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 ژپوهشی  ونت معا 

 ربانهم رزیی  و مدرییت     ژپوهش و  آموزش  عالی  موسسه 
صصی-     سمینار علمی تخ

 

صصی اه و نشست  اه یش هما ، گروه  ژپوهشی  ت خدما  دفتر  تخ
 ی 

 

 جهانی های شرکت های استراتژی و علم دنیای اخیر دستاوردهای به نگاهی: پایدار تأمین زنجیره مدیریت عنوان
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سایز آن، پاسخگو بودن آن، بهره ور بودن آن  - مزیت کلیدی رقابتی ما، زنجیره تامین ما استباور داریم که "

این جمله از مدیرعامل شرکت  ."قاره 5در  منظور برآوردن نیاز های مشخص مشتریان ما وچابکی آن به

Schneider   یک شرکت جهانی با  ؛میلیارد دالر 55 کارمند و درآمدی سالیانه هزار 160است، شرکتی جهانی با

 .نفت ایران ماه 9فروش  در حدوددرآمدی 

جهانی در  در میان کسب و کارهایی (supply chain management) ینزنجیره تأم مدیریت امروزه اهمیت

حضورمدیر ارشد اجرایی  کنند. از زنجیره تأمین با عنوان زنجیره خلق ارزش یاد میبه اثبات رسیده است و آنان عمل 

ها از  اکنون رقابت میان بنگاهزنجیره تامین در هیئت عامل بسیاری از شرکت های جهانی مؤید اهمیت موضوع است. 

در لی زنجیره تأمین سیر تکام .آنان استهای تأمین  مرزهای سازمانی آنان فراتر رفته و رقابت میان زنجیره

های زنجیره تأمین  عملیات لجستیک به مرور به شبکه تمرکز آنان از دهد که نشان میپیشرو جهانی  یها شرکت

تغییرات تقاضا و  و با توجه به  ، پویا هستندنگاهِ از درون به بیرون را کنار گذاشته شده است. این شرکت ها معطوف

ر چه بیشتر برای و بهبود می بخشند تا ه تحوالت دنیای پیرامون خود ساختار درونی و زنجیره تامین را بازطراحی

خدمت  سرعتو باالتر ، کیفیتپایین تر متعدد نظیر قیمت وجوهاز  های متعدد ارزش ایجاد کنندمشتریان در کشور

  .رسانی بیشتر

زنجیره مختلف ح ودر سط ،خلق ارزش برای مشتریان جدیدبه عنوان یک وجه  نیز، "پایدارتوسعه "در این میان 

عبارت که مدیریت زنجیره تأمین پایدار تعریف  مورد توجه قرار گرفته است. بنا به ی پیشرو جهانیها تأمین شرکت

سودآوری زنجیره تأمین و به سازی  تأمین برای بیشینه زنجیره عملیاتو بودجه ،اطالعات منابع، مدیریت"است از 

ها با سه رکن اساسی اقتصاد، محیط ، بنگاه"و اجتماعی آن طور همزمان کمینه کردن اثرات مخرب محیط زیستی

 و کسب رو هستند که موفقیت آتی آنان را به چالش کشیده است.رو به  در سطح زنجیره تامین زیست و اجتماع

 کاهشخود و  تجاری نامو  شهرت حفظ و ارتقایافزایش سودآوری، برای  نظیر شرکت ذکر شده جهانی کارهای

 ،به خصوص در مبحث گرمایش جهانی و آب و اجتماع های مخرب محیط زیست ریسک حاصل از فعالیت

برای سود آوری بلند مدت، این بنگاه ها به باز  اند. کرده آغاز پایدار مینتأ زنجیره مدیریت درجدی   گذاری سرمایه

 در راستای توسعه پایدار پرداخته اند. در سطح زنجیره تامین و استراتژی های خودی اف سازمانتعریف اهد

 در آمد زایی و اشتغال زایی شرکت های جهانی، وبا توجه به توان ،با توجه به این روند ها در دنیای کسب و کار امروز

 یکسب و کار بین الملل مدیریت صحیح نیز می توانند با به کار گیری ایران اقتصادیو خدماتی،صنعتی بنگاه های

(International Business) تامین جهانی برنامه ریزی کنند و یا با تمرکز روی  برای ایجاد و توسعه زنجیره های
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نی جهاجای دهند. شرکت های پیشرو، امروزه،  خود را در زنجیره های تامین شرکت های جهانییک حوزه خاص 

به نیاز مشخص مشتریان آگاه شوند و بر  تا هر چه بیشتر نسبتفکر می کنند ولی منطقه ای عمل می کنند 

نمیکنند، بلکه با زنجیره تامین خود در بازارهای استراتژیک  "صادر" آنان مبنای آن عمل کنند.شاید بتوان گفت که

 برنامه ریزی می کنند. ،انسان،میلیارد مشتری 7برای  دارند. این شرکت ها "حضور"

تولید، افزایش ، رمهمترین چالش های پیش روی کشوبرخی از با بیان اینکه دکتر ورسه ای در انتهای سمینار، 

از منظر علم مدیریت با ، سواالت زیر را است گراداشتن اقتصاد درونزا و برون  نیزو، صادرات غیر نفتیاشتغال و 

 شرکت کنندگان مورد بحث قرار دادند:

 (Global supply chain / International Business / Born-global firm) جهانی ها و زنجیره های تامین چرا شرکت -1

 ؟ چگونه می توانیم داشته باشیم؟بسیار کم داریم(اگر وجود دارد، )یا  د نداریمنکه در ایران تاسیس شده باش

بر اساس ی کشور ادر دانشگاه هرا کسب و کار و  مدیریتش آیا می توانیم آموزبا توجه به اهمیت موضوع،  -2

مدیریت کسب و با گنجاندن دروسی از قبیل به عنوان مثال بهبود ببخشیم ) "کت های جهانیداشتن شر"رویکرد 

تعداد در آینده یا مدیریت زنجیره تامین، و با طراحی ارزیابی دروس دیگر بر اساس این رویکرد( تا کار بین المللی، 

تامین های ایجاد زنجیره و می توانند در توسعه و "باور دارند" ربیت شوند کهطراز ت-بیشتری از مدیران جهانبسیار 

 7مدیرانی که به تقاضای جهانی بیاندیشند و برای ؛ در سطح منطقه و جهان کمک کنند خدمات ایرانیو  محصوالت
 میلیارد انسان برنامه ریزی کنند؟

ساختن بیان کردند که  ،"ان اهلل ال یغیر ما بقوم حتی یغیرو ما بانفسهم "ای با ذکر آیه شریفه ، دکتر ورسه و در آخر

 قبول داریم که ؛ البتهکار حکومت ها یا دولت ها نیست هاو حضور استراتژیک در بازار شرکت های جهانی

و  بهبود ببخشند، خالء های نهادیرا  کسب و کار و فرهنگ وظیفه دارند تا در این راستا فضا حکومت ها و دولت ها

به  .، هم در داخل و هم در تعامل با اکثر کشورهابرقرار کنند آرامش بلند مدت، و از همه مهم تر، را پر کنند قانونی

با تالش مضاعف به  همه باید البته برداشته اند، و را سیاست گذاران در این مسیر قدم های خوبی وند،لطف خدا

 طی شود. هرچه بهتر و سریعترا این مسیرکمک کنیم ت همدیگر

 

 

 


