدي زياد مي باشد که ممكن است پياده سازي يكپارچگي سازماني با شكست 

فرهنگ سازمان مورد تغيير قرار گيرد.  روبرو گردد. به همين دليل قبل از هر چيزي بايد
مسلما چنين تغييري در فرهنگ سازمان بدون حمايت و تالش بي دريغ مديران ارشد 
ميسر نخواهد بود. به عالوه در اين تحقيق از دو مورد مهم زير نيز بعنوان عامل موفقيت 

 يكپارچه سازي سازماني ياد شده است:
وفقيت انجام شود به دليل خواست و تمايل در صورتي که يكپارچگي سازماني با م

 پرسنل سطوح پايين و مياني سازمان در انجام موفقيت آميز پروژه مي باشد.

 کارايي سيستم
8,0 % 

 کارمندان بخش فروش
10,0 % 

 مديريت
13,0 % 

 برنامه ريزي
20,0 % 

 ارهانرم افز
8,0 % 

 ارتباطات
8,0 % 

 سخت افزارها
1,0 % 

 ساختار سازمان
32,0% 
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به يكي از موارد بسيار مهم در موفقيت پياده سازي يكپارچگي سازماني بكارگيري 
در اين خصوص مي توان به راهكارهاي ارائه شده از  فناوري نوين و پيشرفته مي باشد.

طريق فناوري اطالعات که مورد استفاده کشورهايي مانند برزيل است اشاره نمود. 
بكارگيري شبكه ملي جهت مديريت لجستيك و يكپارچه سازي آن در برزيل عالوه 
برآنكه منجربه کاهش تراکنش ها بربستر اينترنت و درنتيجه افزايش سرعت تبادل 

اي شرکت هاي فعال در زمينه حمل اطالعات مي گردد، باعث افزايش ظرفيت پرتال ه
 [14]و نقل و درنتيجه بهبود روابط تجاري اين شرکتها در فضاي مجازي گرديده است. 

 نتيجه گيري  -3-5
، بكارگيري تامينيكي از استراتژيها جهت رسيدن به يكپارچگي در زنجيره 

زنجيرة ت باشد. به اعتقاد برخي، تفاوتي بين مديري( ميSCM) تامينمديريت زنجيره 
و مديريت لجستيك وجود ندارد و هر دو مفهوم، تاکيد بسياري بر يكپارچه  تامين

 دارند. زنجيرة تامينسازي اجزاي 
اي براي يكپارچگي بين وسيله تاميناما از نظر برخي ديگر، مديريت زنجيره 

اي معرفي شده است که به منظور ايجاد ارزش افزوده تامينفعاليتهاي اصلي زنجيره 
براي مشتري محصوالت، خدمات يا اطالعاتي را براي مشتريان مختلف، در طول 

 نمايد.، فراهم ميتامينزنجيره 
نه تنها شامل فعاليتهاي لجستكي )مديريت  SCM ،با توجه به اين تعريف

نظير مديريت  ،موجودي، حمل و نقل و انبارداري و ... (، بلكه ساير فرآيندهاي زنجيره
پوشاند. بنابراين فعاليتهاي لجستيكي، به عنوان يكي از و ... را نيز ميرابطه با مشتري 

 دهد.بخش اعظم آن را تشكيل مي SCMاجزاء 
با لجستيك  تامينبا وجود تفاوت ميان اين دو ديدگاه، چه مديريت زنجيره 

باشد، در بر گيرنده لجستيك يكپارچه  تامينيكپارچه معادل باشدو يا مديريت زنجيره 
 جهت يكپارچگي لجستيك استفاده نماييم. تامينوانيم از مديريت زنجيره مي ت

جهت طراحي و پياده  "ريزي و طراحيمتدولوژي برنامه"در اين فصل به تشريح 
رسد متدولوژي سازي لجستيك يكپارچه در سازمان اشاره شده است.هرچند به نظر مي

داف سازمان مورد نظر متاثر طراحي و پياده سازي يك سيستم يكپارچه از شرايط و اه
توسط افرادي که به جزييات فعاليت سازمان آگاه هستند  ،است و متدولوژي مناسب

 قابل طرح و توسعه است
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 چهارم فصل
 

 يكپارچه نقش هر يك از اجزاء در سيستم لجستيك 
 

 مقدمه -4-1

نظران و محققين اياالت متحده، به در يك قرن گذشته، در بين بسياري از صاحب
 ،اي ارتشندرت از کلمه لجستيك استفاده شده است. در طول اين دوره اعضاي حرفه

اند. درباره تعريف اين واژه با هم اتفاق نظر نداشتههاي نظاميتاريخ نويسان و تئوريسين
وزه نيز اينچنين اتفاق نظري بين افراد وجود ندارد، هرچند که ممكن است حتي امر

  ]9[ هاي نظامي مشخص شده باشد.تعريفي براي لجستيك در لغت نامه
توان به اين نتيجه رسيد که ارايه تعريفي که مورد قبول با توجه به نكته فوق مي

با وجود اين مطلب، در  نظران اين علم باشد، بسيار دشوار خواهد بود.تمامي صاحب
 کنيم:زير به چند تعريف از لجستيك اشاره مي

 ]9[ ه شده است:براي لجستيك نظامي اراي نيزتعريف زير 
لجستيك اساسا انتقال، تامين و نگهداري از نيروي نظامي است؛ و به عنوان »

مل ميع، ناوگانهاي دريايي و نيروهاي هوايي پيشتيباني براي فعاليتهاي اصلي ارتشها
شود: نيروي انساني، مواد، حمل و نقل، انبارها و نمايد، که شامل موارد زيادي مي

مخازن، ارتباطات، دريافت و ترخيص، جايگزيني نيروي انساني، خدمات و مديريت 
 « اين موارد.

 ]1[ر اشاره نمود: توان به تعريف زياز ديگر تعاريف لجستيك نظامي مي
اجراي برنامه ريزي جابجايي و نگهداري از نيروها  ريزي ولجستيك، علم برنامه

 دهد:هاي زير را از عمليات نظامي پوشش ميباشد که بطور کلي جنبهمي



   لجستيك يكپارچه  ----------------------------------------------  102

 

   طراحي و توسعه، تامين، انبار، حمل و نقل، توزيع، نگهداري مواد و حفظ و
 دور ريختن ظايعات يا اضافات آنها

 حمل و نقل نفرات 

 کردن و کنار گذاشتن ماشين آالتتامين يا ساخت، نگهداري، کار 

 برون سپاري خدمت يا انجام آن 

 خدمات پزشكي و امور مربوط به سالمتي نيروهاي نظامي در صحنه جنگ» 

 ]9[ه نموده است: انجمن مديريت لجستيك تعريف زير را از لجستيك اراي
شود فرآيندهاي برنامه ريزي، است که باعث مي تامينلجستيك بخشي از زنجيره »

صورت موثرتر و کاراتر صورت جرا و کنترل جريان، نگهداري کاال و ارائه خدمات، بها
گردد اطالعات مربوطه، کاراتر و سريعتر، از نقطه توليد اين پذيرد. و همچنين باعث مي

 «اطالعات به نقطه مصرف اين اطالعات، انتقال يابد.
 همچنين در تعريفي ديگر از همين منبع آمده است:

سازماندهي و برنامه ريزي و اجرا، جريان مواد و اطالعات و کنترل بر ، لجستيك»
 «شود.تعريف مي اشروي محصول در چرخه زندگي

مشاهده مي شود که لجستيك از ديد افراد مختلف معنايي متفاوتي دارد هرچند که 
توان ها مشترک باشد اما با يكديگر تفاوتهايي دارند. ميشايد اين معاني از برخي جنبه

اجزا لجستيك را با استفاده از اين تعاريف مشخص نمود و به شناسايي اجزا لجستيك 
نظران علم لجستيك، اجزاي بويژه لجستيك نظامي پرداخت. عموما، هر يك از صاحب

اند. اما آنچه در بين تمامي آنها بندي نمودهآن را به صورتهاي مختلفي شناسايي و دسته
در هيچ يك از ادبيات مربوطه، اجزاي لجستيك به صورت  باشد، اين استمشترک مي

جزيي تشريح و شناسايي نشده است. اکثر آنها به منظور شناساندن اجزاي لجستيك به 
اندو تعيين دقيق تك تك کلي از سيستم لجستيك بسنده نمودهخواننده،تنها به اراية مدلي

زماني ارايه شده توسط فرآيندها و اجزاي سيستم لجستيك را به مدلهاي جامع سا
ترين مدلهاي ارايه شده براي تعدادي از مجامع علمي مربوطه سپرده اند. يكي از معروف

باشد که در ادامة اين گزارش به بررسي آن خواهيم مي SCOR، مدل زنجيرة تامين
 پرداخت. 

به دليل وجود چنين ضعفي در ادبيات لجستيك يكپارچه، اقدام به ارائه مدلي 
اسايي اجزاي سازمان لجستيك يكپارچه شده است. در ادامه، به بررسي جهت شن

مدلهاي مختلف ارايه شده توسط متخصصين علم لجستيك، و پس از آن، به تشريح 
 مدل ارايه شده توسط مولفين اين مجموعه خواهيم پرداخت. 
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 نظرات مختلف در مورد اجزاي لجستيك يكپارچه -4-2

 Bowersoxدگاه يكپارچه از ديك يلجست يمفهوم کل -4-2-1

، لجستيك به عنوان عاملي رقابتي که ارتباط دهندة سازمان، Bowesox در ديدگاه
ك يلجست يمفهوم کل [2]شود.باشد، در نظر گرفته ميمشتريان و تامين کنندگان آن مي

 از اين ديدگاه، در قالب شكل زير نشان داده شده است.  1كپارچهي

 
 Bowesoxمفهوم کلي لجستيك يكپارچه از ديدگاه   :  1-4 شكل

رويكرد سنتي در مديريت لجستيك تأکيد فراواني بر يكپارچه سازي تمام 
فرآيندهاي دروني سازمان )نشان داده شده در داخل کادر( داشت. اگرچه چنين 

ضمين کنندة باشد، اما تسازي يكي از ملزومات سازمان جهت موفقيت مييكپارچه
موفقيت سازمان در رسيدن به اهداف اجرايي آن نخواهد بود. در دنياي رقابتي امروز، 
سازمان موظف است تا اينگونه رفتار يكپارچة خود را گسترش داده و به هماهنگي 

سازي برون بيشتر با مشتريان و تامين کنندگان نيز بپردازد. اين گسترش در يكپارچه
توان با باشد. در نتيجه مدل فوق را ميمعروف مي زنجيرة تامينسازماني، به مديريت 

، از تامين کنندة اوليه تا مشتري نهايي، زنجيرة تامينسازي تمام تاکيد بيشتر بر يكپارچه
 توسعه داد: زيربه صورت شكل 

                                                           
1 Integrated Logistics 

 گردش دارايي ها

 گردش اطالعات

پشتيباني ساخت  توزيع فيزيكي
 تهيه و تامين و توليد

 
 
 
 
 

 تامين کنندگان مشتريان
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 Bowesoxمدل توسعه يافته مدل  -:  2-4 شكل

 ر يك از اجزاي اين مدل لجستيك مي پردازيم:در زير به توضيح ه

 : 1جريان موجودي
مديريت عملياتي لجستيك شامل انتقال و ذخيرة مواد و محصوالت ساخته شده 

باشد. عمليات لجستيكي با انتقال مواد اوليه و قطعات ساخته شده توسط ديگر تامين مي
رسد. از همان آغاز مي کنندگان آغاز و با تحويل محصول نهايي به مشتري به اتمام

تامين مواد و قطعات اوليه، فرآيندهاي لجستيكي با انتقال موجودي به مكان مورد نياز، 
 افزايند. در زمان مناسب، بر ارزش آن مي

 : 2توزيع فيزيكي
هاي باشد. کلية سيستمتوزيع فيزيكي شامل انتقال محصوالت نهايي به مشتريان مي

باشند: آنها توليد کنندگان، عمده فروشان و ة مشترک ميتوزيع فيزيكي داراي يك جنب
توزيع کنندگان را به يكديگر متصل مي نمايند و با ايجاد يك کانال توزيع، محصول 

 رسانند. نهايي را به دست مشتري مي

                                                           
1 Inventory Flow 

2 Physical Distribution 

 گردش دارايي ها

 گردش اطالعات

 توزيع فيزيكي
پشتيباني ساخت 

 تامين کنندگان مشتريان نتهيه و تامي و توليد

 سازمان



  105  ------------------------  اجزاء در سيستم لجستيك يكپارچه  نقش هريك از

 

 

 : 1حمايت توليدي
بر روي مديريت موجودي کاالي در جريان ساخت و « حمايت توليدي»بخش 

باشد. اصلي ترين مسوليت بخشهاي مختلف توليدي متمرکز ميجريان آن در بين 
ريزي جامع توليد به منظور در دسترس بودن مواد لجستيكي بخش توليد شامل برنامه

باشد. به همين دليل تمرکز اصلي اوليه، قطعات و موجودي کاالي در دست ساخت مي
 بايد توليد گردد. اين بخش بر روي اين است که چه محصولي، در چه زمان و مكاني 

 : 2تامين
فرآيند تامين شامل خريد، برنامه ريزي انتقال مواد اوليه، قطعات، و يا محصوالت 
نهايي خريداري شده از تامين کنندگان، مونتاژگران، و يا از انبار محصول نهايي تامين 

 باشد. کنندگان مي

 : 3جريان اطالعات

باشد که به احتياجاتي مي جريان اطالعات مشخص کنندة محلي در لجستيك
شود. نيازمند است. اطالعات همچنين منجر به يكپارچه سازي بين بخشهاي مختلف مي

ريزي و اجراي فعاليتهاي لجستيك هدف از توسعه و تعيين احتياجات هر بخش، برنامه
باشد. در بين هر يك از بخشهاي لجستيك، احتياجات مختلف حمل و نقل يكپارچه مي
ندازة سفارش، ميزان موجودي و فوريت انتقال وجود دارد؛ هدف اصلي به بر اساس ا

 اشتراک گذاري اطالعات ايجاد هماهنگي بين چنين تفاوتهايي مي باشد.
است که يكپارچگي از سطح داخل سازمان  اييدورهلجستيك همكاري  دورة

  .مطرح مي شود فعاليتهاي اجزاي مختلف زنجيره يكپارچگي و گذشته و همكاري
نسبت تكامل ميزان يكپارچگي در سيستمهاي لجستيك با گذر زمان و تغيير اين 

 سيستمها از لجستيك مجزا به لجستيك همكاري در شكل زير نشان داده شده است.

                                                           
1 Manufacturing Support 
2 Procurement 
3 Information Flow 
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 سير تكامل لجستيك يكپارچه:  3-4شكل

 تعابير ديگر از تكامل مفهوم لجستيك يكپارچه -4-2-2
زي انبار و اس سال پيش در مورد يكپارچه 40پارچه سازي ابتدا در حدود كي

بصورت ونقل و تبديل آنها به سيستمهاي توزيع فيزيكي مطرح گرديد. سيستمهاي حمل
محصوالت به عنوان زيرفرآيندهاي عمليات  داريفرآيندهاي جابجايي و انبار سنتي

م يكپارچه سازي و روي کارآمدن اما با مطرح شدن مفهو ،شدديگر در نظر گرفته مي
سيستمهاي توزيع فيزيكي، اينگونه فرآيندها از اهميت استراتژيك خاصي برخوردار 

 گرديدند. 
را به چهار مرحله به صورت  1توان فرآيند يكپارچگي لجستيكيبه طور کلي مي

 [: 4] زير تقسيم نمود

 (:1مرحله )
در  «قالبي در مديريت توزيع فيزيكيان »، مرحله در اين فرآيند ناولي عمده،به طور

در نهايت  ودر ايالت متحده آغازگرديد  1960شود که در حدود دهه نظر گرفته مي
اي از فرآيندهاي مرتبط با منجربه يكپارچگي سيستمهاي توزيع، به صورت مجموعه

 گرديد.  2توزيع محصوالت نهايي
ا به وجود آمدند که مجزاي توزيع در سازمانه بخش هايبه دنبال اين تحول، 

وظيفه آنها ايجاد هماهنگي بين مديريت حمل و نقل، انبارهاي محلي، انبارهاي اصلي، 

                                                           
1 Logistical Integration 
2 Outbound Distribution 

 زمان

 دوران لجستيك مجزا

 دوران لجستيك يكپارچه

 دوران لجستيك همكاري

 ميزان يكپارچگي
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و پردازش سفارشات بود. يكپارچگي بين اين فرآيندهاي در داخل  1جابجايي مواد
  :( منجر به نتايج زيرگرديدPDS)  2سيستم توزيع فيزيكي

 زمان هاي توزيع وافزايش درآمد ساکاهش هزينه .1

ارائه خدمت بهتر به مشتريان و افزايش رضايت و در نتيجه وفاداري  .2
 بيشتر آنها به سازمان 

ي يهامجزا در کنار بخش بخشيدر نظرگرفتن مديريت توزيع به عنوان  .3
 مانند توليد، بازاريابي، فروش و .... 

 (: 2مرحله )
ود. اما در اواخر دهه تنها مرتبط با توزيع محصول نهايي ب PDS ره،تا قبل از اين دو

 PDSهمان مفاهيم اساسي در مورد  ،مجزاي لجستيك بخش هايشرکتها با ايجاد  1970
لجستيك  بخش ةوظيف . با گذشت زمان،را در مورد تأمين مواد اوليه نيز به کار بردند

چه در مرحله ،محصوالت نقل و انتقاليندهاي جابجايي، انبار و آشامل مديريت کليه فر
 ( گرديد. پايين دستي( و چه درمرحله توزيع )االدستيبتأمين )

 (: 3مرحله )
بسياري از شرکتها  ،ايل شدن به يكپارچگي بين فرآيندهاي لجستيكينپس از 

سازي سيستم لجستيك با ديگر فرآيندهاي سازماني آغاز تالش خود را براي يكپارچه
توليد،  بخش هايمانند  نمودند. تا قبل از اين دوران هريك از بخشهاي اصلي سازمان

بدون در  ،خودهاي هزينهتنها براي بهينه سازي  ،فروش و ... به صورت مستقل
 بخشکردند. به منظور يكپارچگي کل سازمان، تالش مي ،نظرگرفتن بهينگي کل سيستم

نقش مهمي را براي رسيدن  ،ديگر بخش هايلجستيك به دليل داشتن ارتباط نزديك با 
 کرد. ا ميبه اين منظور ايف

، ارتباط بين لجستيك و 90در اوايل دهه « دمهندسي مجد»با معرفي مفهوم 
. گرديد تعريف مجدداً، «مشتري گرايي» بر رويبا تأکيد بيشتر  ،هاي ديگر سازمانندفرآي

                                                           
1 Material Handling 
2 Physical distribution system 
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در سيستمهاي لجستيكي را به صورت زير  BPRاصول  گيريمراحل بكار 1996در سال 
 : شدمعرفي 

 با وجود .باشدمي« 1يكپارچگي سيستمها»برقراري  ،دماولين و مهمترين ق .1
بكاربري موثر اصول يكپارچگي »نمايند که آنها اعتراف مي اين مهم،

 «باشد.کاري بسيار دشوار مي ،سيستمها در لجستيك

 الگوگيري  .2

 تحليل مجزاي فعاليتهاي لجستيكي  .3

 بهبود سيستم  .4

 (: 4مرحله )
تنها مربوط به يكپارچه سازي و  ،ز اين مرحلهکليه پيشرفتهاي انجام شده تا قبل ا

که در  ،سازي سيستم لجستيك يك سازمان بود، اما در اين دوران مطرح گرديدبهينه
صورتي که هر شرکت تنها به بهينه سازي خود بپردازد، الزاماً فرآيندهاي کل زنجيره 

الزم است کليه  ،تاميندن به بهينگي کل زنجيره يبهينه نخواهد شد. به منظور رس تامين
و هماهنگ شوند. اين طرح باعث به  يكپارچه با يكديگر ،شرکتهاي موجود در زنجيره

 گرديد.  «تامينمديريت زنجيره »وجود آمدن مفهوم 
 

  ارائه مدل سازماني -4-3

در يك سازمان ابتدا الزم است کليه  گييكپارچ مصاديقبه منظور به دست آوردن 
در آن سازمان شناسايي گردد. همچنين الزم است ارتباطات فعاليتهاي موجود  و اجزاء

بين اين اجزا مشخص گردد. به منظور شناخت و تعيين دقيق فعاليتها و موجوديتهاي 
توان از مدل استفاده نمود. اين مدل به ما کمك خواهد کرد تا با مطالعه يك سازمان مي

 گييكپارچ مصاديقبه شناسايي  قادر ،هر فعاليت و بررسي ارتباط آن با ديگر فعاليتها
 شويم. 

در سازمانها شناسايي گرديده اند، با وجود اين گي يكپارچمصاديقي از تا به حال 
مورد توجه قرار نگرفته است. با ارايه  گييكپارچ مصاديقمطلب همچنان بسياري از 

موجود )مورد  گييكپارچ مصاديق يك مدل جامع قادر خواهيم بود عالوه بر شناسايي

                                                           
1 System Integration 
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بپردازيم که تا به حال در ادبيات گي يكپارچمصاديقي از  بحث در ادبيات( به شناسايي
 به آنها توجهي نگرديده است.

توان به شناسايي نقش هر يك از اجزاي لجستيك، با مطالعة اين مدل، به راحتي مي
هم در ارتباط با ديگر اجزاي لجستيك، و هم در ارتباط با ديگر اجزاي سازماني 

 ت. پرداخ

 

 مقدمه اي بر مدل  -4-4

نمايند. مدل به عموماً مديران به منظور شناخت و حل مسايل از مدل استفاده مي
-عنوان شماي کلي از موضوع، در فهم بهتر، ارتباط کاراتر و در بعضي از موارد در پيش

 [5] بيني شرايط آينده مديران را ياري مي نمايد.
 قسيم مي شوند: به طور کلي مدل ها به چهار دسته ت

 از موضوع نمايش مي دهد. مانند  را مدل فيزيكي: اين مدل نمايي سه بعدي
 ماکت يك کارخانه 

  مدل نقلي: اين مدل با استفاده از گفتار و يا نوشتار به تشريح موضوع مي
 پردازد. 

  مدل گرافيكي: در اين مدل موضوع با استفاده از عاليم و اشكال مختلف بيان
 DFDد شود. ماننمي

 ان يب ياضين مدل موضوع با استفاده از فرمولها و روابط ري: در اياضيمدل ر
 انبار  يشود. مانند مدل موجوديم

 توان موارد زير را نام برد:از جمله داليل اصلي استفاده از مدلهاي فوق مي
  آسان تر نمودن فهم مسأله 

 وع در افراد ديد يكسان از موضآسان تر نمودن ارتباطات از طريق ايجاد 

 رد.(يگ يصورت م ياضير ينده )عموماً توسط مدلهايآ ينيش بيپ 

 ه شده يمدل ته -4-4-1
امروزه بسياري از سازمانها به دليل وجود رقابت بيشتر، پيشرفت در زمينه 

گرايش  ،تكنولوژي اطالعات، و ضرورت ايجاد ساختاري جديد در روابط بين سازماني
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کامالً  يداراي هويت ترسازماني که پيش ،. در اين شرايطاندهنمودپيدا  تامينبه زنجيره 
 . تبديل گشته است تامينامروزه جزيي از يك زنجيره  ،ه استمستقل بود

در يك سازمان، گي يكپارچمصاديق  با توجه به ديدگاه فوق، به منظور شناسايي
را  تامينجيره مدلي کارا خواهد بود که بتواند تا حد قابل قبولي کليه فعاليتهاي زن

دقت  به شناسايي نمايد. همچنين الزم است در اين مدل روابط بين فعاليتها به وضوح و
 موجود،گوناگون مشخص شده باشد. با توجه به معيارهاي بيان شده و بررسي مدلهاي 

مدلي که شرح آن در قسمتهاي بعدي خواهد آمد، تهيه شده است. الزم به يادآوري 
که مدلي  SCORمدل از  تامينفرآيندهاي موجود در زنجيره  است که جهت شناسايي

را مورد بررسي قرار  زنجيرة تامينو بطور نسبتا جامعي فرآيندهاي باشد فرآيندگرا مي
 داده است، ايده گرفته شده است. 

 

 مدل ارائه شده  تشريح -4-5
يه مدل مدل ارايه شده در اين مجموعه بر پا فرآيندهاي همان طور که بيان گرديد

SCOR [ اين مدل کليه فعاليتهاي موردنياز به منظور تامين نياز مشتري را 6] باشد.مي
فرآيند  5از مذکور مدل  باشد.مي 4-2نماي کلي مدل به صورت شكل  شود.شامل مي

 اصلي به شرح زير تشكيل شده است: 
شد. باريزي استراتژيك مربوط به کل زنجيره مي: شامل برنامه1ريزيبرنامه .5

 گردد. تهيه مي تامينبرنامه بلند مدت زنجيره  فرآيند،در اين 

 . باشد، مي: شامل کليه فعاليتهاي مربوط به تامين مواد اوليه موردنياز2تامين .6

 : شامل کليه فعاليتهاي مربوط به توليد محصول مي باشد. 3توليد .7

  باشد.شامل کليه فعاليتهاي مربوط به توزيع محصوالت مي : 4توزيع .8

بازگردانده شده از  يمربوط به کاالها يتهايه فعالي: شامل کل5بازگشت .9
 اشد. بيع ميد و توزين، توليك از مراحل تاميهر

                                                           
1 Plan 

2 Source 
3 Make 
4 Deliver 
5 Return 



  111  ------------------------  اجزاء در سيستم لجستيك يكپارچه  نقش هريك از

 

 

هاي را در يكي از دسته SCORبه طور کلي مي توان هر يك از فرآيندهاي مدل 
 : زير قرار داد

 : 1باالييسطح 
 زنجيرة تاميناست که در  کننده گستره و محتويات کلي عملياتياين سطح تعيين

پذيرد. در اين بخش اصول و پايه هاي اهداف عملكرد رقابتي سازمان تعيين انجام مي
 گردد. مي

 : 2پيكر بندي سطح

 شود. و استراتژيهاي عملياتي انتخاب مي تاميندر اين سطح مشخصات زنجيره 

 : 3سطح عناصر فرآيندي

گردد که موفق در بازار تعيين ميدر اين سطح تواناييهاي شرکت براي رقابتي 
 باشد: شامل موارد زير مي

  تعريف جزئيات فرآيندها 

 هاتعيين وروديها و خروجيهاي اطالعاتي فرآيند  

  تعيين معيارهاي عملكرد فرآيندها 

  4روش هاي کاريتعيين بهترين  

 كاري هايروش بهترينبه منظور رسيدن به تعيين ملزومات سيستم 

 و ابزارها ها تعيين سيستم 

 اصر اجرائيسطح عن
به صورت جزء تعريف مي شوند  3در اين سطح فرآيندهاي تعيين شده در سطح 

به طوري که با اين فرآيندها شرکت قادر به رسيدن به اهداف و مزيتهاي رقابتي خود 
 باشد. 

                                                           
1 Process Type 
2 Process Categories 
3 Decompose Process 
4 Best Business Practice 
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را به سه دسته  فرآيندهاهريك از  SCOR ،اصلي بيان شده فرآيند 5عالوه بر 
در مدل آورده  تاجرايي و پشتيباني تقسيم نموده است. الزم به ذکر اس،ي ريزبرنامه

کنترلي که در مدل  فرآيندهاي ،کنترل فرآيندشده در اين مجموعه به جهت اهميت 
SCOR اي آورده شده است. به صورت جداگانه ،در قسمت برنامه ريزي ديده شده بود

 باشد: يشرح هر يك از اين دسته فرآيندها به صورت زير م
باشند که با تخصيص مناسب ( فرآيندهايي ميبرنامه ريزيفرآيندهاي از نوع )

 مشتري مي نمايند. تقاضايشرکت را قادر به برآوردن  ،منابع

 1فرآيندهاي از نوع اجرايي : 

و  ريزي فعال مي شوندباشند که به وسيله فرآيندهاي برنامهشامل فرآيندهايي مي
، از جمله حمل و نقل، توليد، گردندمواد و يا محصوالت مي منجر به تغيير در وضعيت

 غيرهخدمت دهي و 

 2فرآيندهاي پشتيباني : 

باشد که فرآيندهاي روابطي ميمديريت اطالعات و ساير  ، پشتيباني ومينأشامل ت
  باشند.برنامه ريزي و اجرايي بر آنها متكي مي

 3فرآيندهاي کنترلي : 

اشد که به منظور ارزيابي عملكرد ديگر فرآيندها انجام بشامل کلية فرآيندهايي مي
 کنندگان.پذيرد. مانند فرآيند کنترل کيفيت و يا ارزيابي عملكرد تامينمي

 فرآيندهاي زير را مورد بررسي قرار نداده است.  SCORالزم به ذکر که مدل 
  فروش و بازاريابي 

  فناوري تحقيقات و توسعه 

 توسعه محصول 

 اليتهاي مربوط به خدمات پس از فروشتعدادي از فع 

 آموزش 

  کيفيت 

 اطالعات فناوري 

                                                           
1 Execution 
2 Enable 
3 Control 
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اما در مدل ارايه شده در اين مجموعه سعي بر آن بوده است که کليه فرآيندهاي 
 فوق نيز در مدل آورده شود. 

مدل ارائه شده از دو بخش اصلي سازمان و محيط سازمان به شرح زير تشكيل 
 شده است:

 سازمان
 ن مدل شامل اجزاي زير مي باشد:سازمان در اي

  :)وروديها )منابع 
ها وروديها شامل مواد، اطالعات، ساختار سازمان، سرمايه، نيروي انساني و دارايي

 باشد. مي

  :فرآيندها 
باشد که به شرحي که در شامل کليه فرآيندهاي موجود در يك سازمان مي

 است. قسمتهاي قبلي بيان گرديده است در جدول آورده شده 

  :خروجيها 
باشد. اين اهداف شامل اهداف دراز مدت، ميان مدت و کوتاه مدت سازمان مي

نتيجه فرآيندهاي سازمان بر روي وروديها خواهد بود. در واقع تعيين اين اهداف نتيجه 
 فرآيند برنامه ريزي است. 

 محيط

، جامعه، عناصر محيطي سازمان شامل تامين کنندگان، مشتريان، رقبا، سهامداران
انجمن صنفي کارگران، موسسات اعتباري )شرکتهاي سرمايه گذار مانند بانكها( و دولت 

 باشند.مي باشد. قابل توجه است که اين عناصر تامين کننده اجزاي ورودي سازمان مي
 شماي کلي مدل به صورت زير مي باشد:
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 مدل يك سازمان:  4-4 شكل

 نحوه استفاده از مدل جهت تعيين مصداق هاي يكپارچگي -4-6
 مدل ارائه شده در اين بخش ، در واقع اجزاء مختلف يك سازمان را نشان  

 توان مصاديق يكپارچگي را به شرح زير تعيين نمود: مي دهد. با استفاده از اين مدل مي

 يكپارچگي اجزاء هم نوع:
ي در هريك از اجزائي است که در مدل منظور از اين يكپارچگي، يكپارچگي داخل

نشان داده شده است. بطور مثال يكپارچگي اهداف بلندمدت بدين معناست که کليه 
 تعيين گردند.يكپارچه با يكديگر  ايبه گونهاهداف بلند مدت سازمان 

 يكپارچگي اجزاء غيرهمنوع:
شده مفهوم اين يكپارچگي در رابطه با دو يا چند جزء غيرهمنوع در مدل ارائه 

 کند. انواع يكپارچگي هاي غيرهمنوع به شرح زير است. پيدا مي

  .يكپارچگي دو يا چند جزء ورودي، بطور مثال يكپارچگي مواد و اطالعات 

برنامه 
 ريزي

نظارت و 
 کنترل

 اجرا کردن

 اختيارات

برنامه ريزي 
 استراتژيك

تامين 
 منابع

 بازنگري ارائه ايجاد

تامين 
 کنندگان

 انذينفع مشتريان
 )سرمايه گذاران(

 رقبا

انجمنهاي 
 چندمليتي

 دولت بازارهاي مالي اتحاديه ها

 ساير عوامل تاثيرگذار 

 اهداف

 اهداف
 بلند مدت 

 اهداف 
 ميان مدت

 اهداف
 کوتاه مدت 

 سازمان كي مدل

مديريت منابع 
 انساني

ساير 
 خصوصيات

 مواد

 اطالعات

 سازماندهي

 ورودي

 سرمايه
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  براي مثال يكپارچگي يك  ،يكپارچگي دو يا چند جزء مربوط به اهداف
 هدف بلندمدت و يك هدف ميان مدت 

 اي مثال يكپارچگي فرآيند تامين و فرآيند بر ،يكپارچگي دو يا چند فرآيند
 توزيع 

 :يكپارچگي عمودي يك فرآيند 

 پشتيبانييكپارچگي فرآيندهاي برنامه ريزي ، کنترل ، اجرا و از آن منظور  که
 باشد. مربوط به يك فرآيند خاص )مثالً فرآيند تأمين( مي

  :يكپارچگي برون سازماني
جزء اصلي ورودي ها،  3زمان از همانطور که در مدل مشخص است، يك سا

اهداف و فرآيندها تشكيل شده است. يكپارچگي برون سازماني به معناي آن است که 
دو يا چند جزء دو سازمان با يكديگر يكپارچه شوند. بنابراين در يكپارچگي برون 

 سازماني انواع يكپارچگي هاي زير مطرح است. 

  يكپارچگي اهداف دو سازمان 

 يندهاي دو سازمان يكپارچگي فرآ 

  يكپارچگي ورودي هاي دو سازمان 

 بطور مثال يكپارچگي اهداف و فرآيندهاي دو سازمان. ،يكپارچگي چندگانه 
 انوع يكپارچگي برون سازماني نشان داده شده است.  زيردر شكل 

 
 انوع يكپارچگي برون سازماني:  5-4 شكل

 خروجي

 خروجي سازمان ورودي

 1سازمان 

 2سازمان 

 سازمان ورودي
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 نتيجه گيري -4-7
جستيك از ديد افراد مختلف معنايي متفاوتي دارد هرچند که شايد اين معاني از ل

آنچه در بين تمامي آنها  ها مشترک باشد اما با يكديگر تفاوتهايي دارند.برخي جنبه
باشد، اين است در هيچ يك از ادبيات مربوطه، اجزاي لجستيك به صورت مشترک مي

دليل وجود چنين ضعفي در ادبيات لجستيك جزيي تشريح و شناسايي نشده است. به 
يكپارچه، اقدام به ارائه مدلي جهت شناسايي اجزاي سازمان و لجستيك يكپارچه شده 

 است.
 SCORاز مدل  تامين، جهت شناسايي فرآيندهاي موجود در زنجيره در اين مدل

مورد را  زنجيرة تامينباشد و بطور نسبتا جامعي فرآيندهاي که مدلي فرآيندگرا مي
روابط بين فعاليتها و سعي شده است که  بررسي قرار داده است، ايده گرفته شده است

 دوندقت مشخص ش به به وضوح و
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 پنجم فصل
 

 استفاده در هاي رياضي و مفهومي موردمدل
 هاي لجستيكسازي سيستميكپارچه

 

 مقدمه -5-1
مسايل  نديدسته بهاي گوناگوني براي در ادبيات موضوع روشها و چارچوب

هاي موجود تصميم گيري ارائه شده است. در اين فصل به بررسي بعضي از چارچوب
دسته مناسبي براي  ها، چارچوبشود که از ترکيب اين چارچوبپرداخته و سعي مي

 ارائه گردد.  زنجيرة تامينمسايل تصميم گيري موجود در  بندي
 

 هاي دسته بندي مسايل تصميم گيريچارچوب -5-2

 انواع معيارها -5-2-1
الي و غير مالي، و همچنين استراتژيك، تاکتيكي و عملياتي، دو تقسيم بندي مدو 

تقسيم گيرد. اين دو و در اکثر مسائل مورد استفاده قرار مي عمومي بودهتقسيم بندي 
 دو ديدگاه جداگانه را مطرح  تامينمديريت زنجيره در مورد مسئله خاص بندي 

نكرده و يك  سايلدسته بندي مالي و غير مالي کمك شاياني به دي مدسته بنکنند. مي
 بسيار عام است. تقسيم بندي 

 مالي و غيرمالي -5-2-1-1

الي و غير مالي است. در حاليكه دسته بندي مها، دسته بنديترين يكي از متداول
بعضي از مديران و محققان به مسايل مالي توجه خاص دارند، بعضي ديگر مسايل 

  [1]اند.ملياتي )غير مالي( را مد نظر قرار دادهع
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تاکيد بر روي مسايل مالي اهميت مسايل غير مالي را کمرنگ کرده و در نتيجه 
که طبيعت مالي نداشته و در عين حال در زنجيره نيز از اهميت بسزايي هاييقسمت

د گرفت. برخوردارند، مانند خدمت دهي به مشتري، مورد توجه چنداني قرار نخواهن
براي برخورد متعادل، بايد توجه داشت در حاليكه مسايل مالي براي تصميمات 

باشد، کنترل عمليات توليد و توزيع وحتي بسياري استراتژيك و ارائه گزارشات مهم مي
 از مسايل استرتژيك مطرح در زنجيره، بوسيله مسايل غير مالي بهتر توجيه خواهند شد.

[2] 
 تاکتيكي و عملياتي استراتژيك, -5-2-1-2

مسايل به سه سطح استراتژيك، تاکتيك دسته بندي ورد بحث، دسته بندي مدومين 
هايي تهيه و طراحي باشد. در هر سازماني براي رسيدن به اهداف، برنامهو عملياتي مي

هايي بلند مدت و حياتي بوده و نقش بسيار هاي استراتژيك، برنامهشود. برنامهمي
شوند که هايي گفته مي هاي تاکتيكي به برنامهدر آينده سازمان دارند. برنامهکننده تعيين

هاي هايي است که براي انجام برنامهميان مدت است و در حقيقت روشها و فعاليت
هايي است که در تطابق هاي عملياتي راهكارد. برنامهنشواسترتژيك طراحي و کنترل مي

شود. اين راي انجام وظايف عملياتي بكار برده ميباشد و ببا استراتژي سازمان مي
هاي هايي است که براي انجام برنامهها کوتاه مدت بوده و روشها و فعاليتبرنامه

 شود.تاکتيكي طراحي و کنترل مي
تعريف مسايل، بخصوص مسايل تصميم گيري در اين سه سطح، نقش مؤثري در 

اي مسايل را از اين سه سطح به گونه خواهد داشت.زنجيره شناخت مقوالت موجود در 
 تامينمديريت زنجيره براي دسته بندي چنين  نظر اهميت رتبه بندي خواهد کرد.

 [3[زيربناي اين مطالعات خواهد بود.
 تامينچهار فرايند اصلي زنجيره  -5-2-1-3

ارائه شده است، يك تقسيم بندي  تامينزنجيره تقسيم بندي بعدي که براي بررسي 
به چهار فرآيند اصلي  تامينزنجيره باشد. در اين تقسيم بندي فرآيندهاي دگرا ميفرآين

 [4]به شرح زير تقسيم شده است.
 تامينمديريت زنجيره ريزي: برنامه 

  :زنجيره تأمين کنندگان در مديريت تامين 



   لجستيك يكپارچه  ----------------------------------------------  120

 

  :سازندگان و مونتاژکنندگانمديريت ساخت/ مونتاژ 

 يتحويل: مديريت توزيع و خدمت به مشتر 

پايي از آن در ساير بسيار متداول بوده و ردهتقسيم بندي يك تقسيم بندي اين 
شود و به عنوان يك تقسيم بندي پايه مورد استفاده قرار يافت مي نيزها تقسيم بندي

 [3] گيرد.مي
کامل شده و فرآيند خدمات پس از فروش نيز به آن  [5]توسط  فوق تقسيم بندي

ناسب براي بررسي روابط بين دسته بندي ميك  ،يم بنديتقساضافه شده است. اين 
آن احتياج به بسط و توسعة  ريزيبرنامهباشد، در عين حال فرآيند ميزنجيره اعضا 

 بيشتري دارد.
 

 دسته بندي مسايل موجود -5-2-2
 scmدسته بندي از لحاظ روش حل مسايل  -5-2-2-1

نيز بيان شده  SCMحل مسايل  دسته بندي ديگري از ديدگاه روشهاي [6]در منبع 
 گروه اصلي دسته بندي شده است. 4هاي حل اين مسايل نيز در است. روش

  مدل هاي غير حلي و مفهومي 

 مطالعات موردي 

 هامطالعات ادبيات موضوعي و تعريف چارچوب 

 مدل هاي کمي 

مقاله در چارچوب هاي تعريف شده دسته بندي شده است )بر پايه  83در انتها نيز 
زمان تحقيق، روش حل و سطوح مسايل مطرح شده(. کم کردن ضايعات، توجه به 

ها و فرايندها و بازيافت محصوالت نيز به مسايل زيست محيطي، طراحي مجدد رويه
 معرفي شده است. SCMعنوان جهات آتي تحقيقات در 

يد ارائه نموده است. تاک SCMبراي مسايل مطرح در  [3]دسته بندي شبيه  نيز [7] 
اين مقاله بيشتر بر روي مسايل عملياتي بوده است. خريد، توليد و توزيع سه قسمت از 

( و يكي از اهداف [4]معرفي شده است )شبيه  تامينهم مجزا سنتي در زنجيره هاي 
ايجاد يكپارچگي و هماهنگي در بين مراحل معرفي شده است. در اين  SCMاصلي 

 صلي تعريف شده است.نوشتار مسايل عملياتي به سه گروه ا
  فروشنده  -هماهنگي خريدار 

  توزيع -هماهنگي توليد 
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  توزيع -هماهنگي موجودي 

براي هر يك از مسايل فوق مطالعه ادبيات صورت گرفته و در هر زمينه به طور 
فروشنده، تعداد  -مختصر به مسايل مطرح اشاره شده است. در زمينه هماهنگي خريدار 

دهي موجودي، هماهنگي در تسهيم هاي سفارش، سياستفروشندگان و خريداران
اطالعات، يكپارچگي حمل و نقل و تعيين مقدار سفارش به عنوان مسايلي که بايد در 

توزيع که از  -اند. در زمينه هماهنگي توليد مورد آنها تصميم گيري شود، معرفي شده
ست، چند محصولي يا ديدگاه نويسندگان مطالعات زيادي در اين زمينه صورت گرفته ا

تك محصولي بودن، چند پريودي يا تك پريودي بودن، اندازه اقتصادي توليد، اندازه 
اقتصادي ظرفيت وسايل حمل، تعداد مختلف توليد کننده، توزيع کننده وخرده فروش 

اند. در زمينه به عنوان مسايلي که بايد در مورد آنها تصميم گيري شود، معرفي شده
ترين مسايل مطرح شده در زنجيره توزيع که از جمله ابتدايي -ي هماهنگي موجود
هاي دو يا چند هاي سرمايه گذاري، تعيين مقدار سفارش، سيستماست، محدوديت

هاي ، هزينههاي گوناگون شبكه هاي توزيعسطحي، حاالت قطعي و احتمالي، شكل
 مد نظر قرار گيرند. هاي انبارداري بايدو هزينه هاي گوناگونحمل و نقل با روش

پس از بررسي نسبتا کامل مسايل عملياتي، مسايل استرتژيك زنجيره معرفي شده 
هاي يابي و تخصيص ظرفيتاست. بستن يا باز بودن يك کارخانه يا مرکز توزيع، مكان

توليدي، توليد يا عدم توليد محصوالت جديد، تغيير جريان مواد براي يك محصول 
نيز در ايجاد اين  BPRاز جمله مسايل نام برده است. استفاده از  خاص در طول زنجيره،

 گونه تغييرات بسيار رايج دانسته شده است.
 دسته بندي مسايل استراتژيك -5-2-2-2

بندي خاصي بر روي اين مسايل از پس از معرفي مختصر مسايل استراتژيك دسته
 نقطه نظر حل ايجاد شده است:

 شود.مي MIPيل مسايلي که منجر به حل مسا .1

 مسايلي که به کمك ساير ابزارها قابل حل هستند. .2

پس از بررسي مسايل استراتژيك اشاره مختصري به عواملي که در خارج از 
زنجيره وجود دارد و بر روي فعاليت هاي زنجيره تأثير مي گذارد شده و اين عوامل را 

را که چندان مورد  SCMي از بسيار با اهميت معرفي کرده است. در انتها نيز زمينه هاي
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توجه قرار نگرفته اند، به عنوان زمينه هاي مناسب براي تحقيقات آتي معرفي نموده 
بين المللي  تامينهاي توان به مسايل زيست محيطي و زنجيرهاست که از آنجمله مي

 اشاره نمود.

 تامينانواع تصميمات موجود در زنجيره  -5-3

 وزيعطراحي ساختار شبكه ت -5-3-1
 خواهند به يك گروه ازيريد که ميچند کارخانة توليدي را در نظر بگ

رساني اند، خدمتهاي مختلف جغرافيايي پراکنده شدهفروشاني که در موقعيتZخرده
اند و مديريت خواهان ساماندهي مجدد و يا کنند. انبارهاي فعلي بطور نامنظم قرارگرفته

ن عمل ممكن است، بعنوان مثال، به دليل تغيير باشد. ايطراحي مجدد شبكة توزيع مي
روند تقاضا يا خاتمة قرارداد اجارة تعدادي از انبارها باشد. بعالوه تغيير در نوع تقاضا 

کنندگان جديد و يا يك ممكن است تغيير در سطح توليدات کارخانه، انتخاب تامين
حال مديريت  طرح جديد جريان محصوالت در طول شبكة توزيع را ايجاب نمايد.

چگونه بايد ظرفيت و مكان انبارها را انتخاب، سطوح توليد را براي هر محصول در هر 
کارخانه تعيين و جريان ارسال محصوالت را بين کارخانه و انبار و از انبار به مشتري 

اي که کل هزينة توليد، انبار و حمل و نقل کاهش يافته و احتياجات برقرار نمايد، بگونه
 هي را برطرف سازد؟دخدمت

 کنترل موجودي -5-3-2
کند. با تغيير تقاضاي مشتري فروشي را درنظربگيريد که محصولي را انبار ميخرده

 هاي گذشته ميزان تقاضا را تواند براساس دادهفروش تنها ميدر طول زمان، خرده
ي گيري در مورد زمان سفارش مجدد کاالفروش تصميمبيني نمايد. هدف خردهپيش

دهي هاي نگهداري و سفارشباشدتا بدين وسيله بتواند هزينهجديد و مقدار سفارش مي
فروش بايد موجودي خود را ذخيره تر، چرا خردهموجودي را کاهش دهد. بطور اساسي

باشد؟ چنانچه نمايد؟ آيا به عدم تثبيت در تقاضاي مشتري يا به دليلي ديگر مرتبط مي
ست، آيا راهي براي کاهش آن وجود دارد؟ تاثير پيشگويي مربوط به تقاضاي مشتري ا

فروش بايد بيشتر، کمتر يا دقيقاً برابر با تقاضاي باشد؟ آيا خردهدر ميزان تقاضا چه مي
1بيني شده سفارش دهد؟ و در نهايت، نرخ گردش موجوديپيش

چيست و آيا از  
 صنعتي به صنعتي ديگر متفاوت است؟

 

                                                           
1 Turnover ratio 
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 عاستراتژي توزي -5-3-3
-cross، گوياي ايجاد يك استراتژي خاص تحت عنوان Wal-Martموفقيت شرکت 

docking دانيم باشد. همانطور که ميميcross-docking باشد، که يك استراتژي توزيع مي
شوند، که اين انبارها تحت ها توسط انبارهاي مرکزي تامين موجودي ميدر آن فروشگاه
، و نقاط انتقال براي سفارشات وارده از تامينهاي هاي فرآيندکنندهعنوان هماهنگ

دارند. چنين انبارهايي را نمينمايند، و خود کاال را نگههاي خارجي، عمل ميفروشنده
 ناميم.، ميcross-dockنقاط 

آيد که: چه تعداد از اين نقاط الزم است؟ در صورت حال اين سؤالها پيش مي
توان شود؟ چگونه ميجويي مير چه مواردي صرفهد cross-dockاستفاده از استراتژي 

بصورت عملي به چنين استراتژي دست يافت؟ آيا اين استراتژي از نوع کالسيك آن که 
کردند، بهتر است؟ يك کارخانة خاص چه استراتژي انبارها اقدام به نگهداري کاال مي

جودي در انبارهاي ، استراتژي کالسيك که موcross-dockingبايد بكارگيرد، استراتژي 
شوند، و يا ارسال مستقيم که کاال از توليدکننده به فروشگاهها توزيع نگهداري مي

 شوند؟فرستاده مي

 و مشارکت استراتژيك تامينيكپارچه سازي زنجيره  -5-3-4
به دليل پويايي آن و  زنجيرة تامينسازي يكپارچگي دانيم، پيادههمانطورکه مي

باشد. گردد، با مشكالتي روبرو مياجزاي زنجيره اتخاذ مياهداف متضادي که توسط 
سازي باشند که، نه تنها يكپارچهگوياي آن مي 1شرکتها برخي به هر حال سابقة موفقيت

تواند تاثير بسزايي بر عملكرد سازمان و سهم باشد، بلكه ميممكن مي زنجيرة تامين
جزء  هاآن باشند که، اين شرکتبازار داشته باشد. البته درست است که برخي مدعي 

باشند و قادر به اجراي فناوري و استراتژي هستند که کمتر غولهاي صنعت خود مي
آيد. با اين وجود، در بازار رقابتي امروزي، اکثر شرکتها سازماني از عهدة آن بر مي

سازي زنجيرة عرضة خود و اقدام به مشارکت استراتژيك ندارند. اي جز يكپارچهچاره
باشد. اين فشار هم از طرف مشتريان و هم از طرف شرکاي زنجيرة عرضة آنها مي

                                                           
 Procter & Gambleو  National Semiconductor ،Mart-Walشرکتهايي مانند  1
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پذيرد؟ به وضوح روشن است که، سازي به درستي انجام چگونه ممكن است يكپارچه
ريزي عملياتي، از مهم ترين راهكارهاي رسيدن به زنجيرة مشارکت اطالعاتي و برنامه
اطالعاتي و چگونه بايد به اشتراک گذاشته و باشد. اما چه عرضة يكپارچه و موفق مي

را تحت  زنجيرة تامينمورد استفاده قرار گيرند؟ چگونه اطالعات، طراحي و اجراي 
سازي داخل سازمان و در ارتباط با دهد؟ چه سطحي از يكپارچهتاثير خود قرار مي

مي کايي براي موقعيتهاي خاص نيازشرکاي خارجي نياز است؟ و در انتها، چه شر
 باشد؟

 طراحي محصول -5-3-5
نمايد. به روشني، ايفا مي زنجيرة تامينطراحي مناسب محصول نقش بسزايي را در 

هاي نگهداري يا حمل و هاي محصول، ممكن است باعث افزايش هزينهبرخي طراحي
شوند. کاهش مدت زمان تحويل در توليد مينقل گردد، درحاليكه برخي ديگر باعث 

تواند پرهزينه باشد. چه زماني طراحي مجدد احي مجدد محصول ميمتاسفانه، طر
هاي لجستيك يا مدت زمانهاي تحويل را کاهش محصوالت ارزش آنرا دارد که هزينه

دهد؟ آيا اين امكان وجود دارد تا با طراحي مجدد، عدم قطعيت در ميزان تقاضا را 
استراتژي را برآورد کرد؟ چه  جويي حاصل از اينتوان ميزان صرفهجبران نمود؟ آيا مي

الزم است تا بتوان از طراحي مجدد محصول بهره برد؟ در  زنجيرة تامينتغييراتي در 
هاي جديدي مانند مشتري گرايي انبوه، به سرعت در حال گسترش يافتن نهايت، ايده

آميز اين نظريات چه نقشي را در اجراي موفقيت زنجيرة تامينباشد، حال مديريت مي
 نمايد؟فا مياي

 فناوري اطالعات و سيستم هاي پشتيباني تصميم -5-3-6
فناوري اطالعات يك فرآيند پشتيباني اساسي در مديريت کاراي زنجيرة عرضة 

، برانگيخته از فرصتها و امكاناتي زنجيرة تامينباشد. براستي، تمايل فعلي به مديريت مي
هاي پيشرفتة اين اطالعات حليلاست که به جهت وفور اطالعات و نتايجي که از ت

باشد که اين نمي زنجيرة تامينآيد. اولين گام در مديريت شود، به وجود ميحاصل مي
شوند، بلكه مهم اين است که چه اطالعاتي بايد منتقل گردند، آيا اطالعات دريافت مي

-ي ميالزم و از چه اطالعات زنجيرة تامينبدين مفهوم که چه اطالعاتي براي مديريت 

نظر نمود. چگونه اطالعات بايد تحليل و بررسي و مورد استفاده توان با اطمينان صرف
قرار گيرند؟ تاثير اينترنت، در اين رابطه چيست؟ تجارت الكترونيك در اين رابطه چه 

، نياز زنجيرة تامين، در داخل و ميان شرکاي 1کند؟ چه زير ساختينقشي را ايفا مي
                                                           

1 Infrastructure 
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هردو  آنجائيكه فناوري اطالعات و سيستمهاي پشتيباني تصميماست؟ و باالخره، از 
جويي در بازار توانند نقش عناصر اصلي برتريها ميباشند، آيا اين فناوريمي موجود

 رقابتي را ايفا کنند؟

 ارزش مشتري -5-3-7
باشد، که ارزش مشتري، معيار همكاري و مشارکت يك شرکت با مشتريانش مي

کنندة عي از محصوالت، خدمات و ديگر مواردي که شرکت عرضهبر اساس گسترة وسي
است. در سالهاي اخير اين معيار با معيارهايي مانند کيفيت و باشد، بنا شدهآنها مي

است. واضح است، چنانچه يك شرکتي بخواهد رضايت مشتري جايگزين شده
کند. اما م پيدا مياحتياجات مشتري را برآورده سازد، مديريت زنجيرة عرضة کارا، الزا

 کند؟ چگونه اين معيار چه چيزي ارزش مشتري را در صنايع مختلف تعيين مي
زنجيرة شود؟ چگونه فناوري اطالعات سبب افزايش ارزش مشتري در گيري مياندازه
 باشد؟در همكاري با ارزش مشتري مي زنجيرة تامينگردد؟ چطور مديريت مي تامين

 

 نتيجه گيري  -5-4
 بنديهاي عمومي مورد بحث اين فصل هستند:هاي زير به عنوان تقسيمبندي تقسيم

 الي و غير مالي،تقسيم بندي م 
 .تقسيم بندي استراتژيك، تاکتيكي و عملياتي 

در مورد اول، مي دانيم که تاکيد بر روي مسايل مالي اهميت مسايل غير مالي را 
داشته و در عين حال در زنجيره که طبيعت مالي نهاييکمرنگ کرده و در نتيجه قسمت

نيز از اهميت بسزايي برخوردارند، مانند خدمت دهي به مشتري، مورد توجه چنداني 
قرار نخواهند گرفت. اما در مورد دوم تعريف مسايل، بخصوص مسايل تصميم گيري 
در سه سطح استراتژيك، تاکتيكي و عملياتي، نقش مؤثري در شناخت مقوالت موجود 

اي مسايل را از نظر اهميت رتبه بندي خواهد داشت. اين سه سطح به گونهزنجيره در 
ريزي، بندي بر اساس برنامه، دستهزنجيرهخواهد کرد، اما براي بررسي روابط بين اعضا 

بندي هاي تامين، ساخت/ مونتاژ،تحويل و خدمات پس از فروش به عنوان يكي از دسته
 باشد. ، مناسبتر ميتامينخاص زنجيره 
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، بايد در تامينبندي به منظور شكل دهي به مدل زنجيره به هرحال در هر دسته
خصوص مفاهيمي چون طراحي ساختار شبكه توزيع، کنترل موجودي، استراتژي 

 توزيع، طراحي محصول، ارزش مشتري و موارد مشابه تصميمات الزم اخذ گردد.
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  ششم فصل
 

 نقش فن آوري اطالعات در لجستيك يكپارچه

 

 مقدمه -6-1

آوري اطالعات در لجستيك گام اول شناخت براي تعريف و تعيين کاربردهاي فن
سعي در معرفي  فصلهاي آن است. قسمت اول اين آوري اطالعات و اجزا و پديدهفن

آوري اطالعات دارد تا اين نياز را و بررسي جنبه هاي مختلف شكل گيري و تكامل فن
 برآورده سازد.

آوري در لجستيك يكپارچه است. براي تبيين اين نقش گام دوم تبيين نقش اين فن
در ابتدا نياز به تعريف و بررسي مفهوم لجستيك يكپارچه است که با مطالعه منابع 

ذکر مختلف، تعاريف و رويكردهاي مختلف به لجستيك يكپارچه و مديريت آن 
اند. در قدم بعد به تعريف موضوع براي يكپارچگي پرداخته شده است. به گرديده

گيرد و از بين سه عبارت ديگر اين که يكپارچگي بر روي چه موضوعي صورت مي
موضوع اطالعات به اين جهت که تسهيل کننده « پول»و « اطالعات»، «مواد»موضوع 

موضوع غالب انتخاب گرديده و در متن  ها است به  عنوانيكپارچگي در ساير زمينه
 گزارش منظور از يكپارچگي ، يكپارچگي جريان اطالعات است.

آوري اطالعات و لجستيك صورت اي که برروي ادبيات موضوع فنبا مطالعه
آوري اطالعات در لجستيك يكپارچه را در سه سطح بررسي توان تاثير فنگرفت، مي

ات در بهبود عملكرد و عملكرد اطالعاتي هر يك از آوري اطالعنمود. تاثيري که فن
اجزا لجستيك داشته است و اين تاثير زمينه ساز ظهور يكپارچگي است. سطح دوم 

آوري اطالعات است که در يكپارچگي و هماهنگي بين مظاهر و کاربردهايي از فن
و فعاليتها و اجزا مختلف نقش دارند و سطح سوم ظهور پارادايم ها، نگرش ها 
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عملكردهاي جديدي است که يا قبل از اين وجود نداشتند و يا به شكل ديگري انجام 
 گرفتند. مي

جزء  6آوري اطالعات در هر يك از اجزا لجستيك، به براي تعيين کاربردهاي فن
اساسي فعاليت هاي لجستيك اشاره شده و اين اجزا به عنوان مبناي بررسي تاثيرات و 

 اند.عات به کارگرفته شدهآوري اطالکاربردهاي فن
افزارهايي که در سطح دنيا براي همچنين در اين فصل تعدادي از نرم

اند. بر اساس رويكردي سازي مورد استفاده قرارگرفته اند معرفي و بررسي شدهيكپارچه
افزارها در سه دسته آوري اطالعات ذکر شد اين نرمکه در سطح دوم مطالعه تاثيرات فن

ERP,SCM,CRM  افزارها از بين اند .مبناي انتخاب هريك از نرممورد مطالعه قرار گرفته
 افزارهاي مختلفي که وجود دارند دو فاکتور بوده است :نرم

 افزارحجم فروش نرم 
 گستره پودمانهاي آن 

سازي نشان دهنده توانايي بالقوه آن در افزار يكپارچهگستره پودمانهاي يك نرم
افزار نشانو حجم فروش واقعي نرمزمانها و شرايط مختلف است برآوردن نيازهاي سا

دهنده عملكرد تجاري آن و ميزان سودمندي آن در عمل است و به اين ترتيب به نظر 
ما ) با توجه به محدوديتهاي اطالعاتي که در اين زمينه داشتيم( اين دو فاکتور مجموعه 

که در کشور ما اطالعات دقيق و رسمي دهند . از آنجا متعادلي براي انتخاب تشكيل مي
هاي اينترنتي مختلف به عنوان منابع اطالعاتي دراين باره ذکر نشده است ما از سايت

 ايم.استفاده نموده

 نقش فناوري اطالعات در لجستيك يكپارچه -6-2
در تمامي حوزه هاي کاري از زمينه هاي نظامي گرفته تا اهميت بكارگيري لجستيك 

ي لجستيك سازمانهاي بشردوستانه، توجه به يكپارچگي در لجستيك و به تجارت و حت
طبع آن بهره گيري از ابزارهاي فناوري اطالعات براي تسهيل در حصول اين نتيجه را 

آيد. از چند بعد وقتي صحبت از لجستيك يكپارچه به ميان مي[ 41ضروري مي نمايد.]
يكپارچگي « موضوع»يكپارچگي است. « موضوع»توان به قضيه نگريست. اولين بعد مي

 عنوان خالصه کرد : 3توان در را مي
 يكپارچگي جريان مواد .1
 يكپارچگي جريان پول .2

 يكپارچگي جريان اطالعات .3
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شود که يكپارچگي با آنها سروکار دارد. در اين بعد به موضوعاتي پرداخته مي
گيرد. ت شكل نمييكپارچگي جريان مواد و جريان پول بدون يكپارچگي جريان اطالعا

جريان اطالعات، شامل جريان اطالعات درباره مواد و پول است که اين اطالعات را 
توان گفت که يكپارچگي به آورد. بنابراين ميدرطول زنجيره لجستيكي به جريان در مي
 معناي يكپارچگي جريان اطالعاتي است.

 قرار داد :سطح مورد بررسي  2توان در از منظر ديگر يكپارچگي را مي
 يكپارچگي درون بنگاه .1
يكپارچگي بين عمليات بنگاه با عمليات شرکاي بيروني ) تامين کنندگان  .2

 و مشتريان (

، هر دو سطح يكپارچگي تامينامروزه با استراتژيك شدن مفهوم مديريت زنجيره 
در سازمانها اهميت پيدا نموده است و تالشها بر يكپارچگي عمليات دروني و ارتباطات 

 اند.با شرکاي بيروني، هر دو متمرکز شده

 
 شماي يكپارچگي در طول زنجيره:  1-6 شكل

 1عمليات

 

 2عمليات

 

 nعمليات

 

 1عمليات

 

 2عمليات

 

 nعمليات

 

 1عمليات

 

 2عمليات

 

 nعمليات
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توان نتيجه گرفت که منظور از يكپارچگي، يكپارچگي جريان از آنچه گفته شد مي
اطالعات در بين عمليات دروني و عمليات بنگاه با شرکاي بيروني است. در اين 

آوري اطالعات در لجستيك يكپارچه مين تعريف پايه تعيين کاربردهاي فنگزارش ه
 است.

در هر يك از فعاليتها و فرآيندهاي  ITدر قسمتهاي بعدي به تفصيل درباره نقش 
سازي مهيا لجستيكي توضيح داده شده است که اين کاربردها زمينه را براي يكپارچه

 کنند.مي
آيد، ذهن ناخودآگاه به سوي يان ميوقتي صحبت از يكپارچه سازي به م

آوريها زمينه الزم شود که اين فنآوريهاي ارتباطاتي و ارتباطات از راه دور متوجه ميفن
براي اشتراک اطالعات بين قسمتهاي مختلف بنگاه را فراهم آورده اند. امروزه از اين 

ت استفاده فراوان آوري اطالعاافزاري و ساير مظاهر فنهاي نرمها در بستهآوريفن
ها شود، در عملكرد اين بستهافزاري بزرگ ياد ميشود و لذا زمانيكه از بسته هاي نرممي
 آوريهاي ارتباطي نقش عمده اي دارند.فن 

سازي که امروزه در افزارهاي يكپارچهدهد که هر دسته از نرمنشان مي 2-6شكل 
از مفهوم لجستيك يكپارچه حضور  گيرند در کدام حوزهدنيا مورد استفاده قرار مي

 دارند.

 
 هاي  نرم افزاري يكپارچهکاربرد بسته:   2-6 شكل

سازي فعاليتهاي بر يكپارچه ERPهاي توان گفت که تمرکزبستهبه عبارت ديگر مي
با درون بنگاهها و نيز فراهم آوردن منابع اشتراک اطالعات و محلهاي يكپارچگي 

سازي به طور خاص بر يكپارچه CRMهاي مشتريان و تامين کنندگان قرار دارد. بسته
فعاليتهاي بنگاه در ارتباط با مشتريان و فراهم آوردن منابع الزم جهت يكپارچگي با 

 مشتريان سازمان تامين کنندگان

SCM 

SRM ERP CRM 
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توان مي SRMهاي نقش عمده دارند و به همين صورت درباره بسته ERPسيستمهاي 
ارتباط با تامين کنندگان قرار دارند. آنگونه که  نتيجه گرفت با اين تفاوت که در

ها ناظر بر عمل هر سه بسته قبلي ادعا دارند، اين بسته   SCMهاي کنندگان بستهتامين
کنند. را مديريت مي تامينهستند و به صورت يكپارچه تمام عمليات در درون زنجيره 

نمودار زير را براي  ERP افزارهايبه عنوان يكي از پيشتازان عرضه نرم  SAPشرکت 
 [11کند.]معرفي مي ERPنشان دادن نحوه تعامل بين سيستمهاي مختلف اطالعاتي در 

 
 نحوه تعامل سيستمهاي مختلف يكپارچه:  3-6 شكل

ترسيم  ERPقسمت داخل  3توان گفت که پيكان هاي عمودي که از در واقع مي
در جهت  ERP,CRM,SRMمحل تعامل و اشتراک اطالعات بين  اند نشان دهندهشده

 اهداف يكپارچگي هستند.
آوري اطالعات به عنوان عناصر داراي نقش بسيار در منابع به بعضي از مظاهر فن

پنج مظهر مهم مورد استفاده در مهم در شكل گيري مفهوم لجستيك اشاره شده است. 
، سيستمهاي سفارش EDIنقطه فروش، حال حاضر عبارتند از: بارکد، سيستمهاي 

هاي ارزش افزوده. در ادامه درباره هر يك از اين مفاهيم توضيحاتي الكترونيكي و شبكه
 [8و9و12]ذکر شده است.

بندي و سيستمهاي پيشرفته زمان
 (APS)برنامه ريزي

 تامين

 ازمانس

 ERPزيربناي
ERP Backbone 

اتوماسيون فعاليتهاي 
 فروش

خدمات 
 مشتريان

مديريت 
 سفارشات

 اتوماسيون توليد 
 ) خط توليد و کارگاه (

 مديريت حمل و نقل

 مديريت انبار

 مشتريان تامين کنندگان
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 بارکد و سيستمهاي نقطه فروش -6-2-1
کن)ها( )ها( و بارکد چاپخوان ،يك سيستم بارکدگذاري شامل خود بارکد. بارکد

 شود.در زير تشريح مي است. هر جزء سيستم
 بارکدها -6-2-1-1

يك بارکد شامل تعدادي ميله چاپ شده است که در بين آنها فضاهاي خالي 
وجود دارد. ساختار منحصر به فرد الگوهاي ميله فضا، انواع کاراکترهاي الفبا عددي را 

فروشي و هاي خواربار کند. نمونه هايي از اين بارکدها را مي توان در مغازهارائه مي
آيد و ها ديد که اقالم خريداري شده توسط هر مشتري نزد صندوق دارها ميفروشگاه

 کنند.آنها کد مذکور را بررسي و به طور خودکار مشخصات و قيمت اقالم را ثبت مي
 هابارکدخوان -6-2-1-2

شوند. بارکدها هم به وسيله اسكنرهاي تماسي و هم بدون تماس خوانده مي
ماسي مي توانند قابل حمل بوده يا ثابت باشند و يك آويز يا قلم نوري را اسكنرهاي ت
طور که قلم به صورت دستي در جهت قطع بارکدها حرکت کنند. هماناستفاده مي

کند، اسكنر، نورهاي روشن يا تيره را از نوک قلم ارسال کرده و الگوي نور منعكس مي
شود تا بعداً به يك حافظه سخت ذخيره مي خواند. اين اطالعات درشده از بارکد را مي

تر( اين وسايل شامل اسكنرهايي با شعاع تر )و گرانکامپيوتر منتقل شود. حالت پيچيده
نئون، يا -(، ليزرهاي هليمLEDsابت متحرک است که اينها نور گسيل شده از ديودها )ث

فوتي،  6له توانند تا فاصديودهاي ليزري را به کار مي گيرند. اين وسايل مي
 هاي مربوط به بارکد را جستجو کنند.برچسب
 چاپگرهاي بارکد -6-2-1-3

چاپگرهاي بارکد از اجزاي سيستم بارکد هستند که معموالً به آنها توجه کمتري 
مي شود. به هر حال، طراحي و انتخاب چاپگر براي يك محدوده وسيع، موفقيت نهايي 

يت کد چاپ شده براي مقبوليت و ظرفيت کند، چون کيفسيستم بارکد را مشخص مي
سيستم، بحراني است. پنج گروه اصلي از چاپگرهاي بارکد وجود دارند: ليزري، انتقال 

 .اي و جوهرافشانحرارت، سريال، ضربه
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6-2-2- EDI 
به منظور  .عبارتست از انتقال مستقيم اطالعات بين کامپيوترهاي شرکاي تجاري

غذ، نياز به تدوين استانداردهايي وجود دارد که جريان بي به فضايي بدون کايادست
، فرمها و مستنداتي که بين شرکا منتقل EDIاطالعات بر اساس آنها شكل گيرند. در 

شوند تا از دخالت عامل انساني براي حل شوند به صورت يك استاندارد تبديل ميمي
ام هاي استاندارد گردد. اين پيمشكالت و رسيدگي به موارد عدم تطابق جلوگيري

معموالً از طريق يك شبكه اختصاصي که بين شرکاي تجاري وجود دارد منتقل مي 
هاي لجستيك مربوط به درصد از هزينه 15در تحقيقي نشان داد که حدود  Solisگردند. 

در کاهش  EDIو ساير امور مربوط به سفارشهاست و لذا استفاده از يت پردازش، مدير
 مهمي دارد.ها نقش اين هزينه

زمينه هاي امنيتي در هاي اينترنتي و پيشرفت امروزه با بوجود آمدن شبكه
اندازي زير ساختهاي پر توانند بدون نياز به راهها در اينترنت، شرکاي تجاري ميتراکنش
، همان امكانات را از طريق اينترنت دريافت کنند. خريداران در محيطي امن EDIهزينه 

توانند دهند و حتي ميمشخصات سفارش خود را تحويل مي به تأمين کنندگان
 تراکنشهاي مالي را نيز بر روي اينترنت انجام دهند.

 هاي ارزش افزوده و شبكه يسيستمهاي سفارش الكترونيك -6-2-3
 ،موجودي انبارناکافي از لحاظ انبار، در مورد کاالهاي که  posبعد از پردازش در 
شود. از به طور اتوماتيك سفارش توليد ميمي گردد و  صادرسفارش خريد و تأمين 

اي خرده فروشي استفاده شده است. وقتي که اين سيستمها در فروشگهاهاي زنجيره
رسد، سيستم سفارش الكترونيكي به موجودي کاال در انبار به حد اقتصادي سفارش مي

نه سفارشات گوکند. تمامي اينصورت خودکار، سفارش تأمين را وارد سيستم مي
از طريق شبكه ارزش افزوده طراحي شده در دفتر مرکزي دريافت  مختلف ارسال شده

مي گردد و اين سفارشات پس از تأييد شدن به صورت يكجا به تأمين کننده مناسب 
هاي ارزش افزوده، زمينه و مجراي امن انتقال اطالعات و شوند. شبكهفرستاده مي

هاي موجود در زمينة توليد و ترين سيستمعمدهدرباره  .کنندها را فراهم ميتراکنش
 توان به موارد زير اشاره کرد:لجستيك مي

ERP  Enterprise Recource Planning   طراحي منابع سازماني 
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SCM  Supply Chain Management  مديريت زنجيرة تامين 
IM Inventory Mangement   مديريت موجودي 

VMI  Vendor Managed Inventory   موجودي مديريت فروشنده 
PDM  Product Data Management    محصول داده هايمديريت 

ROF  Rapid Order Fulfillment  تامين سفارشات سريع 
WM  Warehous Management  مديريت انبار 

CRM  Customer Relationship Mgmt  مديريت ارتباطات مشتري 
MES  Manufacturing Excusion Systems  سيستمهاي اجرايي توليد 
APS  Advanced Planning & Scheduling ريزي پيشرفتهوبرنامهزمانبندي 

CPFR  Collaborative  Planning, Forecasting and Replenishment  
هاي فوق بسيار زياد است و تعداد زيادي افزارهاي موجود بازار در زمينهتعداد نرم

 پردازند.افزار به ارائه اين محصوالت ميکنندة نرماي توليداز شرکته
ترين و برترين اين سيستمها و بهترين و در اين قسمت قصد بر شناخت عمده

 ترين محصوالت ارائه شده در حيطه هر کدام از سيستمهاي مذکور، مي باشد.جامع
راف آن بندي منطقي و کلي، سرتاسر مجموعة سازمان و محيط اطبا يك دسته

 نماييم.)تامين کنندگان و توزيع کنندگان و مشتريان( را به قسمتهاي زير تقسيم مي
 روابط و تبادالت درون سازماني 

 روابط تبادالت برون سازماني 

o قبل از سازمان 

o پس از سازمان 

 
 افزارهاي جامعي ميان نرم: رابطه 4-6 شكل

توان به عنوان حلقة ارتباطي مديريت زنجيره تامين و ا مير ERPمطابق شكل فوق 
 [39و38]مديريت ارتباطات مشتري تلقي نمود.

SCM ERP CRM 
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 ERPباشد. به عنوان مثال فروش افزارها بسيار پررونق و پويا ميبازار اينگونه نرم
ميليارد دالر و در جهان به  8ميليارد به  1از  1998تا سال  1993در آمريكا از سال 

ميليارد  80شرکتهاي آمريكايي حدود  1998يليارد دالر افزايش يافت. در سال م 5/14
اند که اند. کارشناسان برآورد نمودهسازي هزينه کردهو يكپارچه ERPدالر در مورد 

 رسد.ميليارد دالر مي 520به چيزي حدود  2002در بازار جهاني در سال  ERPفروش 
با نزول حدود  CRMافزار روش جهاني نرمبايد گفت بازار ف CRMالبته در مورد 

در سال شود بيني ميرسيد و پيش 1997ميليارد دالر در سال  3ميليارد به  3/7از  19%
 ميليارد دالر بماند. 3همان  هم 1998

 بازار جهاني را در اختيار دارد ERPدرصد کل فروش  35الي  SAP  30غول آلماني
ر د JDEdward,Oracleو آمريكايي   People Softو شرکتهاي Baan شرکت بزرگ هلندي

 بعدي قرار دارند. هايرده

 تامين زنجيرة مديريت -6-3

ميالدي به همراه بهبود در فرآيندهاي توليد و بكارگيري الگوهاي  90در دهه 
مهندسي مجدد، مديران بسياري از صنايع دريافتند که براي ادامة حضور در بازار تنها 

هاي شرکت کافي نيست بلكه تامينيپذيري در توانايخلي و انعطافبهبود فرآيندهاي دا
کنند و ترين کيفيت و کمترين هزينه توليدکنندگان قطعات و مواد نيز بايد موادي با به

کننده هاي توسعة بازار توليدبا سياست کنندگان محصوالت نيز بايد ارتباط نزديكيتوزيع
 داشته باشند.

 به عرصه وجود نهاد. پازنجيرة تامين و مديريت آن  با چنين نگرشي رويكردهاي
 د عبارتست از اينكه:نوجود دار SCMاز  هريفي که امروزاتع
 اي است که همة فعاليتهاي مرتبط با جريان کاال و تبديل زنجيرة تامين زنجيره

شود. در ارتباط با کننده را شامل ميمرحله تحويل کاالي نهايي به مصرف تامواد، 
کاال دو جريان ديگر که يكي جريان اطالعات و ديگري جريان منابع مالي جريان 

 باشد نيز حضور دارد.و اعتبارات مي

 سازي فعاليتهاي زنجيرة مديريت زنجيرة تامين عبارتست از فرآيند يكپارچه
تامين و نيز جريانهاي اطالعات مرتبط با آن، از طريق بهبود روابط در زنجيره، 

 رقابتي قابل اتكا و بلندمدت.زيت مجهت دستيابي به 
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  1برنامه ريزي منابع بنگاه -6-4
ERP  آوري و سيستم کارا براي مديريت موثر بر منابع مختلف در فكر، فنتيك

سازي تمام فرآيندها  کردن و يكپارچهمكانيزهيك سازمان است و مديريت از طريق 
 .گيردانجام مي

ندهاي عملياتي و جريان اطالعاتي اي از فرآيمجموعه ERPبه عبارت ديگر
برداري بهينه از منابع سازمان با نگرش اتكا به تغييرات مداوم اي را جهت بهرهيكپارچه
( ITآوري اطالعات )توان آخرين راهكار فنرا مي  ERPنمايد.بدون شك ارائه مي

ابع آنها با ريزي بهينه منورماتيكي سازمانها و موسسات و برنامهفجهت تامين نيازهاي ان
 دانست.نگرش توام درون سازماني و برون سازماني 

 ERPافزارهاي سير تاريخي پيدايش نرم -6-4-1

مطرح شد. وظيفه  «موجوديکنترل » 60در زمينه مديريت منابع سازمان در دهة 
افزارها تامين، نگهداري مواد شامل مواد اوليه، محصوالت نيم ساخته و اصلي اين نرم
ي است. اطالعات موجودي از طريق ثبت اطالعات فرمهاي در گردش محصول نهاي

 گردد.شامل وروديها و خرويها و تعديالت انجام مي
پا به عرصه گذاشت و جايگاه مناسبي را بدست  2MRPميالدي بود که  70در دهة 

افزارهاي متنوعي ارائه شد که وظايفي به شرح ذيل را بر عهده زمينه نرم اين آورد. در
 شتند:دا

 دريافت طرح توليد 
 موجودي انبار 
 سفارشات در راه 
 ريزي تامينبرنامه 
 توصيه خريد در زمانهاي الزم 
 توصيه ساخت در زمانهاي الزم 
 )اعالم کمبودها )نيازها 
 ميزان اقالم ساختني و زمان مربوط 
 ميزان اقالم خريدني و زمان مربوط 

                                                           
1 Enterprise Recource Planning-ERP 

2 Material Requirement Planning 



  137- --------------------------نقش فناوري اطالعات در لجستيك يكپارچه 

 

 

1افزارهاي ميالدي نرم 80در دهة 
MRP II آمد که با توجه به باال رفتن  به بازار
 [23]افزار کسب نمود.آگاهي سازمانها  موقعيت بهتري را در بازار نرم

 ها عبارتست از:ترين آننرم افزارها وظايفي بر عهده دارند که عمدهاين دست 
  توسعةMRP از حوزة مواد به فرآيند ساخت 
 ريزي و کنترل منابع موثر در فرآيند ساختبرنامه 
 خته، نهايي(اسريزي و کنترل مواد )اوليه، نيمبرنامه 
 آالتتجهيزات و ماشين 
 نيروي انساني 
 بارتاب مالي فعاليتها 

اند که هر کدام با رويكرد مفاهيم عرضه شده اين بربا تكيه محصوالت مختلفي 
ترين اين محصوالت خاصي وظايف مختلفي را بر عهده دارند. مهمترين و پراستفاده

 عبارتند از:

 EWS (Enterprise Wide System) 
 CIS (Corporate Information System) 
 MIS (Management Information System) 
 Integrated System 
 Total System 
 Enterprise System 

 MRPميالدي سيستمهاي  90با بوجودآمدن نيازهاي جديد در دهه  MRPIIپس از 

III2 .سيستمهاي  يعه يافتهاين سيستمها، توس پا به عرضه گذاردMRPII  با پوشش
جهت پاسخگويي به  MRP IIIاصوال باشد. سيستمهاي مديريت منابع مالي سازمان مي

شرايط پيچيدة بازار در زمينه توليد و تاثيرات اين شرايط بر مسائل سازمان مطرح 
 گرديد.

رات بود که به دليل برخي مشكالت از جمله رشد و تقويت تاثي 90در ادامة دهة 
ها و فرآيندهاي کسب و کار، همحيط بر سازمانها، الزمات مربوط به بازنگري ديدگا

، رشد امكانات MRP IIافزاري مبتني بر مفاهيم تنگناهاي موجود در محصوالت نرم
 مطرح شد. ERP، …( وICTآوري اطالعات و ارتباطات )فن

                                                           
1 Manufacturing Recource Planning 

2 Money Resource Planning 
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 ERPافزار معيارهاي کلي انتخاب نرم -6-4-2

در بازار موجود است، که  ERPزارهاي بسيار متنوع و زيادي در زمينه افامروزه نرم
افزار وجه قابل شمارش نيست. لكن اگر معيارهايي را براي انتخاب نرمتعداد آنها هيچ

تر مشخص نماييم، مطمئناً انتخاب آسانتر و گزينه انتخابي بهينه ERPمبتني بر مفاهيم 
 خواهد بود.

 د از:اين معيارهاي کلي عبارتن
 دهي وظايف کارکردي اصلي سازمانميزان پوشش .1
 گي کارکردها، فرآيندها و جريان اطالعاتي سازمانچيكپارميزان تامين .2
 آوري اطالعاتو انطباق با آخرين دستاوردهاي فنميزان به روز بودن .3
 مورد شرکت مجري( سازي سيستم)دردر پيادهوتواناييميزان پشتيباني .4
 ما با توجه به شرايط سازمانرمالي کارف محدوديت .5

افزارهاي آماده و استاندارد و هم هم نرم ERPهاي شرکتهاي ارائه کنندة سيستم
 ,People Softهايکنند. از سيستمافزارهاي سفارشي را به بازار عرضه مينرم

JDEdwards, Baan, SAP, Oracle ترين ترين و پر فروشتوان به عنوان معروفمي
 در بازار نام برد. ERPهاي سيستم

که در بازار به صورت استاندارد  ERPبرخي پودمانهاي استاندارد در سيستم 
 باشند:موجود است به شرح زير مي

 مالي 
 منابع انساني 
 پشتيباني 
 مديريت مواد 
 مديريت پروژه 
 فروش و توزيع 
 مديريت تعمير و نگهداري 
  موال و داراييامديريت 
 ريزي استراتژيكبرنامه 
 ري و قيمت تمام شدهحسابدا 
 کنترل و عمليات 
 کيفيت 
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 ريزي توليدبرنامه 
 مديريت خدمات مشتري 
 توسعه توليد 
 تحقيق ( و توسعهR&D) 
 توليد 
 استراتژيهاي بازاريابي 
 مديريت خزانه 
 مديريت زنجيره تامين 

 

 افزار نمونه برتريك نرم -6-5
ر زمينه توليد که يك غول آلماني د SAPاز محصوالت شرکت  SAP R/3افزار نرم

در دهة نود معرفي شد.  ERP، به عنوان برترين محصول  افزارهاي مديريتي استنرم
به عالوه سه سيستم داراي کاربرد  جزء، 70سيستم عمده و حدود  12از افزار اين نرم

 سازي تشكيل شده است.عمومي و ابزارهاي پياده
 عمده عبارتند از: سيستم 12

 FI: Financial Accounting 
 CO: Controling 
 AM: Fixed Assets Mgmt 
 SD: Sales & Dist 
 MM: Material Management 
 PP: Production Planning 
 PS: Project System 
 IS: Industry Solution 
 QM: Quality Mgmt 
 PM: Plant Maintenance 
 HR: Human Resource 
 LO: General Logistics 

 فزار عبارتند از:ااما سيستمهاي کاربردي اين نرم

  1سيستمهاي کاربردي حوزة مالي -6-5-1
 .استزير سيستم  18شامل پنج سيستم و 

                                                           
1 Financial Appl 
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 حسابداري مالي -6-5-1-1

 حسابداري اموال 
 حسابداري پرداختني 
 حسابداري دريافتني 
 حسابداري دفتر کل 
 سازييكپارچه 
 دفاتر با منظور ويژه 

 کنترل هزينه -6-5-1-2

 ليتکنترل هزينه برمبناي فعا 
 بار رکنترل هزينه س 
 تحليل سودآوري و فروش 
 کنترل هزينه توليد 

 کنترل مجموعة سازمان -6-5-1-3

 EIS ارشد: سيستم اطالعاتي مديريت   
 MCاطالعات يكپارچه مديريت : 
 PCAآوري: حسابداري مراکز سود 

 گذاريمديريت سرمايه -6-5-1-4

 گذاريهاي مديريت سرمايهبرنامه 
 ثابت قابل حصول يا در دسترس مقياسهاي دارايي 

 داريخزانه -6-5-1-5

 ( مديريت وجوه نقدCash) 
 ( مديريت منابعFunds) 
 داريمديريت خزانه 

 سيستمهاي کاربردي حوزة منابع انساني -6-5-2
 بصورت زير زير سيستم 12سيستم و  2شامل 

 (PA)امور اداري پرسنل  -6-5-2-1 

  تقاضايمديريت ( کارApplication) 
 مز( اياي شغليBenefits) 
 امور اداري کارکنان 
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 محاسبة بهره( وري و دستمزدهاي انگيزشيIncentive) 
 ( پرداختPayroll) 
 ( مديريت اوقات کارTime Sheet ) 
 هاي سفر و ماموريتهزينه 

 (PD)توسعة پرسنل  -6-5-2-2

 ( مديريت سازمانيOM) 
 ( توسعة نيروي انسانيPD) 
 و اتاق کار سازي فضاريزي ذخيرهبرنامه 
 هامديريت سمينارها و گردهمايي 
 نيروي کار هاي عمده دفعاليتهاي اصلي و رويدا ريزيبرنامه(Workforce) 

 1سيستمهاي لجستيكي -6-5-3
 زيرسيستم بصورت زير: 46سيستم عمده و  6شامل 

 (LO)امور لجستيكي عمومي  -6-5-3-1

 مديريت تغييرات مهندسي 
 ايمني و بهداشت کارکنان 
 العات لجستيكياط 

 مديريت مواد -6-5-3-2

 ريزي مبتني بر مصرفبرنامه 
 مديريت موجودي 
 سيستم اطالعات مواد 
 سياهه صورت حساب مواد کنترل 
 خريد 
 مديريت انبار 

 (PM)تعمير و نگهداري کارگاه  -6-5-3-3

                                                           
1 Logistics Appl 
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 تجهيزات و اشياء فني 
 سيستم اطالعات تعمير و نگهداري 
 انهتعميرات پيشگير 
 اتيميرهاي تعپروژه 
 ( مديريت خدماتService) 

  ( مديريت سفارشات تعميرOrder) 
 ريزي توليدبرنامه -6-5-3-4

 ( سفارشات مونتاژAO) 

 ( اطالعات پايهBD) 
 برنامه( ريزي نيازهاي ظرفيتيCRP) 
  سيستم اطالعات 
 ( کنترل تغذيه خطوط توليدKanban/ JIT) 
 جامعريزي برنامه (Master) 
 برنامه( ريزي موادMRP) 
 جمع( آوري اطالعات سطح کارگاهPDC) 
 ريزي توليد )ويژه توليد پيوسته(برنامه 
 اي(توليد انبوه )توليد تكراري محصول در شيوه مرحله 
 سفارشات توليد 
 ريزي عملياتي در ارتباط با فروشبرنامه 

 سيستم پروژه -6-5-3-5

 بندي پروژهبودجه 
 اطالعات پايه 
 روژهساختارهاي اجرايي و عملياتي پ 
 ريزي پروژهبرنامه 
 کنترل و اجراء يكپارچه پروژه 
 سيستم اطالعات مديريت پروژه 

 (SD)سيستم فروش و توزيع  -6-5-3-6

 عمليات پايه 
 صورتحساب مشتريان 
 خدمات پشتياني فروش 
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  داده ها تبادل الكترونيكي(EDI) 
 )بازرگاني خارجي )صادرات 
 سيستم اطالعات مديريت حوزه فروش 
 هاطالعات پاي 
 فروش داخلي 
 حمل دريايي 
 حمل و نقل زميني 

 مدلهاي کاربردي چند منظوره عمومي -6-5-4
 SAPمدل جريان کار  -6-5-4-1

 SAPاداره دفتر -6-5-4-2

 SAPارتباط با آرشيو  -6-5-4-3

معرفي خواهد شد. که ضمن  ERPافزار منتخب ديگر در زمينه در ادامه چند نرم
 مانهاي و مزاياي هر کدام نيز پرداخته مي شود.افزارها به پودآشنايي با نرم

 

 ERPافزاربررسي مقايسه اي چند نرم -6-6

 Vantage by Epicore نام محصول -6-6-1
  Epicor Software Corporationنام شرکت سازنده: 

 پودمانها 
حسابهاي دريافتني، حسابهاي پرداختني، دفتر کل عمومي، ليست حقوق، مديريت 

، MRP ،CRMيت سفارش، مديريت خريد، ليست قطعات پيشرفته، موجودي، مدير
بندي محصوالت، مديريت مديريت ارزي، مديريت چند محلي )چند مكاني(، شكل

کيفيت، زمانبندي، تعيين قيمت، حمل و نقل و بارگيري، تضمين اسناد، خدمات محلي، 
ته( هوشمندي ريزي و زمانبندي پيشرف)برنامه APSمديريت مواد دقيق و پيشرفته، 

 هاي الكترونيكي مشتريان، خريد الكترونيكي.تجارت سازمان، دروازه
افزار به منظور توانايي در پاسخگويي به سفارشات دريافتني )ايجاد اين نرم  

بندي سفارش، ادارة سفارش و غيره( توسط شرکتهاي توليدي که توليد سفارش، شكل
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است. محصول ارائه شدة فوق، گرديدههاي مختلط دارند طراحي ناپيوسته با روش
سازد تا بر کل سيستم سفارش از بازاريابي و فروش گرفته تا توليد و سازمان را قادر مي

 يابي و تهيه و خريد، نصب و خدمات پس از فروش مديريت نمايد.ريزي، منبعبرنامه
Vantage تبادل  ه بدون نياز ب سازد که در زمان واقعي ورا قادر مي هاکل فرآيند

ريز( و خارجي کاغذ به اهداف خود برسند. تمامي کاربران سيستم اعم از داخلي )برنامه
 به شرح وظايف آنان پرداخته مي شود. و در اين سيستم معرفي شده ()تامين کننده

Vantage سفارش است.  چرخهافزار يكپارچه و کامل براي طراحي مسير و يك نرم
ها نان که يك سازمان مي تواند منابع را حداکثر نمايد، هزينهافزار، همچبوسيلة اين نرم

را به کمترين حد رسانده و سود را نيز افزايش دهد. در اقتصاد توليدي کنوني استقامت 
پذير بودن در برابر نيازهاي يك بازار پويا و فعال الزامي است. تمامي و انعطاف

به اين موضوع توجه داشت که فرآيندهاي تجاري بايد کنترل شده باشند و بايد 
هاي تجاري روزانه العملعمل و عكس سطح کالنتصميمات تجاري کليدي در 

 تاثيرگذار و جدي است.

 ويژگيها 
 دارد.هاي سيستم اطالعاتي را در کمترين حد نگاه ميهزينه 
 سازي افزار در راستاي نصب آسان و سريع بهينههر قسمت از اين نرم

 است. شده

 افزار به کارکنان پايين ي تحميل شده به سازمان براي آموزش اين نرمهاهزينه
 است. 

 اي برخوردار است.افزار از عملكرد سادهاين نرم 

 گيرد.افزار به آساني صورت ميارتقاء و بهبود نرم 

 Syspro ERPمحصول: نام -6-6-2
 Syspro USAنام شرکت سازنده: 

 پودمانها
پرداختني، کنترل موجودي، سفارشات خريد، ليست حسابهاي دريافتني، حسابهاي 

(، کاربردهايي که در CRMها، مديريت ارتباطات مشتري )(، بارکد، پروژهBOMمواد )
صورتحساب آنها، پيشرفت کار، قيمتتوان شبكه است، سفارشات فروش عمده و 

احتياجات، ترکيب  ريزيبرنامهمستندسازي،  گذاري و تخمين ارزش محصول،
ريزي و زمانبندي ت، مبادلة الكترونيكي اطالعات، سيستم حمل و نقل، برنامهمحصوال
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(، تحليلهاي تجاري، مديريت گردش اسناد، کنترل تغييرات فني، کاالهاي APSپيشرفته )
 بازگشتي، برگشت به فروشنده، تحليل فروش.

با   Sysproباشد. اساس و مبناي يك زنجيرة تامين موفق مي Syspro ERPافزار نرم
افزار از راه نمايد. اين نرمنيازهاي فناوري اطالعات شرکتهاي نوظهور مطابقت مي

 و اربمديريت ان CRM, APS, ERPحلهاي يكپارچه و کلي تشكيل شده که سيستمهاي 
e- Commerce نمايد.را احاطه مي 

از شرکتها را قادر مي سازد با ايجاد تنوع در طراحي و استفاده  Sysproافزار نرم
مديريت مناسب فعاليتهاي تجاري، موقعيت خود را در بازار مربوطه بهبود بخشيده، به 

 د.ناهدافي چون تامين نياز مشتريان و سرانجام بهبود نتايج نائل آي
يك راه حل توليدي کامل است که اجراي کار را با قيمت  Sysproافزار نرم

زشمندي است براي شرکتهايي که در افزار فوق کليد اراستثنايي تضمين مي نمايد. نرم
افزار باشند. نرمباال رفتن ميزان سود حاصل از توسعة اقتصادي زنجيرة تامين، مي يپ

Syspro حلهاي ارائه شده توسط مايكروسافت براي باال بردن کارآيي و قدرت راه
(Microsoft ®و ساير تكنولوژي )سازي و باشد و در جهت بهينههاي ديگر مطرح مي

 ها کمك زيادي به سازمان مي نمايد.کنندهها و توزيعبردن تواناييهاي توليد کنندهباال
نوع پودمان  40ارائه شده، انتخابي است مشتمل بر بيش از  Sysproافزار نرم

، «وب»کاربردي مختلف از حسابداري و فروش گرفته تا خريد، موجودي، خدمات 
، SRM( مديريت ارتباطات مشتري، CRM)، (ASPريزي و زمانبندي پيشرفته )برنامه
EDIبندي محصوالت و ، بار کدگذاري، شكل… . 

 ويژگيها
 Syspro  توليد کنندة نرم افزارهايERP اي است که بيشتر بر کامالً يكپارچه

 توليد متمرکز مي باشند.و  توزيع 

  فناوريبر پاية Microsoft.NET شده است. هساخت 
 مدل بنگاه Syspro ع نيازهاي يك سازمان توسعه يافته، تدارک ديده براي رف

 شده است.

 Manag 2000نام محصول:  -6-6-3
 ROI Systems.Incنام شرکت سازنده: 
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 پودمانها
CRM ،منابع انساني، ابزار پيشرفته، توليد، خريد و حسابداري، مديريت ارتباطات ،

 (.SCMتامين کنندگان، مديريت زنجيرة تامين )
 1مراحل قبل از سازمان آوري اينترنتمبتني بر فن ERPري توليدي افزاحل نرمراه

، حسابداري و امور مالي، منابع را به مديريت ارتباطات مشتري، مديريت زنجيرة تامين
يافته متصل انساني و امكانات تجارت الكترونيكي در جهت پشتيباني سازمان توسعه

 رد.آوساخته و کل سيستم را به صورت يكپارچه در مي
Manag 2000ريزي تقاضا، از جمله برنامه ل ابزارهاي مديريت زنجيرة تامين: شام

ريزي پيشرفته، تبادل الكترونيكي اطالعات، زمانبندي معامالت و امهرنزمانبندي و ب
 باشد.موجودي تحت مديريت فروشنده مي
توانند براي کنندگان و کارکنان ميکنندگان توزيعبوسيلة اين ابزار مشتريان، تامين

 اتخاذ تصميمات صحيح، سريع و موثرتر از اطالعات مجموعه استفاده کنند.
يك رابطة همكاري ميان شرکت و تامين  يريت ارتباطات تامين کنندگان يامد

ئن شود که در اين مسير زماني که شرکت به يك جزء مها ايجاد کرده است تا مطکننده
 ؟باشد يا خيرر دسترس ميبحراني از کاالي توليدي نياز دارد، د

شامل تدارکات، زمانبندي تحويل محصول، بازرسي مواد  Roi’s SRMامكانات 
 است. غيرهها و دريافتي، تحليل و مديريت فروشندگان، مواد برگشتي به فروشنده

يك سري از کاربردهاي حسابداري و امور مالي است که  Manag 2000افزار نرم
يابي هزينه و پرداختني، حسابهاي دريافتني، ليست حقوقي شامل دفتر عمومي، حسابهاي

گران داخلي سازمان هستند، از باشد. و ساير مديران کمكي داخل شرکت که تحليلمي
هاي مالي يا موضوعي کنند و اجرا را توسط برنامهابزار متنوعي براي نظارت استفاده مي

 نمايند.هدايت مي
دي براي توليد يك برنامة توليدي که اطمينان از بايد توجه داشت که ابزار قدرتمن

 کند، الزم است.رسيدن مواد در مواقع احتياج را تامين مي

 ويژگيها
 ( شرکت سازندهROIاطمينان مي )يك محيط تجاري  درافزار دهد که اين نرم

 تغييرات قابل توجهي ايجاد کند.

                                                           
1 Back Office, Manag2000 
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 MAS 500نام محصول:  -6-6-4
 Best Softwareنام شرکت سازنده: 

 پودمانها
حسابهاي پرداختني، حسابهاي دريافتني، دفتر کل عمومي، ليست حقوقي، مديريت 
پول و نقدينگي، مديريت موجودي، سفارشات فروش، سفارشات خريد، توليد سبك، 

MRP/DRP( مشتريان الكترونيكي ،e- Customer منابع انساني، دارايي ثابت، ابزار چند ،)
ريزي و عتباري، توليد پيشرفته، ترکيبات پيشرفته، برنامهسازي، اختصاصات امنظوره

بندي محصوالت، مديريت زمانبندي پيشرفته، قيمت گذاري و تخمين قيمت، ترکيب
 تغييرات فني.

MAS500  يك سري قابل اعتماد، قدرتمند و يكپارچه از کاربردهايي که تمام
بندي، توزيع، منابع سطوح تجارت الكترونيكي سازمان اعم از حسابداري، بودجه

را تحت  تجارت الكترونيكيگيري مالي و انساني، صورت حقوق و دستمزد، گزارش
 دهد.پوشش قرار مي

افزاري به صورت استثنايي براي بازار شرکتهايي طراحي شده اين محصول نرم
ميليون دالر درآمد  250تا  25بين و نفر پرسنل  2500تا  200بين است که معموال 

محصول فوق ابزار مايكروسافت، تكنولوژي و معماري را در جهت ارائه يك دارند. 
نگر، تقويت بندي و آيندهپذير، قابل رتبهحل مديريت تجارت الكترونيكي انعطافراه
 نمايد.در سطوح مختلف دستورالعمل کاربردي ارائه و پيشنهاد مي Mas500نمايد. مي

حل بسيار مناسب فزار، به عنوان يك راهااين نرمبخش توزيع ة دهاي گسترقابليت
 در تجارت توزيع مطرح گرديده است.

توانند کنترل مسائل تجاري خود را تا بندي، مشتريان ميبوسيله پودمان بودجه
 ، بهبود دهند.امكان دهدبندي زماني که قابليت فرآيندهاي بودجه

ر حرکت سايت قدرتمند و يكپارچه به سرعت داين محصول بوسيلة يك وب
جوايز متعددي را در يافت کرده است. از جمله آنها سه  MAS500افزار باشد. نرممي

( براي راهبري و هدايت صنعت Microsoft Best Technology Integrationجايزة متوالي )
 Softwarre Technicalدر نظارت تكنيكي و به همين ترتيب سه جايزة متوالي )
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Assistance Recognition (STAR را بدليل ارائه خدمات مناسب به مشتريان تصاحب ))
 نموه است.

 ويژگيها
 MAS500  بوسيله ابزارMicrosoft .توسعه يافته است 
 

 Made 2 Manageنام محصول:  -6-6-5
 Made 2 Manage Systemsنام شرکت سازنده: 

 پودمانها
 (M2M ERP(، طراحي منابع سازمان )M2M CRMمديريت ارتباطات مشتري )

(، M2M SCM(، مديريت زنجيرة تامين )M2M Linkيكپارچه سازي سازمان )
 (M2M BIهوشمندي تجاري )

يك موسسه تهيه کنندة سيستم هاي تجاري  Made 2 Manage Systemsشرکت 
افزارهاي مديريتي . اين شرکت نرماست هاي متوسط و نه چندان بزرگبراي توليد کننده

ها در جهت افزايش درآمد و در نتيجه سود توليد کنندهتجاري مختلفي را براي کمك به 
 نمايد.آنها و همچنين باال رفتن ميزان رضايت مشتريان، ارائه مي

هاي مبتني بر اينترنت در اين محصول باعث آوريو فن Microsoftاستفاده از 
 .آن شده استتسهيل يادگيري و کاربري آسان 

نمايد. هاي مختلف سازمان ارائه ميدر زمينهحلهاي يكپارچه را افزار راهاين نرم
ع انساني و بهايي از قبيل فرآيند فروش، طراحي، توليد و توزيع، خريد و منازمينه

 پشتيباني مشتريان.و خدمات پس از فروش 
افزار در ايجاد و يا استحكام روابط بين مشتريان و تامين کنندگان به اين نرم

 رساند.سازمان ياري مي
ديگر سازمان با چنين روندي به حفظ پرسنل کارآمد و جذب افراد جديد  از طرف

 خواهد پرداخت.کاردان و ماهر و نخبه 
به بهبود عملكرد تجاري بوسيلة « Made 2 Manage»سيستم تجاري سازمان 

 پردازد.کت در تجارت الكترونيكي، حمايت از امكانات و تصميمات ميرمشا
 ريزي مواد، توليد، مديريت کيفيت، خريد و، برنامهافزار فروش، امورفنياين نرم

 منابع انساني را کامالً يكپارچه کرده است. امور
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 ويژگيها
 افزار به صورت غير موازي، خدمات پشتيباني ارائه مي نمايد. )از اين نرم

 (.M2M export.comطريق 
 دانشگاه  هاي آموزشيتوانند به برنامهمشتريان ميM2M  براي و ساير خدمات

 حداکثر نمودن نرخ بازگشت سرمايه دسترسي داشته باشند.

 

 Microsoft Navision Axaptaنام محصول: -6-6-6
  Microsoft Navisionنام شرکت: 

 پودمانها
توليد، توزيع، مديريت زنجيره تامين، مديريت پروژه، مديريت مالي، مديريت 

 تجاري، مديريت اطالعاتي، (، مديريت منابع انساني، تحليلCRMارتباطات مشتري )
 (.ERPمنابع سازمان ) ريزيبرنامه

فرا گيرترين راه حل موجود منابع سازمان براي  Axaptaراه حلهاي تجاري 
افزار در جهت توسعة سريع دامنه بازرگاني و تجارت  بازارهاي مياني مي باشد. اين نرم

مك قابل توجهي به سازمان و گسترش ناگهاني فرآيندهاي تجاري در اينترنت، ک
 سازمان مي نمايد.

Axapta  شالودة محكمي براي مشارکت موفق با مشريان، شرکاء، کارکنان و
فاصلة در تجارت داخلي سازمان را بوسيلة توليد  Axaptaنمايد. کنندگان ارائه ميتامين

(، مديريت پروژه، مديريت مالي، SCMعملي، توزيع، مديريت زنجيرة تامين )زماني 
يكپارچه  هاي تجاري(، مديريت منابع انساني و تحليلCRMريت ارتباطات مشتري )مدي
 نمايد.مي

اي و ملزومات حسابداري متفاوت هماهنگ و منطبق اين نرم افزار با قوانين منطقه
باشد. شرکاء که کار تجاري و سازگار با زبانهاي مختلف و واحدهاي پولي مختلف مي

آشنايي کامل دارند، در حين اجرا و بعد از آن مستقيماً با شناسند و با آن شما را مي
 سازمان در ارتباطند.

 ويژگيها
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 نظيري برخوردار است.افزار از طراحي بسيار مناسب و بياين نرم 
  وجود يك بانك اطالعاتي، يك جعبه ابزار، يك منطق تجاري و يك کد

محصول به آساني سازي، انطباق اين اصلي، به اين معني است که چند منظوره
 باشد.قابل حصول مي

 هاي اجرا و نگهداري پايين و ناچيز است.هزينه 

 

 Microsoft Great Plains Enterpriseنام محصول:  -6-6-7
 Microsoft Business Solutionنام شرکت سازنده: 

 پودمانها
تجارت  Microsoft CRMپردازش سفارشات، پردازش موجودي، مديريت پروژه، 

سازي، سازي و چند منظورهنيكي، مديريت منابع انساني، سريهاي يكپارچهالكترو
سريهاي توليد، مديريت خدمات محلي، مديريت مالي، گزارشگيري سازماني، تجزيه و 

 گيري.تحليل و گزارش
بندي و آسان در در دسترس، قابل رتبه Microsoft Great Plainsافزاري راه حل نرم

باشد که نيازهاي فرآيندهاي تجاري را در سطوح پايين بكارگيري و استفاده مي
و اين نيازها را به فرآيندهاي تجاري پيچيده در سازد برآورده ميبازارهاي متوسط 

 دهد.سطوح بااليي بازار متوسط تعميم مي
افزار دستورالعملي را براي مديريت مالي، تحليل و گزارش، مديريت اين نرم

، مديريت منابع انساني و تجارت الكترونيكيموجودي،  پروژه، فرآيند سفارشات و
CRM اي توليد و مديريت خرده و مديريت ارتباطات مشتري، مديريت خدمات منطقه

 فراهم آورده است. Onlineفروشي و خدمات تجاري به صورت 
ها را بوسيلة ارائه کاربردهاي مديريتي تجاري عالي که مزاياي آخرين تكنولوژي

 Microsoft Business Solutionي به نوآوري و بهبود به همراه دارد، شرکت با نيم نگاه
آوري، توانايي رشد و تغيير و ترکيب مناسب و موفقي از عامليت، اساس و بنياد فن

بسته به اينكه تواند براي تجارت سازمان مفيد باشد، ارائه نموده است. خدماتي که مي
هدايت کند،  SCMو يا  CRM، ت الكترونيكيتجارشما سازمان را به سمت  گيريجهت

Microsoft Business Solution  يك مجموعه يكپارچه از کاربردهاي تجاري و خدمات
بدون هيچ  ،مشتري که قادر است فرآيندهاي تجاري سازمان شما را يكپارچه نمايد

 دهد.تحويل مي در ميزان پيچيدگي،اي مسئله
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 ويژگيها
 وجود براي مشتريان است.بهترين پشتيباني کننده م 
 فناوري هايآوري بر اساس هدايت فن Microsoft باشد.مي 
 باشند.درون سازمان مرتبط ميبه حلهاي تجاري که ارائه راه 
 

1مديريت ارتباط با مشتريان -6-7
  

يك استراتژي تجاري براي انتخاب و مديريت  CRMمديريت ارتباط مشتري يا 
يا مديريت ارتباط مشتري  CRMي سودآوري بيشتر است. ارتباطات موثر با مشتري برا

آوري ضروري براي اداره و توسعة سازمانهاي خدماتي و توليدي است. يك فن
جايگاه  همديريت ارتباطات مشتري خود به نوعي يك محيط جديد است که امروز

 اي پيدا کرده است و ضمناً به سرعت در حال رشد است. ويژه
CRM گردد. مديريت مي عوامل سازمان بر روي مشتري ميموجب تمرکز تما

اصلي استراتژي تجاري آنها  در بخش ارتباط مشتري در بسياري سازمانهاي توسعه يافته
 قرار دارد.

عالوه بر توجه به عوامل کليدي بازاريابي مانند محصول،  CRMديدگاه جديد 
گيرد(، نياز به ايجاد ار ميقيمت، تبليغات و مكان )که در بازاريابي سنتي مورد توجه قر

نمايد. اين همان يك توجه کامل به فروش مقطعي به مشتري را در بازاريابي منعكس مي
نيازي است که بر حفظ مشتريان موجود تاکيد فراوان دارد. از اين رو تمرکز روي حفظ 
مشتري بجاي جلب مشتري و مراقبت از ميزان مناسب زمان، پول و منابع مرتبط با هر 

 باشد.دوي اين فعاليتهاي کليدي، مي
راهكارهاي مديريت ارتباط با مشتري را نيز ارائه  ERPهاي در گذشته سيستم

کرد. اما مشتري الكترونيكي انتظار دارد به طور ثابت از طريق پست الكترونيكي، مي

                                                           
1

 Customer Relationship Management-CRM 
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مراکز تماس، فاکس و اينترنت به شرکتها دسترسي داشته باشد. مشتري با هر تماس 
 انتظار دريافت سريع پاسخ را دارد. خود

قديمي پاسخگوي ابعاد مختلف مديريت مشتري  ERPهاي از آنجا که سيستم
وارد فاز منطقي و جديد خود شد. براساس برخي گزارشات، توسعه و  CRMنبودند، 

براساس دو  CRMآغاز شد. از آن پس،  1992از سال  CRMهاي امروزي اجراي سيستم
 ديدگاهها و نيازها، توسعه يافت:تغيير اساسي در 

تر گشت. بنابراين رقابت جهاني شد و مقايسه کاالها و خدمات پيچيده .6
 شرکتها از نگرش محصول محوري به مشتري محوري چرخش کردند.

آوري اطالعات، به يكپارچه سازي تمام اطالعات مشتري توانمنديهاي فن .7
ديد و نيازهاي در سطح هر سازمان توجه کرده و موجب فرصت هاي ج

 مهمي در عرصه تماس با مشتري شد.

 CRMشرايط اجراي  -6-7-1
 به فعاليتها و مراحل دشواري نياز است: CRMبراي اجراي  
 انتخاب استراتژي مشتري محوري 
 تغييرات اساسي در مقررات 
 ها و مسئوليتهانقشه 
 طراحي مجدد فرآيند 
 آوري و در آخر به فنCRM .نياز است 

کاهش هزينه در اجراي  کردن، مكانيزهموجب  ين همه سختي،ولي نتيجه ا
فرآيندهاي کارهاي گران و حذف فعاليتهاي غير ضروري سازمان است. با اين اقدام 
کارهاي مشابه با هزينه کمتر، نيروي انساني کمتر و رضايت بيشتر سهامداران و صاحبان 

 شود.سرمايه انجام مي
ام سفارشات مشتري و ايجاد انگيزه در کردن، سرعت عمل براي انج مكانيزه

ها، عوامل فروش جهت دسترسي به بيشترين ارزش افزوده در ازاي تماس و واسطه
 است. CRMاقدام هر مشتري، از اهداف اصلي 

اکنون پس از آشنايي مختصر با مفاهيم و اهداف اصلي مديريت ارتباطات مشتري 
که به جايگاه نسبتاً مناسبي  CRMبردي افزارهاي کاراز نرم يالزم است تعداد CRMيا 

 اند را معرفي نماييم.افزار امروز جهان دست يافتهدر بازار نرم
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يك استراتژي تجاري است که همراه  CRMکه اصوالً است توجه به اين نكته مهم 
کند. حال براي استفاده از اين استراتژي و خود يك سري مفاهيم و راهكارها را ارائه مي

هاي اصول آن يا سازمانهاي اقتصادي خود بايستي دست به طراحي سيستم مفاهيم و
افزارهاي استفاده کنند و يا اقدام به خريد نرم ITهاي آورينند و از فنزافزاري بنرم

 نمايند. CRMاي آماده در زمينه حرفه
در بازار قابل شمارش نيست و مرتب در حال افزايش  CRMافزارهاي تعداد نرم

 است.

 CRMبررسي مقايسه اي چند نرم افزار  -6-8

 e-Synergyنام محصول:  -6-8-1
 Exact Software Northنام شرکت سازنده: 

 پودمانها
e-Project, e-CRM, e-HRM, e-Logistics, e-Workflow, e-Financials, e-Document 

ي ابتكار One-xبر معماري يك تجارت الكترونيكي مبتني e-Synergyافزار نرم
 يافته است.توسعه  Exactتوسط شرکت 

براي تمامي کارکنان و روابط درون يك شبكه ساده، در  One-xاکنون کليه مزاياي 
 باشد.قابل دسترس مي هر مكان و يا هر زماني

 : درک تجارت الكترونيكي
تعداد مراحل بين تامين کاهش ها را بوسيلة تجارت الكترونيكي کارآيي سازمان

تواند در کارايي بدست آيد، دهد. بزرگترين پيشرفتي که ميي، افزايش ميکننده و مشتر
 اينست که شروع در داخل سازمان باشد و به تدريج به دنياي خارج متصل گردد.

 : تجارت الكترونيكي براي شرکت شما
هاي حلهاي مناسبي براي شرکتافزار راهبراي خود کار اينترنتي بسازيد. اين نرم

افزارهاي مربوط به شرکتهاي کوچك، از کارايي و کند که همانند نرمميبزرگ ارائه 
 برد.اي بهره مينتايج قابل مالحظه

 به اشتراک گذاشتن اطالعات و فرآيندهاي تجاري عددي )کدبندي شده(:
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در صورتيكه تمامي اطالعات به صورت ديجيتالي و بوسيلة کد ذخيره شود، 
اک گذارد. اين ساختار بانك اطالعاتي معتبر، اطالعات توان اين اطالعات را به اشترمي

کند که هيچگاه از بين نرود و در سرتاسر شرکت به سازمان را به صورتي بيمه مي
 بندي شده قابل دسترس باشد.صورت طبقه

توان تعيين شود، ميبوسيله يك سيستم امنيتي که از ابتدا بر روي سيستم نصب مي
زمان صرف شده  و هاي چاپت دسترسي دارد. در هزينهکرد که چه کسي به اطالعا
 شود.جويي قابل توجهي ميبراي انتشار اطالعات صرفه

توان اطالعات و درخواستهاي تجاري که بوسيله جريان کاري الكترونيكي مي
 باشد را گسترش داد.شفاف و قابل تعقيب مي

دهد که اطالعات ن ميمكان را به سازماااين  e-Synergyهفت پودمان ذکر شده از 
هاي لجستيكي و مالي و جريان کاري را به اشتراک ها، دادهمنابع انساني، اسناد، پروژه

کنندگان در تامينو بگذارد. برقراي ارتباط الكترونيكي با مشتريان، خرده فروشان 
 باشد.درگاههاي سازمان امكان پذير مي

 ويژگيها
 هايپودمان e-Synergy زير به اشتراک گذاشته شوند: هايا دادهد تندهاجازه مي  

o ،منابع انساني 

o  ،حسابها 

o  ،اسناد 

o هاپروژه،  

o  ،اطالعات لجستيكي 

o  اطالعات خريد 

o ريان کاريو ج 
 را تسهيل  هاها و تامين کنندهکنندهتوزيع ،ارتباطات الكترونيكي با مشتريان

 .نمايدمي

 

 Oracle Small Business Suiteنام محصول:  -6-8-2
 Small Business Suite CRMنام شرکت سازنده: 

 پودمانها
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، مديريت پشتيباني مشتري، پرسنل Web Storeپرداخت صورتحساب، حسابداري، 
 ، ليست حقوق و دستمزد.CRMمحوري، 

Small Business Suite CRM  از يك مدير ارتباط يكپارچه، مدير شرکت، ليست
عالوه رکوردهاي اطالعاتي شرکت امكان وظايف و تقويم زماني تشكيل شده است، به 

رديابي تاريخچة ارتباطات تجاري سازمان يا شرکت را ايجاد کرده و نتيجه را بر روي 
 آورد.يك صفحه به نمايش در مي

تقويم زماني سازمان را قادر به زمانبندي رويدادهايي مي سازد که در اثر ارتباط با 
توانند، کار افزار مييوست. کاربران اين نرمشرکتها و تماس با آنها به وقوع خواهد پ

جديد تعريف کنند، وظايف را به يكديگر واگذار نمايند، تاخر و تقدم وظايف را 
 مشخص کنند و در نهايت وضعيت هر کدام از وظايف و کارها را کنترل نمايند.

 Web Store، وب سايت و Small Business Suite Accountingيكپارچه سازي 
هاي ارتباط با مشتري احتمالي )بالقوه(، مشتري و مديريت بر کليه وجوه و جنبهامكان 

 فراهم مي سازد.را فروشنده 
براي استفاده از اطالعات موجود ثبت نام  Web Storeسايت يا فردي که در وب

کند،به صورت خود کار توسط تيم فروش براي پشتيباني سريع و فوري از او درست مي
 گردد.، کنترل ميCRMري در همانند يك مشت

به صورت سفارشات مشتريان  Web Storeسفارشات اعالم شده اين افراد بر روي 
 شود.درنظر گرفته مي

 ويژگيها
 CRMمجموعة کاملي از پودمانها براي تجارت کوچك کامل مانند، امور مالي، 

 …منابع انساني و 

  Clientele CRMنام محصول:  -6-9-3
 Epicor Software Corporation: نام شرکت سازنده

 پودمانها
اني مشتريان، ب(، فروش و بازاريابي، پشتيCRMمديريت ارتباطات مشتري ) 

 گيري.اي، گزارشارتباط از راه دور، دايرة المعارف چند رسانه ،مديريت گردش کار
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در  CRMحل مناسب يكپارچه براي پياده سازي سيستم افزار يك راهاين نرم
بزرگ )متوسط( اجازه مي دهد، مشتريان به سازمانهاي نيمه Clienteleباشد. يسازمان م

خود که در حقيقت بزرگترين وارزشمندترين سرماية آنها هستند را پشتيباني و مديريت 
 نمايند.

فروش عادي،  توان اطالعات رقابتي، خرده فروشي،افزار ميبوسيلة اين نرم
آوري، سازماندهي و پيگيري نمود و آنها را به جمعاطالعات مشتريان را و فروشي عمده

 اشتراک گذاشت.

 سان براي استفادهآ
افزار منتقل هاي موجود به اين نرمافزار را نصب کرد، دادهتوان اين نرمبراحتي مي

گيرد و در عرض چند هفته مي توان طرز افزار صورت ميبندي کلي نرمشوند. شكلمي
به کارکنان آموزش داد و نكته جالب توجه در اين قسمت  افزار راکاربري اين نرم

 اينست که براي انجام موارد فوق نيازي نيست که فرد طراح برنامه باشد.
کند و با ساير بانكهاي اطالعاتي افزار موجود کار ميبا سخت Clienteleتا وقتي که 

 باشد.گيري ميافزار قابل استفاده و بهرهسازگار است، اين نرم
Clientele CRM  10نتيجة بيش از ( سال تحقيق و توسعةR&D در رابطه با )

سازمان در کل جهان  3000مديريت ارتباطات مشتري است. در حال حاضر نزديك به 
 برند.مي افزار بهرهاز اين نرم

 ويژگيها
 بينيپيش  و افزار مي توان اطالعات رقابتي مشتريان، فروشبوسيلة اين نرم 

 آوري، سازماندهي و پيگيري نمود و آنها را به اشتراک گذارد.جمعرا  فروش
 

 Onyx Software CRMنام محصول:  -6-8-4
 Onyx Softwareشرکت سازنده: 

 پودمانها

  Onyxدرگاه مشتريان، شرکا و کارکنان 
و پيشرفت بعدي در اين زمينه، تجارت الكترونيكي مشتري محور  CRMگام بعدي 

در جهت قادر   e-CRMسنتي با امكانات  CRMينجا امكانات باشد. در ا)مدار( مي
ساختن کارکنان شرکت براي به اشتراک گذاري اطالعات بين شرکا و مشتريان و تحليل 
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کلي سالم بودن ساختار تجاري شرکت، باال بردن ميزان وفاداري مشتريان و سود 
 رقابتي، به صورت موثرتر، ادغام مي گردد.

به ارائه يك سري از محصوالت تجارت  Onyx Software , Onyx 2000بوسيله 
که به شرکتها در جهت رسيدن به يك مزيت با ايجاد پردازد ميالكترونيكي مشتري مدار 

دسترسي به اطالعات مشتريان مربوطه، در هر زمان و هر مكان براي  کارکنان، مشتريان، 
 کمك مي کند. شرکاء

CRM دار:جديد: تجارت الكترونيكي مشتري م 
 CRMو امكانات  e-CRMتجارت الكترونيكي مشتري مدار يك همگرايي بين 

 است.

 برخطامكانات مشتري 
 برخطبدست گرفتن هدايت به صورت 

 برخطگيري به صورت بررسي ونمونه
 تجارت الكترونيكي

 برخطبندي به صورت ترکيب
 پست الكترونيكيخدمات مبتني بر 

 خدمات مبتني بر شبكه
 برخطصورت  ثبت محصول به

 برخطمديريت مقطعي به صورت 
 
 
 

 

 سنتي CRMامكانات 
 مديريت راهبردي
 مديريت وظايف

 تحليل
 مديريت رقابت
 مديريت ليست

 المعارف بازاريابيدايره
 اتوماسيون فرآيند فروش

 بيني و تخمينپيش
 زنجيره اي خطيمديريت 

 اتوماسيون خدمات پشتيباني
 تاريخچة محصول

 بيمه کيفيت

 يهاويژگ
  در دسترس بودن اطالعات براي کارمندان، شرکاء، مشتريان در هر زمان و هر

 مكان.
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 Sales Logix CRMنام محصول:  -6-8-5
 Best Softwareنام شرکت سازنده: 

 پودمانها
 Webنيازمنديهاي سيستم، فروش، بازاريابي، پشتيباني، تجارت الكترونيكي و 

phones ،… . 
ها( عاليتهاي سازمانها )شرکتاساسي در خط سير ف اکنون زماني براي تحولي

کامال يكپارچه اين شرکت به ايجاد اين  e-CRMسري محصوالت  رسيده است.فرا
 تحول در يك مجموعه کمك زيادي خواهد کرد.

متهاي پشتيباني شرکت آنچه سفروش، بازاريابي و ق Sales Logix 2000بوسيلة 
مورد نياز است را ن تمرکز و حفظ مشتريان براي رسيدن به اهداف سازماني که هما

 آورد.بدست مي
افزار بيشتر خواهد فروخت، عمده تر خواهد فروخت و به سازمان بوسيلة اين نرم

 دست خواهد يافت.تجارت الكترونيكي مرتبة باالتري از 

 نتيجه گيري -6-9
زندگي  اي است که درآوري ديگر، مفهوم و پديدهآوري اطالعات مانند هر فنفن

روزمره و فعاليتهاي کسب و کاري نشر و گسترش پيدا کرده است و اين گسترش و 
شود که هرفرد به فراخور دانش و محدوده مشاهدات خود محدوده گيري باعث ميهمه

آوري اطالعات بشناسد. اين حقيقت دستيابي ها را تحت عنوان فنمشخصي از پديده
هايي را که زير اين عنوان وري و اجزا و پديدهآبه تعريف دقيق و مشخصي از اين فن

 سازد.گيرند دشوار ميقرارمي

، يكپارچگي جريان تامينامروزه با استراتژيك شدن مفهوم مديريت زنجيره 
اطالعات در عمليات دروني و ارتباطات با شرکاي بيروني سازمانها اهميت پيدا نموده 

 است.
اطالعات بين قسمتهاي مختلف بنگاه ارائه براي اشتراک  ITدر ميان ابزارهايي که 

سازي فعاليتهاي درون بنگاهها و نيز فراهم بر يكپارچه ERPهاي دهد، تمرکزبستهمي
آوردن منابع اشتراک اطالعات و محلهاي يكپارچگي با مشتريان و تامين کنندگان قرار 

ارتباط با  سازي فعاليتهاي بنگاه دربه طور خاص بر يكپارچه CRMهاي دارد. بسته
نقش عمده  ERPمشتريان و فراهم آوردن منابع الزم جهت يكپارچگي با سيستمهاي 
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در جهت تقويت ارتباط با تامين کنندگان قرار دارد. آنگونه که  SRMهاي دارند و بسته
ها ناظر بر عمل هر سه بسته قبلي ادعا دارند، اين بسته   SCMهاي کنندگان بستهتامين

 کنند.را مديريت مي تامينت يكپارچه تمام عمليات در درون زنجيره هستند و به صور
همانطور که مالحظه شد به برخي از محصوالت و ويژگيهاي آنها اشاره گرديد. 
قيمت محصوالت تابع زمان خريد و راه اندازي آنها مي باشد .امكان دارد در زمان 

 خريد برخي از محصوالت فوق در بازار منسوخ شده باشد.
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  هفتم فصل
 

هاي مطالعاتي شناسايي مزايا، معايب، موانع و زمينه
 يكپاچه سازي 

 

 مقدمه -7-1
از آنجا که اهميت يكپارچگي )که در فصلهاي مربوطه به آن پرداخته شده است( 

راي ما موانع و معايب يكپارچگي نيز ب، براي ما روشن شده است، الزم است مزايا
يزي الزم رتا بتوان موثرتر و بهتر جهت ايجاد يكپارچگي در سيستم، برنامه ،آشكار شود

را انجام داد. بعالوه همانطور که در بخشهاي مختلف ارائه شده، آورده شده است، 
موضوع يكپارچگي آنچنان که الزم است مورد توجه متخصصان قرار نگرفته است و 

عات مختلف مرتبط با يكپارچگي فعاليت چشمگيري از متخصصان در ارتباط با موضو
 اند و بدين ترتيب موضوعات زيادي براي تحقيق و توسعه وجود دارد.خود بروز نداده

بخصوص لجستيك يكپارچه، اشاره خواهد شد،  ،در ادامه به مزاياي يكپارچگي
يب و به معا ،سپس موانع موجود در راه رسيدن به يكپارچگي را برخواهيم شمرد

يكپارچگي اشاره خواهيم کرد.همچنين تعداد اندکي از اين موضوعات که به نظر مولفين 
نيازمند تحقيقات بيشتر هستند، اشاره و توضيح مختصري در ارتباط با هر موضوع 

 آورده شده است.
 

 مزاياي يكپارچگي  -7-2
کلي  بر طبق آنچه در ادبيات علمي آمده است، مزاياي يكپارچگي لجستيك و بطور

باشد )در ابتدا به بررسي مزاياي يكپارچگي که به آنها اشاره شده، به شرح زير مي
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لجستيك يكپارچه خواهيم پرداخت و سپس بطور کلي به مزاياي يكپارچگي اشاره 
 خواهيم کرد(:

توان به کاهش هزينه، افزايش کارايي و از عمده ترين مزاياي لجستيك يكپارچه مي
، بهبود خدمت به ، کاهش زمان انتظارهمچنين کاهش موجودي وري اشاره کرد.بهره

مشتري و بهبود پيش بيني و برنامه ريزي از ديگر مزايايي است که در جاهاي مختلف 
 [7]ذکر شده است.

به آنها اشاره شده است عبارتند   [8]از ديگر مزاياي لجستيك يكپارچه که در منبع 
 از:

 ،پاسخ سريعتر به نياز مشتري 

 تاميني کمتر در طول زنجيره موجود  

 هاي حمل و نقل و يا توليد. کاهش هزينه 

همچنين ممكن است لجستيك يكپارچه به يك مزيت رقابتي براي شرکت تبديل 
 شود. 

به عنوان مثال، يكپارچگي فعاليتهاي لجستيك با فرآيند خريد و با ساير فعاليتهاي 
محصول و يا خدمات خود را به  آورد که سازماناين امكان را فرآهم مي ،کليدي

 [9]مشتريهاي داخلي يا خارجي موثرتر و به هنگام تر ارائه دهد.
در صورتي که فرآيندهاي انبارداري نهايي، جابجايي مواد و  Bowersoxبه اعتقاد 

با کل سيستم لجستيك سازمان يكپارچه شده باشند،  ،بسته بندي به صورت کارايي
 [2]از سادگي و سرعت بيشتري برخوردار خواهد بود. جريان مواد در طول زنجيره 

باشد، در نهايت منجر به رفتار هماهنگ و مشارکتي که نتيجة وجود يكپارچگي مي
کاهش ريسك و افزايش کارايي عمليات لجستيكي خواهد شد. به اشتراک گذاري 
اطالعات باعث حذف ضايعات و دوباره کاريها، و کاهش موجودي در طول زنجيره 

باعث کاهش ريسك   2و برنامه ريزي مشترک  1واهد شد. به اشتراک گذاري اطالعاتخ
توان ناشي از عدم قطعيت در برآورده ساختن تقاضا خواهد شد و به دنبال آن مي

 [2]موجودي اطمينان را تا حد چشم گيري کاهش داد. 

                                                           
1 Information Sharing 
2 Joint Planning 
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مي نزنجيرة تاميسازي  را يكي از هشت عامل موفقيت در روابط يكپارچهبرخي 
به منظور همكاري بهتر با يكديگر اقدام به  زنجيرة تاميناجزاي موجود در درواقع دانند. 

 [2]نمايند. توسعة روابط مناسب تر و ايجاد روشهاي مشترک انجام کار مي
همه فعاليتهاي  ،بايد اين نكته را متذکر شد که مديريت لجستيك يكپارچه موفق

و  ،کمينهسازد که هزينه هاي کلي توزيع تبط ميلجستيكي در سيستم را طوري بهم مر
 [7]سطح خدمت مورد رضايت مشتري حفظ شود. 

 
 پردازيم:حال به بررسي مزاياي يكپارچگي بطور کلي مي

 [:10د ]نمويكپارچگي مي توان به موارد زير اشاره  ياز مزايا
 گان افزايش کارايي به دليل يكپارچه سازي سازمان با مشتريان و تامين کنند 

 هاي نگهداري بهبود انبارها وکاهش هزينه 

 اطالعات فناوريوري از هش سيلوهاي نگهداري با بهرهاک 

 وري از سرمايه افزايش بهره 

 هاي نگهداري و تامينکاهش هزينه 

  کاهش مدت زمان تحويل محصول 
و باعث  ،بطور کلي يكپارچه سازي سيستم، قابليت رقابت سازمان را افزايش داده

ردد که سازمان بسيار موثرتر و کاراتر از قبل عمل نمايد و بتواند در مقابل تغييرات مي گ
 [11]عكس العمل مناسب تري نشان دهد.  ،و بازار زنجيرة تامين

در سالهاي اخير بعضي از مديران متوجه شدند که با برنامه ريزي متمرکز و 
ها را کاهش داد، خدمت نهتوان هزيهماهنگي بين فعاليتهاي لجستيكي )يكپارچگي( مي

و برخي تضادها و مشكالت بين دپارتماني را کمتر و کمتر  ،به مشتري را بهبود بخشيد
 [7]کرد. 

تحليلگران در گذشته بر اين باور بودند که کاهش سطح موجودي  ،به عنوان مثال 
باشد، و مدلهاي و افزايش سطح خدمت به مشتري به طور همزمان دست يافتني نمي

گذاشتند. اما پيشرفتهاي حاصل در زمينة فناوري ودي نيز بر اين امر صحه ميموج
، بسياري از سازمانها را زنجيرة تامينو درک بهتر از استراتژيهاي  ،اطالعات و ارتباطات

 [12]قادر ساخته است تا به هر دو هدف فوق به طور همزمان نايل گردند. 
 [13]ان به موارد زير اشاره نمود:تواز ديگر مزاياي يكپارچگي فعاليتها مي

 توسعه محصول کاهش زمان 
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 سود بيشتر 

 امه ريزي موفق تر براي بازاريابيبرن 

  بهتر با مشتريان و تامين کنندگانرابطه 

  افزايش توانايي واکنش به تغييرات بازار 

 
 [14]: است آمدهمزاياي يكپارچه سازي سازماني همچنين در خصوص 

 توليدي در کلية سطوحفيت محصوالت بهبود کي .1
اين بهبود کيفيت نتيجة استفادة کارا از نظارت بر فرآيندها و ابزارهاي ادغامي در  

و  ،فرآيندهاي توليدي، دسترسي سريع به اطالعات بهبود يافته جهت تصميم گيريها
 ريزي و زمان بندي توليد يكپارچه است.برنامه

 بهبود سطح خدمت دهي به مشتري .2
بهتر از نياز آنها، اراية خدمات سريع تر، افزايش انعطاف پذيري در که نتيجة دانش 

 باشد.مي ،برابر تقاضاي آنها، و اطمينان دادن به آنها در اراية محصوالت با کيفيت برتر

 هاي توليد محصولکاهش هزينه .3

از طريق کمينه نمودن فرآيندهاي بدون ارزش افزوده در سازمان، کاهش اين امر 
کنندگان اصلي، کنترل با کمك تامين JITبه کارگيري شيوه هاي  انبار محصول،

 ها و داده هاي اضافي درون سازمان.اولويتهاي سرمايه گذاري و حذف فرآيندها، سيستم

 هاي توليديکاهش فرآيندها و وقفه .4
از طريق پشتيباني هاي کاراتر، برنامه ريزي صحيح، بهبود و ثبات کيفيت تامين 

 يه، قطعات و تجهيزات.کنندگان مواد اول

 مزيت رقابتي در توسعة محصول جديدايجاد يك  .5

در ارائه محصول به مشتري و کاهش کل مدت زمان  1کاهش مدت زمان توليد
 تحويل محصول به مشتري )شامل مدت زمان توليد و تحويل کاال(

 افزايش مشارکت کارکنان  .6

                                                           
1 Manufacturing Lead-time 
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ارتباطات موثرتر و افزايش مشارکت کارکنان در تمام سطوح سازماني از طريق 
تغييرات ساختاري و فرآيندي بهبود يافته به منظور افزايش قدرت تصميم گيري در 
سطوح پايين تر سازماني، تخصيص مجدد منابع به فرآيندهاي با ارزش افزوده و حذف 

 از ديگر مزاياي يكپارچگي سازماني است.« مديران بر عليه کارکنان»ديدگاه 
ر نتيجة وجود يكپارچگي در سازمان است که هم افزايي  به اعتقاد برخي، تنها د

به وجود مي آيد. و با به وجود آمدن هم افزايي است که تعامالت بين بخشهاي مختلف 
 [2]منجر به ايجاد عملكردي فوق العاده خواهد شد. 

مقوله يكپارچگي از سازمان  ،در سالهاي اخير تامينبا اهميت يافتن بحث زنجيره 
بطوريكه در بعضي از منابع بحث منافع يكپارچگي  ،گسترش يافته تامينره به کل زنجي

 بررسي شده است که در زير به برخي از آنها اشاره شده است:  تاميندر کل زنجيره 
از جمله منافع يكپارچگي در  ،ها و بموقع رسيدن کاال و خدماتهزينهکاهش 

  [15]ذکر شده است. تامينزنجيره 
موجب کاهش کلي منابع موردنياز براي ارائه  تامينزنجيره  يگيكپارچدر واقع 

  [8] .1شودمي تامينسطح خدمت موردنظر زنجيره 
کند که بهتر و اين توانايي را فرآهم مي تامينزنجيره در  يگيكپارچدر حقيقت 

موثرتر بتوان با تغييرات بازار )بخصوص تقاضا( مقابله کرد. بخصوص در شناخت 
و برقراري ارتباط بهتر با شرکا و يافتن راه حلها براي مسائل   3هادوديتو مح  2تنگناها

 کند. و مشكالت کمك بسزايي مي
گيري در اثر تغيير قدرت تصميم تامينيكي ديگر از مزايايي مورد توجه در زنجيره 

يكپارچگي است. در حقيقت يكپارچگي يكي از راهكاري مناسب جهت انتقال قدرت 
يك سازمان به مديريت کل زنجيره است و به اين ترتيب امكان تصميم گيري از 

 [17]يابد.مخالفت با تصميم گرفته شده بسيار کاهش مي
، افزايش تامينتوان به بهبود عملكرد زنجيره از مزايايي هماهنگي و يكپارچگي مي

قابليت انتقال اطالعات )سريع و مستقيم(، کاهش عدم قطعيت و در نتيجه بهبود در 
 [18]ريزي اشاره کرد. نامهبر

                                                           
 The Dell Corporation, WalMart Digitalدر شرکتهاي  SCMاجراي  ،به عنوان مثال عملي 1

Equipment Corporation, Helwlett-Packard Corporation  باعث کاهش هزينه کلي در ارتباط با
 مراجعه نماييد. [16]به منظور دريافت اطالعات بيشتر مي توانيد به منبع مشتريانشان شده است.

2 Bottleneck 
3 Constraints 
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کننده بين سازمانهاي مستقل مختلف مانند تامين هماهنگيدر واقع با ايجاد 
که يكي از نكات بسيار مهم در فعاليتهاي  ،غيرهفروشندگان و و  اوليه، توليدکنندگانمواد

لجستيكي است که در کاهش تغييرات تقاضا و موجودي غير ضروري کمك بزرگي 
دست يافتن به انعطاف پذيري الزم جهت مقابله با تغييراتي که در بازار  نکند و امكامي

 [7شود. ]مي فرآهم آيد،بوجود مي
 

در ادامه به بررسي ساير مزاياي يكپارچگي که در ارتباط با بخشهاي مختلف از آن 
 پردازيم:ياد شده است مي

زمان  .اشاره کردکاهش زمان انتظار  توان بهمي يكپارچگي در توليدمزاياي از  
که شامل بخشهاي  ،شودانتظار به دو عامل بستگي دارد. زماني که صرف توليد مي

که اين  غيرهزمان عمليات توليد، حمل و نقل و  ،زمان راه اندازي از جمله مختلفي است
که مدت زماني است که قطعات در صف  ،زمان ميزان ناچيزي است در برابر عامل دوم

ونقل و بهترکردن سازي در سيستمهاي حملند. با استفاده از يكپارچهگيرماشين قرارمي
 [2توان زمان انتظار )بخصوص عامل دوم( را کاهش داد. ]جريان مواد مي

 ،در شرايط نامشخص بازار که ،توجه کرد نكتهاين توان به از ديگر مزايا مي
برقراري ارتباط  يكپارچگي باعث سود بيشتر و همچنين باعث سريع تر و سهل تر شدن

شود که اين سرعت در ارتباطات باعث کاهش ريسك ناشي از بين بخشهاي مختلف مي
 [20] گردد.تصميم گيري مي

مقوله اطالعات و  ،يكي از مقوالت بسيار مهم در سازمان يا زنجيره يا هر فعاليتي
از  و همچنين با توجه به اينكه مقوله يكپارچگي اطالعات يكي ،يكپارچگي آن است

هايي است که در يكپارچگي به آن توجه شده است در اينجا جداگانه ترين زمينهاصلي
 پردازيم:به بررسي مزاياي يكپارچگي اطالعات مي

 يكپارچگي در زمينه اطالعاتي مي توان به موارد زير اشاره کرد:  ياز مزايا
  1موثر تراکنش هايبهبود  

  بدست آوردن مزيت رقابتي 

                                                           
1 Transaction 
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 لكرد بهينه سازي عم 

  بهينه کردن سود 

 داشتن اطالعات مربوط به  هاي انبارداري )با استفاده از در اختيارکاهش هزينه
 تقاضا(

  کاهش زمان اطالع از وضعيت بازار 

  بهبود در تصميمات 

مي تواند بهتر به مشتري خود خدمت  تامينال، زنجيره اد بردر نتيجه با توجه به موا
 [13يابد.]بهبود مي تامينکارايي زنجيره  ارائه دهد و همچنين عملكرد و

به موارد زير  زنجيرة تاميندر منبعي ديگر در مورد مزاياي استفاده از اطالعات در 
 [12]اشاره شده است: 

  زنجيرة تامينکمك به کاهش تغييرات در 

  کمك به تامين کنندگان در پيش بيني دقيق تر و تصميم گيريهاي بهتر در مورد
 يرات بازارتبليغات و تغي

 ايجاد هماهنگي بين توليدکنندگان و سيستم هاي توزيع و استراتژيها 

 کمك به عوامل توزيع در اراية خدمت بهتر به مشتري 

  کمك به عوامل توزيع در نشان دادن عكس العمل بهتر و تطبيق يافتن سريع
 زنجيرة تامينتر در برابر مشكالت 

 کاهش مدت زمان تحويل 

سازي اطالعات باعث کاهش يكپارچهيادآوري است که،  در عين حال الزم به
هزينه و افزايش سرعت عكس العمل در برابر تغييرات و در نتيجه بهبود خدمت ارائه 

 [9شود. ]شده به مشتري مي
با عدم  تاميننكته مهم در مورد يكپارچگي اطالعات اين است که اعضاي زنجيره 

موجودي انبارهاي مياني را با به  ،توانندشوند و ميقطعيت کمتري روبرو مي
خدمتي که  ،تا حد امكان کاهش دهند و به اين ترتيب ،تاخيرانداختن فعاليتهاي هزينه بر

 ،شود انعطاف پذيري بيشتري نسبت به تقاضاي مشتري داشته باشدبه مشتري ارائه مي
کاهش  ،در نتيجه بهره وري افزايش يابد. همچنين از ديگر ثمرات يكپارچگي اطالعات

زمان دريافت سفارش تا تحويل، افزايش و بهبود تعامالت، امكان رديابي و کنترل بهتر، 
کاهش هزينه هاي ارتباطي و تعامالت و بهبود خدمت ارائه شده به مشتري است بعنوان 

 مراجعه کنيد.[17] توانيد به منبع مثال مي



  169 ------------ مزايا، معايب، موانع و زمينه هاي مطالعاتي يكپاچه سازي شناسايي

 

 

اشاره کرد. يكي  1القيمي توان به کاهش اثر ش ،از ديگر مزاياي يكپارگي اطالعات
از راهكارهاي مطرح به منظور کاهش اثر شالقي، متمرکز نمودن اطالعات مربوط به 

اطالعات  ،زنجيرة تامينباشد. بدين معنا که در هربخش مي زنجيرة تامينتقاضا در طول 
واقعي مربوط به تقاضاي مشتري نهايي موجود باشد و در اين حالت هر يك از 

 ، به منظور داشتن پيش بيني دقيق تر از تقاضاي مشتري، امينزنجيرة تبخشهاي 
مي تواند از اطالعات واقعي تقاضاي مشتري نهايي استفاده نمايد. اما در صورتي که 

 زنجيرة تاميندر اختيار بخش هاي ديگر  ،اطالعات مربوط به تقاضاي مشتري نهايي
د ميانگين تقاضا مجبور به قرار نداشته باشد، هر يك از اين بخشها به منظور برآور

استفاده از اطالعات مربوط به سفارشات بخش هاي قبلي زنجيره مي باشد. مي توان 
که اطالعات مربوط به اين سفارشات داراي نوسانات بيشتري نسبت  [12]اثبات نمود 

به داده هاي مربوط به تقاضاي مشتري نهايي مي باشد و در نتيجه پيش بيني که براساس 
 ام مي شود داراي نوسانات و خطاي بيشتري خواهد بود. آن انج

 راههاي کاهش اثر شالقي:
 :[12]عموما راههاي زير به منظور کاهش اثر شالقي توصيه مي شود 

 : 2کاهش عدم قطعيت
يكي از رايج ترين راه هاي کاهش و يا حذف اثر شالقي کاهش عدم قطعيت در 

اطالعات مربوط به تقاضاي مشتري نهايي از طريق متمرکز نمودن  تامينطول زنجيره 
، اطالعات واقعي مربوط به تقاضاي زنجيرة تامينمي باشد. بدين معنا که در هربخش 

 مشتري نهايي موجود باشد.

 : 3کاهش تغييرات

اثر شالقي را مي توان با کاهش در تغييرات تقاضاي مشتري نهايي، تا حد مناسبي 
در عرضة محصوالت «قيمت ثابت»با اتخاذ سياست  مي توان ،کاهش داد. به عنوان مثال

تا حدي از نوسانات تقاضاي مشتري نهايي کاست. زيرا ايجاد تغيير در قيمت محصول 

                                                           
1 Bullwhip 
2 Reducing Uncertainty 
3 Reducing Variability 
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گردد و هاي فصلي( باعث نوسان در تقاضاي مشتري مي)به عنوان مثال به دليل حراج
 اثر شالقي را شدت مي بخشد.

 : 1کاهش مدت زمان تحويل

باشد. مدت زمان تحويل سفارش  شامل دو قسمت اصلي ميمدت زمان تحويل 
و مدت زمان تحويل اطالعاتي که  ،باشدکه ناشي از عمليت توليد و انتقال محصول مي

ناشي از عمليات پردازش سفارشات مي باشد. مدت زمان تحويل نوع اول از طريق به 
ز طريق به کار و مدت زمان تحويل نوع دوم ا Cross-dockingهاي کارگيري سيستم

 يابد. کاهش مي EDIگيري سيستم هاي 

 : 2همكاري هاي استراتژيك

توان با ايجاد همكاريهاي استراتژيكي حذف نمود. چنين همكاري اثر شالقي را مي
هاي استراتژيكي، شيوة به اشتراک گذاري اطالعات و مديريت انبارها را در طول 

كي از اين استراتژيها به کارگيري استراتژي ي ،نمايد. به عنوان مثالزنجيره متحول مي
مي باشد. در اين شرايط توليد  VMIو يا  3«مديريت انبار خريدار توسط تامين کننده»

کننده مديريت انبار محصول خود را در محل توزيع کننده بر عهده دارد، و در نتيجه 
چه تعداد را به خود تعيين مي نمايد که چه تعدادي از محصول را در دست نگه دارد و 

محل توزيع کننده منتقل نمايد. به اين دليل، توليد کننده بر اساس سفارشات توزيع 
پردازد و در نتيجه اثر شالقي حذف خواهد شد. به کننده به پيش بيني تقاضا نمي

هاي استراتژيك مي اشتراک گذاري و متمرکز نمودن اطالعات نيز از ديگر همكاري
 توجهي اثر شالقي را کاهش خواهد داد. که به طور قابل ،باشد

 

 گيمعايب يكپارچموانع و  -7-3
اگرچه اصول يكپارچگي سيستمها منطقي به نظر مي رسند، اما پياده سازي آنها در 

باشد. لجستيك سنتي به اجراي عملياتي لجستيك عموما با مشكالت زيادي روبرو مي
ت. به عنوان مثال حمل و نقل پرداخته اسمشخص و به صورت مستقل از يكديگر، مي

و بدون توجه و يا با اندک توجه به روابط  ،و انبار توسط دو واحد سازماني مستقل
تواند در شده است. اهداف مديريتي هر يك از اين واحدها مييكديگر، مديريت مي

                                                           
1 Reducing Lead-time 
2 Strategic Partnership 
3 Vender Managed Inventory 



  171 ------------ مزايا، معايب، موانع و زمينه هاي مطالعاتي يكپاچه سازي شناسايي

 

 

تضاد با يكديگر باشد. چنين عمكردهاي مستقلي، جدي ترين مانع بر سر راه دست 
 [2] باشد.داف لجستيك يكپارچه مييابي به اه

به دو دليل  زنجيرة تاميندست يابي به يكپارچگي در  ،توان گفتبطور کلي مي
 [12]باشد: زير کاري دشوار مي
توانند داراي اهداف مختلف و متناقضي باشند. به مي زنجيرة تاميناجزاي مختلف 

کنندگان به خريدهاي با حجم باال عنوان مثال، عموما تامين کنندگان تمايل دارند تا توليد
از آنها و در زمانهاي معين پايبند باشند، در حالي که، توليد کنندگان مجبور مي باشند تا 
برنامه ريزي خود را مطابق با تقاضاي مشتري که ممكن است بسيار متغير باشد، تطبيق 

بار مي دهند. و يا در بسياري از موارد کاهش سطح موجودي که مطلوب مديريت ان
 هاي حمل و نقل خواهد شد. باشد، منجر به افزايش فزآيندة هزينه

پيوسته درحين تغيير و  ،باشد که در طول زمانيك سيستم پويا مي زنجيرة تامين
تواند بسيار متغير باشد که اثر باشد. به عنوان مثال، تقاضاي مشتري نهايي ميتحول مي

 . آن بر روي تمام زنجيره منعكس خواهد شد
و همچنين موانع بر سر راه پشتيباني هاي داخلي در پياده سازي يكپارچگي 

 [14]سازماني وجود دارد که بشرح زير آورده شده است: 
 مشكالت در مشارکت مديران ارشد به داليل: .1

 دانش از مزاياي يكپارچگي سازماني عدم 

 مانيگذاري بلند مدت در پروژة يكپارچگي سازعدم تمايل آنها در سرمايه 

 ضعف در هماهنگي هاي بين بخشي به داليل: .2

  ضعف هماهنگي بين بخش هاي توليدي وMIS 

 ضعف اطالع از نيازهاي اطالعاتي و ارتباطاتي در بين بخشها 

 [2]توان نام برد: موارد زير را مي ،از ديگر موانع موجود در روند يكپارچه سازي
  ساختار سازمان 

  سيستم هاي اندازه گيري 

  1انبارمالكيت  

                                                           
1 Inventory Ownership 
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  فناوري اطالعات 

 1توانايي انتقال دانش  

 ساختار سازمان : 

اختيار و  ،باشند که در آنبسياري از سازمان هاي سنتي داراي ساختاري مي
تقسيم شده است. در چنين سازمان هايي تمام   2ايمسئوليت مطابق با عمليات وظيفه

شدند. هر يك قرار داده ميمربوطه  3افراد مرتبط به اجراي يك وظيفة مشخص در بخش
داشتند. اعمال مي ،از اين بخشها تمام تالش خود را به منظور رسيدن به حداکثر کارايي

اما از آنجايي که هدف اصلي يكپارچه سازي ايجاد هماهنگي در بين کلية بخشهاي 
باشد، وجود چنين ساختاري مانع رسيدن به يكپارچگي سازماني خواهد شد. سازمان مي

کلية  ،رچگي موفقيت آميز فرآيندها مانند فرآيندهاي لجستيكي ايجاب مي نمايد کهيكپا
مديران داراي ديدي فراتر از بخش خود بوده و براي ايجاد هماهنگي بين بخش خود و 

 [2] ديگر واحدها تالش نمايند.

 گيري عملكرد: هاي اندازهسيستم

موانع در سر راه يكپارچگي  از ديگر ،هاي سنتي اندازه گيري عملكردوجود سيستم
باشد. در اين نوع سيستمهاي اندازه گيري، هر يك از مديران تنها براساس سازماني مي

شدند، در حالي که در يك سيستم مورد ارزيابي قرار داده مي ،کارايي بخش خود
يكپارچه، مدير يك بخش ممكن است به منظور کاهش کل هزينة سازمان، حاضر به 

ي با هزينة باالتر از حد استاندارد باشد. تا زماني که سيستم اندازه گيري داشتن فرآيند
که مديران را به دليل اتخاذ چنين تصميماتي مواخذه ننمايد، ايجاد  ،عملكرد جديدي

نگردد، يكپارچه سازي تنها به صورت امري تئوري در سازمان باقي خواهد ماند و هيچ 
 [2]پيوندد. وقت به حقيقت نمي

 ت انبار: مالكي

در رويكرد سنتي، کاال تنها به منظور عرضه به مشتري و مواجهه با عدم قطيعت 
شد. اگر چه اين نوع رويكرد هاي موجود در تقاضا و عمليات، در انبار نگهداري مي

هاي چشمگيري نيز بود. امروزه شد، اما داراي هزينهباعث ايجاد سود براي سازمان مي
هزينه و ريسك ناشي از انبارهاي قديمي و -انبار، رابطة سوددو عامل مهم در مالكيت 

 [2]باشد. يا انبارهايي که در محلي نامناسب واقع شده اند مي

                                                           
1 Knowledge Transfer Capability 
2 Functional Work 
3 Department 



  173 ------------ مزايا، معايب، موانع و زمينه هاي مطالعاتي يكپاچه سازي شناسايي

 

 

 فناوري اطالعات: 

باشد. فناوري اطالعات کليد اصلي رسيدن به يكپارچه سازي در سازمان مي
جود در سازمان هرچند که مانند سيستمهاي ارزيابي عملكرد، سيستمهاي اطالعاتي مو

باشد. به همين دليل، سازمان هنگام به اشتراک گذاري نيز منحصر به هر بخش مي
اي رو به رو خواهد شد. به اطالعات در بين بخشهاي مختلف، با مشكالت عديده

منظور به اشتراک گذاري اطالعات الزم است سازمان داراي يك بانك اطالعات مرکزي 
توانند اطالعات مورد نياز خود را از آن تامين نمايند. تا واحدي باشد تا کلية بخشها ب

زماني که چنين انبار اطالعاتي در سازمان ايجاد نشود، بخشهاي مختلف سازمان نمي 
 [2]توانند در اطالعات يكديگر سهيم شوند. 

 توانايي انتقال دانش: 

گذاري يكي ديگر از موانع بر سر راه يكپارچگي، وجود محدوديت در به اشتراک 
هاي باشد. عدم موفقيت در انتقال دانش و يا تجربيات، باعث ايجاد گروهتجربيات  مي

اي  خواهد شد. همان طور که بيان گرديد، به منظور هاي وظيفهتخصصي با گرايش
رسيدن به يكپارچگي، هر يك از بخشها الزم است خود را به صورت قسمتي از يك 

اجراي کارهاي فرآيندي افراد بسياري از بخشهاي  فرآيند سازماني ببيند؛ عموما در
مختلف سازمان شرکت دارند و در نتيجه، در صورتي که انتقال دانش در بين بخشهاي 

سازي در سازمان دچار مشكل خواهد سازمان با اختالل رو برو گردد، روند يكپارچه
 [2]شد. 

عاتي مورد استفاده سيستمهاي اطال برخي، همچنين، عالوه بر موارد فوق به اعتقاد
باشد. در بسياري از سازمانها، داراي اجزاي متنوع و عموما غير مرتبط با يكديگر مي

چنين شرايطي در طول سالها و به دليل تفاوت در احتياجات غير يكپارچة هر يك از 
بخشها به وجود آمده است که امروزه به صورت مانعي اصلي بر سر راه مديريت کاراي 

سازي سيستم هاي اطالعاتي پيشرفته عموما به پياده .قرار گرفته است ينزنجيرة تام
 شود.کارکنان منجر مي« وظايفشرح »تغييراتي در ساختار سازماني و همچنين تغيير 

[12] 
اين تغييرات عمده ممكن است باعث ايجاد مقاومتهايي براي پذيرش سيستم 

 .[21]جديد شود
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ت به آن اشاره شده است اين است که به علت از جمله موانع ديگري که در ادبيا
براي ايجاد لجستيك  مانعي ،اين فرهنگ ، معموالًوجود يك فرهنگ درون سازماني

 .[15] شوديكپارچه به معناي واقعي خود مي
 

 :[7]توان به آنها اشاره کرد از جمله معايب يكپارچگي که مي
 آيد. تغييرات عمده اي که ممكن است در کل سازمان بوجود  .1

معموالً نيروي انساني موجود در سازمان با تغييرات در وضعيت فعلي خود مخالف 
دهد که امكانات و قدرتي که در دست اوست از است به دليل اينكه اين احتمال را مي

 خيزد. او گرفته شود در نتيجه با تغييرات در سازمان به مقابله بر مي

 .يروي انساني شودتغييرات حاصل ممكن است باعث سردرگمي ن .2
آموزش دقيق و به موقع  .شودمعموالً در روزهاي اول تغييرات حاصل مياين امر 

 تواند اين مشكل را حل نمايد.نيروي انساني تا حد زيادي مي

هزينه باالي آموزش نيروي انساني جهت استفاده از سيستم جديد يا  .3
 سيستم تغيير يافته 

موانع و عوامل موثر در موفقيت مديريت زنجيره  1مثال در يكي از شرکتها به عنوان
 [2]را به صورت زير طبقه بندي نموده است:  SCM تامين

 
 را افزايش مي دهد: زنجيرة تامينعواملي که احتمال موفقيت روابط 

 توليد کنندگان توزيع کنندگان

  همكاري بااليسطح 

 شباهت اهداف 

 ارتباطات شفاف 

 حمايت مديران ارشد 

 رکنترل انبا 

 به اشتراک گذاري اطالعات 

 پذيرش نفع متقابل 

 پياده سازي کنترل شده 

 کاري مشترک نيروهاي 

 منابع و تعهدات تخصيص 

 تشخيص سود 

 
 :زنجيرة تامينموانع موجود در موفقيت روابط 

                                                           
  Anderson Consultingشرکت  1
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 توليد کنندگان توزيع کنندگان

 1نگهداري با حجم کم واحدهاي  

 توليد کنندگان در مقابل تغييرات مقاومت 

 ستم هاي اطالعاتيسي 

  ها با قالب ناسازگار با يكديگر دادهوجود 

 فقدان ارتباطات 

 سطح اطمينان 

 هاي ناسازگار سيستم 

 درک جنبه هاي تكنيكي 

 مشتريان در برابر تغييرات مقاومت 

 آمادگي توزيع کنندگان 

 

هاي لجستيك هاي مطالعاتي و تحقيقاتي در زمينه سيستمشناسايي زمينه -7-4
 يكپارچه

 بومي نمودن يكپارچگي -7-4-1
، موضوع يكپارچگي و موارد مرتبط با آن در «تبيين مفهوم يكپارچگي»در بخش 

ها ارايه شد. با توجه ادبيات موضوع بررسي گرديد و اصولي جهت يكپارچگي سيستم
به ويژگيهاي سازمان مربوطه و ساختارهاي آن الزم است موارد آورده شده در کتاب، 

کاربرد مطلوبي در سازمان مربوطه داشته باشند. به عبارت ديگر ممكن بومي شوند تا 
است برخي از اصول داراي اهميت بيشتري نسبت به ساير اصول باشد، که اين اهميت 

 بستگي به شرايط و تواناييهاي فني و فرهنگي، و نيازهاي خاص سازمان دارد.

 اندازه گيري يكپارچگي  -7-4-2

کنترلي در نظر گرفته شود تا از ميزان موفقيت آن عمل الزم است براي هر عملي 
آگاه شويم به همين منظور الزم است که به طريقي ميزان يكپارچگي را در بخشهاي 

توان از معيارهاي مختلفي نظير گيري نماييم. جهت اين عمل ميمختلف سازمان اندازه
 ... استفاده نمود. هزينه انجام گرفته، ميزان افزايش سرعت پاسخگويي به مشتري و

 بهره وري در سيستمهاي يكپارچه -7-4-3
وري در اين سيستمها يكي از مسائل مورد بحث در سيستمهاي يكپارچه ميزان بهره

وري يك سيستم يكپارچه باشد. در واقع مسائلي نظير اينكه چه تغييري در ميزان بهرهمي

                                                           
1 Low-volume stockkeeping unit SKU 
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وري در اين نوع سيستمها با ن بهرهگيري ميزاگيرد و يا اينكه آيا نحوه اندازهصورت مي
توان به آنها توجه سيستمهاي سنتي متفاوت است يا خير جز موضوعاتي است که مي

بيشتري نمود. در هر صورت در يك سيستم يكپارچه به لحاظ آنكه اجزاي مختلفي از 
ر وري دگيري بهرهنمايند، مسالة اندازهسازمان با اهداف مختلف با يكديگر همكاري مي

 ها موضوع جالبي جهت مطالعات تحقيقاتي خواهد بود. اين سيستم

 يكپارچه سازي بين اجزاي مختلف مدل ارائه شده  -7-4-4
مدلي است که احتياج به توسعه  "نقش هر يك از اجزا"مدل ارائه شده در کتاب 

هاي توان از طريق مدل مذکور يكپارچگيدارد. همانطور که در آنجا نيز بيان گرديد، مي
موجود بين فرآيندها و عناصر مختلف را مشخص نمود. با وجود اين، در ادبيات 

اند، لذا يكي از بخشهايي ها مورد توجه قرار نگرفتهموضوع بسياري از اين يكپارچگي
که مي تواند توسعه وسيعي در امر يكپارچگي ايجاد نمايد پرداختن به اين موضوعات 

کنندگان و اهداف چه ه اينكه يكپارچگي بين تاميناست. به عنوان مثال پرداختن ب
 تواند داشته باشد. معنايي مي

 توسعه مدلهاي رياضي موجود -7-4-5
هاي موجود جهت تحقيقات آتي، توسعه مدلهاي رياضي يكي ديگر از گزينه

باشد. اين مدلها عموما چندان توسعه يافته نيستند و هر سازمان بر اساس نياز موجود مي
تواند اينگونه مدلها را توسعه دهد. در حال حاضر کارهاي خوبي ژگيهاي خود ميو وي

در زمينة يكپارچگي دو يا چند انبار صورت پذيرفته است که البته هنوز جاي کار 
فراواني دارد، ولي يكپارچگي ساير اجزاي لجستيكي نظير يكپارچگي انبار و حمل و 

هاي چندگانه مانند حمل و ، و يا يكپارچگينقل، يكپارچگي حمل و نقل و توليد و ...
نقل، انبار و توليد، بسيار جالب توجه بوده و کارهاي تحقيقاتي انجام شده در اين زمينه 

 بسيار ناچيز است. 

 چگونگي پياده سازي اصول يكپارچگي در سيستمها -7-4-6
 يكي از موارد مطرح شده در کتاب، اصول يكپارچگي مي باشد که با توجه به

موضوعيت کتاب، چندان به  نحوه پياده سازي اين اصول در سازمانهاي مختلف 
پرداخته نشده است. الزم است با توجه به ويژگيهاي هر سازمان و بومي شدن هر يك 

 از اين اصول، چگونگي پياده سازي اين اصول تشريح شود.

 نقش هريك از اجزا در ارتباط با اصول يكپارچگي -7-4-7
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در بخشهاي قبل بيان گرديد، هريك از اجزا در ارتباط با اصول همانطور که 
توضيح مربوطه بطور خالصه  بخشدر  هااين نقش نمايند.يكپارچگي نقشي را ايفا مي

تري برمبناي مطالعات موردي در اين داده شده است، اما الزم است که تحقيق جامع
 ارتباط صورت گيرد.

 پذيري و ... فاهيم نظير انعطافارتباط يكپارچگي با ساير م -7-4-8
پذيري، افزايش سرعت واکنش مفاهيم نزديك ديگري با يكپارچگي، مانند انعطاف

توان مورد توجه قرار داد و ... وجود دارد. يكي ديگر از نكاتي که در تحقيقات آتي مي
ارتباط بين اين مفاهيم و بررسي نكات مشترک و غير مشترک اين مفاهيم است. و 

ين پياده سازي هر کدام از اين مفاهيم در سازمان چه نقشي در پياده سازي ساير همچن
 نمايد.مفاهيم مرتبط ايفا مي

 مزايا و معايب يكپارچگي در سيستم کارفرما  -7-4-9
همانطور که گفته شد با توجه به ساختارهاي مختلف سازماني، اجتماعي، سياسي 

تواند گسترش يابد يا ن مزايا و معايب ميو ... که در جوامع مختلف وجود دارد، اي
تواند متفاوت از آنچه محدود شود. لذا با توجه به سازمان مربوطه اين مزايا و معايب مي

 که در کتاب ارائه شده نيز باشد.

 اثرات ايجاد سيستمهاي يكپارچه در سازمان -7-4-10
رار داد اين است توان در تحقيقات آتي مد نظر قاز جمله نكات مهم ديگري که مي

که آيا پيش نياز  ايجاد سيستمهاي يكپارچه، ايجاد تغييرات ساختاري است و يا در اثر 
پياده سازي يكپارچگي در سيستم آيا سازمان دچار تغييرات ساختاري خواهد شد و 
بررسي اينكه چه تغييراتي بوجود خواهد آمد و اين تغييرات چه پيامدهايي براي سيستم 

توان اثرات منفي را کاهش و اثرات مثبت را تقويت نمود. به و چگونه ميخواهد داشت 
هاي سنتي هاي يكپارچه با سيستمگيري در سيستمعبارت ديگر، مديريت و تصميم

متفاوت است. اين تفاوت، ايجاد تغيير در نحوة مديريت، فضا و ساختار سازماني را 
 نمايد. ايجاب مي

 مطالعات مورديانجام الگوبرداري و  -7-4-11
يكي ديگر از راهكارهايي که امروزه بشدت مورد توجه افراد متخصص قرار دارد 

نمايد که نقاط انجام الگوبرداري و مطالعات موردي است. اين عمل به سيستم کمك مي
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ضعف و قوت خود را شناسايي کند و راهكارهايي را که سيستمهاي موفق براي رفع 
د، شناسايي کند و با بومي کردن اين بهترين راهكارها، انمشكالت خود اتخاذ نموده

تواند در مورد فعاليتها و تصميماتي درصدد رفع مشكالت خود برآيند. الگوبرداري مي
 شوند، انجام گيرد.که در سيستم لجستيك يكپارچه مطرح مي

 توان بر موانع يكپارچگي غالب شد؟چگونه مي -7-4-12
در تحقيقات آتي مورد توجه قرار گيرد مساله موانع  يكي ديگر از مواردي که بايد
که اين موانع بايد دقيقا با توجه به مشخصات سيستم  ،ايجاد يكپارچگي در سيستم است

عمده موانع يكپارچگي در بخش مزايا و معايب و ، الزم به ذکر است که شناسايي گردد
تم مورد بحث بايد موانع يكپارچگي آورده شده است. ولي با توجه به مشخصات سيس

موانع پياده سازي يكپارچگي براي آن سيستم شناسايي شود و راهكارهايي جهت فائق 
 آمدن بر اين موانع ارائه گردد.

 کنندگان و کنترل آنهامديريت تامين -7-4-13
يكي از تغييرات اساسي که امروزه در سيستمهاي لجستيك يكپارچه ايجاد شده 

توان در باشد. براين اساس ميکنندگان ميل با تاميناست، تغييرات در نحوة تعام
کنندگان و کنترلهايي که در يك سيستم تحقيقات آتي مساله نحوه مديريت تامين

لجستيك يكپارچه الزم است بر تامين کنندگان اعمال شود، بررسي گردد. ازجمله 
. امروزه است 1مسائل مهمي که در مديريت تامين کنندگان مطرح است مساله مشارکت

-مساله مشارکت در لجستيك يكپارچه به جهت منافع بيشماري که براي سيستم و تامين

قرار گرفته است و  تاميناي مورد توجه صاحب نظران زنجيره کننده دارد بطور فزآينده
توان نحوه انتخاب شريك و حدود اختيارات آن را با توجه به مشخصات سيستم لذا مي

-کنندگان در سيستمقرار داد. مسالة انتخاب و مديريت تامينمورد بحث مورد بررسي 

هاي تجاري دارند که الزم هاي نظامي به دليل شرايط خاص آنها تفاوتهايي با سيستم
 است اين تفاوتها شناسايي و تحليل گردند. 

 ارائه مدلي جهت برون سپاري در سيستمهاي لجستيك نظامي  -7-4-14
توان به آن اشاره نمود مساله کنندگان مييت تاميناز ديگر مسائلي که در مدير

سپاري است؛ به طوري که با انجام مطالعات گسترده، مدلي جهت برون  2سپاريبرون
در لجستيك نظامي ارئه شود که تصميماتي نظير اينكه کدام بخش از فعاليتها به شرکت 

                                                           
1 Partnership 
2 Outsourcing 
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با اين شرکت  سومي واگذار شود و چگونگي انتخاب اين شرکت سوم و نحوة تعامل
 تواند از جمله مسائلي باشد که توسط مدل ارائه شده پاسخ داده شود.مي

 يافتن سطح بهينه يكپارچگي  -7-4-15
اي همانطور که در کتاب آورده شده است يكپارچگي در سيستم، يك سطح بهينه

قات تواند يكي از مواردي باشد که در تحقياي دارد. يافتن اين سطح مياز لحاظ هزينه
 آينده مورد توجه قرار مي گيرد.

 اعتبارسنجي اصول يكپارچگي و مدل ارائه شده -7-4-16
از موارد قابل توجه که در اين کتاب بدان پرداخته شده ، اصول يكپارچگي و مدل 

تواند با يكديگر يكپارچه شوند،آورده )مدلي که در رابطه با شناسايي فرآيندهايي که مي
اند و الزم است که اين صول مذکور هنوز اعتبار سنجي نشدهشده است( است. اما ا

 اصول در صنايع مختلف مورد بررسي قرار گيرند و دقت آنها دقيقا بررسي گردد.

 شناسايي انواع تصميمات موجود در لجستيك يكپارچه -7-4-17
توان بر روي آن تمرکز بيشتري نمود شناسايي تصميمات مختلفي از مواردي که مي

باشد. و به عالوه، توسعة روشهايي براي کمك ه در لجستيك يكپارچه مطرح مياست ک
 هاي نظامي.گيري  با توجه به شرايط خاص سازمانبه تصميم

 گذاري اطالعات اشتراک  -7-4-18
مسالة اشتراک گذاري اطالعات در بين اعضاي سيستم لجستيك يكپارچه يكي از 

باشد. اينكه چه اطالعاتي بايد به اشتراک هاي يكپارچه ميمسايل اصلي در سيستم
هاي گذاشته شود و اهميت به اشتراک گذاشتن آن با توجه به شرايط خاص سيستم

باشد. در اين بررسي موضوع هزينة متناظر با نظامي به چه ميزان است، قابل توجه مي
اري گذگذاري اطالعات نيز الزم است مورد توجه قرار گيرد چرا که اشتراکاشتراک

 هاي مختلفي را در بر دارد.  اطالعات هزينه

 استانداردسازي -7-4-19
هاي مختلف سيستم از در يك سيستم لجستيك يكپارچه، الزم است بخش

استانداردهاي يكساني استفاده نمايند. به عنوان مثال استانداردهاي مشترک در شناسايي 
هاي ارتباطي اي ساخت، پروتكلهبندي اقالم، روشهاي حمل و نقل، بستهاقالم، روش
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باشد. شناسايي اين استانداردهاي و  غيره الزمة يك سيستم لجستيك يكپارچه مي
مشترک و سطح موجوديت چنين استانداردهايي در سيستم لجستيك سازمان کارفرما و 

 باشد. چگونگي ايجاد چنين استانداردهايي موضوع تحقيقاتي جالب توجهي مي

 

  نتيجه گيري -7-5
وري، يكپارچگي سيستمها در کنار مزايايي چون کاهش هزينه،افزايش کارايي وبهره

، بهبود خدمت به مشتري و بهبود پيش بيني و ، کاهش زمان انتظارکاهش موجودي
برنامه ريزي و بسياري ديگر از مواردي که در اين فصل به آنها اشاره شده است، 

ياده سازي آن را در لجستيك عموما با مشكالت و معايبي نيز به همراه دارد که پ
 کند.مشكالت زيادي روبرو مي

معايب و مشكالتي مانند تغييرات عمده اي که ممكن است در کل سازمان بوجود 
آيد، سردرگمي زيادي که ممكن است در نيروي انساني پديد آيد، يا هزينه باالي 

 وند.آموزش نيروي انساني که بايد درگير تغييرات جديد سيستم ش
گيري در خصوص پياده سازي يكپارچگي و ميزان آن در است تصميم بديهي

 سازمان متناسب با شرايط خاص آن سازمان صورت گيرد.
از طرفي با توجه به فصول گذشته و مفاهيم مورد بحث اين طور مي توان نتيجه 

ته گرفت که موضوع يكپارچگي آنچنان که الزم است مورد توجه متخصصان قرار نگرف
است و متخصصان در ارتباط با موضوعات مختلف مرتبط با يكپارچگي فعاليت 

اند و بدين ترتيب موضوعات زيادي براي تحقيق و چشمگيري از خود بروز نداده
توسعه در اين زمينه وجود دارد. در اين فصل، به تعداد اندکي از اين موضوعات که به 

ه توضيح مختصري در مورد هرکدام پرداخته نظر مؤلفين، بيشتر مورد نياز است به همرا
 شده است.

تري درخصوص اميد است در پرتو تالشهاي متخصصين، شاهد تحقيقات گسترده
 مفاهيم مرتبط با لجستيك يكپارچه باشيم.
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