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Abstract
Supply chain management can lead to a sustainable competitive advantage.
The present study is in search of paper industry supply chain strategies with
respect to supply chain dynamics and lean supply chain using dynamics in
order to gain a competitive advantage in Iran Wood and Paper Industries
Company (Chooka). For this purpose, first, using organizational data and
decision makers' participation, the system dynamics model was designed and
after validation, the model was simulated in a ten-year horizon. According to
the behavior of target variables and model sensitivity analysis in the
simulation horizon, policies in line with lean supply chain strategy and
sustainable profitability strategy of Chooka business were designed and
applied separately and in combination to the model. And analyzed.
According to the findings of the model simulation, productivity promotion
policies through the use of lean methods in internal processes, increasing the
quality of paper products, increasing innovation in the production and supply
of paper products, improving raw material supply management And strategic
partnership with suppliers of raw materials, industrial waste management,
waste and solid waste management and staff empowerment have been
presented as the best combined policies of the supply chain strategy of Iran's
wood and paper industries.
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مقاله پژوهشی

فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی

طراحی مدل استراتژیهای زنجیره تأمین با رویکرد پویایی
سیستم در صنعت چوب و کاغذ
محمدعلی عنایتی شیراز
سید عبداهلل حیدریه

تهران ،ایران.


ایران.
گروه مدیریت صنعتی ،واحد تهران مركزي ،دانشگاه آزاد اسالمی،
تهران ،ایران.

چکیده

مقایسه و رفتار متغیرهای هدف تجزیهوتحلیل گردید .با توجه به یافتههای حاصل از شبیهسازی مدل،
سیاستهای ارتقا بهرهوری از طریق بهکارگیری شیوههای ناب در فرآیندهای داخلی ،افزایش کیفیت
محصوالت کاغذی ،افزایش نوآوری در تولید و عرضه محصوالت کاغذی ،بهبود مدیریت تأمین مواد

چوب و کاغذ ایران ارائه شده است.

یهای زنجیره تأمین ،استراتژی زنجیره تأمین ناب ،پویایی سیستم ،صنایع
کلیدواژهها :استراتژ 
چوب و کاغذ ایران (چوکا).
 نویسنده مسئولa.heidariyeh@semnaniau.ac.ir :

eISSN: 2476-602X

اولیه و مشارکت استراتژیک با تأمینکنندگان مواد اولیه ،مدیریت پسابهای صنعتی ،مدیریت ضایعات و
پسماند جامد و توانمندسازی کارکنان بهعنوان بهترین سیاستهای ترکیبی استراتژی زنجیره تأمین صنایع

ISSN: 2251/8029

یتواند موجب دستیابی به مزیت رقابتی پایدار شود .پژوهش حاضر در جستجوی
مدیریت زنجیره تأمین م 
یهای زنجیره تأمین صنعت کاغذ با توجه به پویایی زنجیره تأمین و استراتژی زنجیره تأمین ناب با
استراتژ 
استفاده از پویاییشناسی بهمنظور کسب مزیت رقابتی در شرکت صنایع چوب و کاغذ ایران (چوکا) است.
مگیران و دادههای چوکا ،مدل پویایی سیستم
برای این منظور ابتدا پس از مرور ادبیات با مشارکت تصمی 
طراحی و پس از اعتبارسنجی ،مدل در افق ده ساله شبی هسازی انجام گردید .با توجه به رفتار متغیرها و
استهایی در راستای استراتژی زنجیره تأمین ناب و استراتژی
تحلیل حساسیت مدل در افق شبی هسازی ،سی 
سودآوری پایدار کسبوکار چوکا طراحی و بهصورت جداگانه و ترکیبی بر روی مدل اعمال شد و نتایج

تاریخ پذیرش00/10/05 :

محمدعلی افشار کاظمی

گروه مدیریت صنعتی ،واحد سمنان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سمنان،

تاریخ ارسال00/03/01 :

گروه مدیریت صنعتی ،واحد تهران مركزي ،دانشگاه آزاد اسالمی،
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مقدمه
امروزه پژوهشگران و مدیران معتقدند که توجه به مدیریت زنجیره تأمین میتواند موجب
دستیابی به مزیت رقابتی پایدار شود (هاشمیپطرودی .)8102 ،افزایش رقابت در دنیای
امروز ایجاب میکند که هر سازمانی برای داشتن توان رقابتی در بازار ،به دنبال بهبود
مستمر فرآیندهای خود و کسب مزیت رقابتی در محیط کسبوکار جدید باشد (صادقی
مقدم و همکاران .)8102 ،کسب مزیت رقابتی در صنعت کاغذ با توجه به چالشهای پیش
روی این صنعت شامل کمبود ماده اولیه ،نبود برنامه بلندمدت جامع و کاربردی ،وجود
فاصله زیاد بین دانشگاه و مراکز صنعتی و فرسودگی ماشینهای تولیدی اهمیت بیشتری
دارد (بهمنی و همکاران .)8100 ،شرکت صنایع چوب و کاغذ ایران (چوکا) در مواجهه با
چالشهای اخیر صنعت چوب و کاغذ در کشور ،بحرانهای بسیاری را تجربه کرده است.
بررسی روند سهم بازار و میزان تولید محصوالت کاغذی ،موجودی انبار محصوالت
کاغذی و نیروی انسانی متخصص در شرکت صنایع چوب و کاغذ ایران (چوکا) در
سالهای  0822الی  0831همانطور که در شکل  0نشان داده شده است ،روند نسبتاً نزولی
و کاهش سهم بازر چوکا با کل رقبای ایرانی ،میزان تولید ،نیروی انسانی را شاهد هستیم.
البته روند موجودی انبار هم روبه افزایش بوده است .با توجه به شرایط نامساعد سالهای
اخیر شرکت ،اهداف و برنامههای تعریفشده در اجرا با مشکالتی ناشی از به تأخیر افتادن
روند بازسازی و پیشامدهای غیرمنتظره و همچنین کمبود منابع پولی و عدم تأمین مواد اولیه
و شیمیایی و بحرانهای کارگری سد عظیمی در رسیدن به اهداف تعریفشده در
برنامهوبودجه تنظیمی بوده است.
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شکل  .0سهم بازار در صنعت کاغذ ایران (درصد) ،میزان تولید محصوالت کاغذی (تن) ،میزان
موجودی (تن) و نیروی انسانی متخصص (نفر) شرکت صنایع چوب و کاغذ ایران (چوکا) طی
سالهای  0188الی 0131

با توجه به تأکید پژوهشگران در بهکارگیری شیوههای ناب در فرآیندهای زنجیره تأمین
بهمنظور کسب مزیت رقابتی پژوهش حاضر در جستجوی شناخت استراتژیهای مدیریت
زنجیره تأمین صنعت کاغذ با توجه به پویایی زنجیره تأمین و بهکارگیری زنجیره تأمین ناب
با استفاده از رویکرد پویاییشناسی سیستم (SD) 0زنجیره تأمین صنایع چوب و کاغذ ایران
(چوکا) است.

مبانی و پیشینه پژوهش
مدیریت زنجیره تأمین :مدیریت زنجیره تأمین شامل یکپارچهسازی فعالیتهای زنجیرهتأمین و نیز جریانهای اطالعاتی مرتبط با آنها از طریق بهبود در روابط زنجیره تأمین برای
)1. System Dynamics (SD

طراحی مدل استراتژیهای زنجیره تأمین با ...؛ عنایتی شیراز و همکاران | 511

دستیابی به مزیت رقابتی قابلاتکا است (غضنفری و همکاران.)8102 ،
استراتژی زنجیره تأمین ناب :مؤلفههای استراتژی زنجیره تأمین ناب شامل مشارکتاستراتژیک تأمینکننده ،ارتباط با مشتری ،تسهیم اطالعات ،شیوههای ناب داخلی است:
-1مشارکت استراتژیک تأمینکننده :رابطهای بلندمدت بین سازمان و تأمینکننده تا
منافع قابلتوجهی در دست داشته باشند (کیز و همکاران-8 .)8181 ،0ارتباط با مشتریان:
یک راهبرد کسبوکار برای مدیریت متقابل با مشتریان بهمنظور بهینهسازی ارزش و
رضایتمندی بلندمدت مشتریان است (محرمزاده و همکاران-8 .)8103 ،تسهیم اطالعات:
توانایی تسهیم دانش با شرکای زنجیره تأمین به شیوهای اثربخش و کارا (ژو و لی،8
-4 .)8181بهکارگیری شیوههای ناب داخلی :بهکارگیری شیوههای از بین بردن مواد زائد،
هزینه ،زمان اضافی و غیره در سیستم تولید است (لی و همکاران.)8112 ،8
بررسی پیشینه در حوزه مطالعات زنجیره تأمین؛ هاشمی پطرودی و همکاران ()8102
بهمرور نظاممند ادبیات راهبرد زنجیره تأمین پرداختند .آفونسه و همکاران )8102( 4توسعه
چارچوب عملکرد ناب زنجیره تأمین در یک شرکت متوسط :چشمانداز مبتنی بر کارت
امتیازی متعادل پرداختند .کومار و همکاران ( )8102در پژوهشی توسعه استراتژی مؤثر بر
مدیریت زنجیره تأمین را از عوامل موفقیت پیادهسازی مدیریت زنجیره تأمین بیان کردند.
پریک و همکارن ( )8181به ارزیابی زنجیره تأمین تراشههای چوب در صربستان پرداختند.

در مطالعات حوزه زنجیره تأمین ناب ژو و لی ( )8181بر پیادهسازی شیوههای زنجیره تأمین
ناب تأکید کردند .در دسته مطالعات مدلسازی پویایی سیستم به پژوهشهای محقر و
پطرودی ( )8101زنجیره تأمین یک محصول جدید مبتنی بر رویکرد پویاییهای سیستم،
داوودی و فروتنچهر ( )8103سیستم سفارشگذاری در مدیریت زنجیره تأمین ساپکو
اشاره کرد .مطالعات صنعت چوب و کاغذ ایران بهمنی و همکاران ( )8100در ارزیابی
چالشهای صنعت کاغذ ،کمبود ماده اولیه ،نبود برنامه بلندمدت جامع و کاربردی ،وجود
1. Cees et al.
2. Zhou & Li
3. Li et al
4. Afonso & Cabrita
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فاصله زیاد بین دانشگاه و مراکز صنعتی و فرسودگی ماشینهای تولیدی را بهعنوان
مهمترین چالشها شناسایی کردند .رمضانیان و همکاران ( )8108به شناسایی پیچیدگی
زنجیره تأمین کاغذ بر مبنای تئوری محدودیتها پرداختند .جدول  0خالصه برخی از
مطالعات این حوزه را نشان میدهد.
جدول  .0خالصه مطالعات پیشین در بررسی پیشینه پژوهش حاضر
نویسنده

عنوان پژوهش

روش

یافتههای پژوهش

ژائو و همکاران

مدل شبکه ناب

تحلیل شبکه

یک مرجع روششناخت ی برای ساختار ناب زنجیره تأمین

()8180

زنجیره تأمین

پیچیدگی

فراهم میکند.

وفایی نژاد و

زنجیره تأمین

مدلسازی

مدل سازی ریاضی چند هدفه مدیریت پایدار زنجیره

همکاران ()8103

پایدار کاغذ

ریاضی

درویشی و

اثرشوک ارزی

رگرسیونی

همکاران ()8180

بر واردات چوب

پانل دیتا

دشتی و همکاران

عوامل مؤثر بر

آزمون باند

()8180

واردات کاغذ

کرانهها

تأمین در صنعت کاغذ
محیط پرتالطم باعث کاهش تأثیر شوک مثبت ارزی و
افزایش تأثیر شوک منفی ارزی بر مقدار واردات چوب،
انواع کاغذ شده است.
تولید ناخالص داخلی و تولید داخلی چوب از جنگلهای
شمال بیشترین تأثیر را بر واردات کاغذ داشتهاند.

مدلسازیهای مطالعات پیشین متمرکز بر شناسایی روابط بین متغیرها و نهایتاً مدلهای
ریاضی بهینهسازی هستند و مدلهای پویایی سیستم زنجیره تأمین محدود هستند و تاکنون
پویاییهای سیستم زنجیره تأمین بهصورت یکپارچه با توجه به مزیت رقابتی و زنجیره تأمین
ناب کمتر موردبحث است .از طرفی در زنجیره تأمین صنعت چوب و کاغذ ایران ،پژوهشی
صورت نگرفته است.

روش
روششناسی پویایی سیستم گامهایی را دربر میگیرد گام اول :شناسایی و تعریف مسئله:
مهمترین گام در مدلسازی ،شناسایی و تعریف مسئله است .گام دوم :شناسایی فرضیههای
پویا :هنگامیکه مسئله تعریف و افق زمانی مناسب برای آن تعیین شد ،مدلسازان به ارائه
یک فرضیه به نام فرضیهی پویا میپردازند .گام سوم :یک-مدل مفهومی (نمودار حلقهی
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علّی) :پس از شناسایی فرضیههای پویا ،ساختن مدل مفهومی (نمودار علّی) رابطهی بین
پدیدهها را بیان میکند .گام سوم :دو -ترسیم نمودار جریان مدل؛ گام چهارم :شبیهسازی و
اعتبارسنجی مدل؛ گام پنجم :تعریف سناریوهای مختلف ،انتخاب و پیادهسازی راهحل
مناسب (استرمن .)8111 ،گردآوری دادهها با استفاده از مطالعات کتابخانهای و دادههای
مدل بر اساس مستندات و گزارشهای شرکت صنایع چوب و کاغذ ایران (چوکا) و نیز
مشارکت تصمیم گیران این شرکت گردآوری شده است .مدل پویایی سیستم در نرمافزار
ونسیم شبیهسازی شده است.

یافتهها
تعریف دقیق مسئله :با توجه مسئله پژوهش روند ده ساله متغیرهای اصلی زنجیره تأمین
صنایع چوب و کاغذ ایران (چوکا) موردبررسی قرار گرفت و منطبق با مسئله پژوهشی
نمودار زیرسیستم مدیریت زنجیره تأمین کاغذ مبتنی بر مزیت رقابتی همانطور که در
شکل  8مشاهده میشود شناسایی گردید .زیرسیستمها بر مبنای مدیریت زنجیره تأمین
صنعت کاغذ و فرآیندهای زنجیره تأمین ناب طراحی شد .با توجه به زیر سیستمهای
شناساییشده؛ برای هریک از این زیرسیستمها با استفاده از ادبیات پژوهش و پیشینه و نیز با
استفاده از نظر خبرگان صنعت کاغذ ،متغیرهای مدل شناسایی گردید.
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شکل  .1زیرسیستمهای مدل مدیریت زنجیره تأمین کاغذ و تعامل اجزای مدل

نمودار علّی و معلولی :متغیرهای مسئله با توجه به نمودار زیرسیستم مدل و ادبیات زنجیره
تأمین و استراتژی ناب استخراج و با مشارکت برنامهریزان شرکت صنایع چوب و کاغذ
ایران ،اثرگذاری و اثرپذیری عوامل شناساییشده مشخص و حلقههای نمودار علّی تعیین
گردید .این نمودار در شکل  8مشاهده میگردد .در ادامه برای افزایش درک از ساختار
پیچیده سیستم ،برخی از حلقههای مدل در جدول  8معرفی و تحلیل شده است.
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شکل  .1نمودار علی مدیریت زنجیره تأمین صنایع چوب و کاغذ
جدول  .1تشریح برخی از حلقههای تشدیدکننده و تعدیلکننده نمودار علّی و معلولی
حلقه

تشریح حلقه نمودار علّی تأمین

حلقه تقویتکننده

کاهش بهای تمامشده محصول -افزایش سود انباشته شرکت  -افزایش منابع مالی شرکت-

سرمایهگذاری در

افزایش سرمایهگذاری در طرحهای تحقیق و توسعه-افزایش نوآوری در تولید و عرضه

طرحهای تحقیق و

محصول -افزایش فروش محصوالت کاغذی-کاهش موجودی انبار محصوالت کاغذی-

توسعه

کاهش هزینههای انبارداری-کاهش بهای تمامشده محصول
افزایش سود انباشته-افزایش منابع مالی-افزایش آموزش و توسعه نیروی انسانی-افزایش

حلقه تقویتکننده

بهکارگیری شیوههای ناب در فرآیندهای داخلی-افزایش اعتماد و اطمینان از تحویل

بهکارگیری شیوههای

بهموقع محصوالت-افزایش رضایت مشتریان-افزایش مشارکت استراتژیک تأمین کننده-

ناب داخلی

افزایش زراعت چوب-کاهش واردات چوب و کاغذ-کاهش هزینه خرید مواد اولیه-
کاهش بهای تمام شده-افزایش سود انباشته

حلقه تقویتکننده
مشارکت استراتژیک
تأمینکننده

افزایش سود انباشته-افزایش منابع مالی شرکت-افزایش سرمایهگذاری در طرحهای تحقیق
و توسعه-افزایش نوآوری در تولید و عرضه محصول-افزایش فروش محصوالت کاغذی-
افزایش سهم بازار چوکا در صنعت کاغذ-افزایش مشارکت استراتژیک تأمین کننده-
افزایش زراعت چوب و ایجاد جنگلهای مصنوعی-افزایش خرید مواد اولیه از منابع
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تشریح حلقه نمودار علّی تأمین

حلقه

چوبی-افزایش خرید مواد اولیه-افزایش هزینه خرید مواد اولیه-کاهش بهای تمامشده
محصوالت-افزایش سود انباشته
حلقه تعدیلکننده

افزایش سود انباشته-افزایش منابع مالی شرکت-افزایش سرمایهگذاری در خرید

هزینه نگهداری و

ماشینآالت و تجهیزات جدید-افزایش ظرفیت تولید-افزایش میزان تولید محصوالت-

تعمیرات ماشینآالت و

افزایش استهالک-افزایش ازکارافتادگی ماشینآالت و تجهیزات-افزایش هزینه نگهداری

تجهیزات

و تعمیرات ماشین آالت-افزایش بهای تمامشده محصوالت-کاهش سود انباشته

با ترسیم نمودار علّی ،ساختار حلقههای بازخوردی مدل مشخص گردید .برای ساخت مدل
جریان ،از مستندات و دادههای کمی شرکت چوکا استفاده شده است .همانطور که در
شکل  4مشاهده میشود مبتنی بر ساختار زیرسیستمها و نمودار علّی ،مدل انباشت جریان
مدیریت زنجیره تأمین کاغذ مبتنی بر مزیت رقابتی مدلسازی شده است .در ادامه به ارائه
نمودار جریان هر یک از زیرسیستمها و جزئیات مدلسازی آنها پرداخته خواهد شد.

شکل  .6مدل جریان مدیریت زنجیره تأمین صنایع چوب و کاغذ

طراحی مدل استراتژیهای زنجیره تأمین با ...؛ عنایتی شیراز و همکاران | 511

زیرسیستم تأمین مواد اولیه :تأمین مواد اولیه برای تولید خمیرکاغذ یکی از مشکالتعمده ایست که وجود دارد بهطورکلی مواد اولیه موردنیاز برای تولید خمیرکاغذ در
چوکا از منابع زیر تأمین میشود-0 :منابع چوبی شامل :بهرهبرداری از جنگلهای مصنوعی
شمال و واردات چوب و خمیرکاغذ و -8منابع غیرچوبی :استفاده از باگاس ،استفاده از کاه
و کلش ضایعات کشاورزی.
ارزش سرمایهگذاری برای زراعت چوب و ایجاد جنگلهای دست کاشت ،در کشور
زمانی بهتر روشن میشود که آن را با بحث واردات چوب از خارج مقایسه کنیم .در
شرایط خاص و وضعیت بحرانی میتوان نسبت به واردکردن چوب و یا خمیر باگاس نیز
اقدام نمود .درمجموع واردات خمیر در شرایط حاضر در مقایسه با واردات چوب
اقتصادیتر و با مشکالت کمتری همراه میباشد .استراتژی بهرهگیری از الیاف سلولزی
موردنیاز صنایع کاغذ کشور از طریق توسعه سطح زیر کشت نیشکر راهکاری اقتصادی و
قابلاجرا میباشد .با توجه به بیمصرف بودن تفاله نیشکر ،تولید هر نوع کاغذی از آن
میتواند بسیار مقرون بهصرفهتر از تولید کاغذ و خمیرکاغذ توسط مواد اولیه دیگر باشد.
شکل  2نمودار زیرسیستم تأمین مواد اولیه را نشان میدهد .در ادامه روابط ریاضی این
زیرسیستم در جدول  8آمده است.
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شکل  .5نمودار انباشت-جریان زیرسیستم تأمین مواد اولیه مدل مدیریت زنجیره تأمین کاغذ
جدول  .1خالصه روابط ریاضی بین متغیرهای زیرسیستم اقتصادی و واحد اندازهگیری آنها
واحد
Ton

رابطه ریاضی
( INTEGتولید محصوالت کاغذی-فروش محصوالت کاغذی)

متغیر
موجودی محصوالت

( IF THEN ELSEتأمین مواد اولیه × تأمین مواد اولیه در سال
Ton/Year

=>ظرفیت تولید محصوالت کاغذی × ظرفیت تولید در سال ظرفیت

تولید محصوالت

تولید در سال × ظرفیت تولید ،محصوالت کاغذی تأمین مواد اولیه×تأمین

کاغذی

مواد اولیه در سال)
Ton/Year

موجودی محصوالت کاغذی×نرخ فروش محصوالت

فروش محصوالت

(ازکارافتادگی ماشینآالت و تجهیزات × اثر ازکارافتادگی ماشینآالت به
Percent/
Year

کیفیت()+مواد اولیه منابع غیرچوبی/تأمین مواد اولیه×اثر مواد اولیه
غیرچوبی بر کیفیت()+مواد اولیه منابع چوبی/تأمین مواد اولیه×اثر مواد

کیفیت محصول

اولیه چوبی بر کیفیت))
استفاده از خمیر باگاس+استفاده از کاه و کلش غالت +زراعت چوب و
Ton

ایجاد جنگلهای مصنوعی+واردات چوب و خمیرکاغذ +تأمین مواد اولیه

تأمین مواد اولیه

داخلی
Billion
Rial

( SMOOTHتغییرات جذب سرمایهگذاری براثر سهم بازار و

جذب حمایت در

مشارکت ،زمان موردنیاز برای تسهیم اطالعات و مشارکت×(ضریب

سرمایهگذاری در
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رابطه ریاضی

واحد

جذب حمایت در سرمایهگذاری)
Ton

( INTEGافزایش ظرفیت تولید-استهالک)

متغیر
تأمین مواد اولیه
ظرفیت تولید

( DELAY1سرمایهگذاری در خرید تجهیزات و ماشینآالت
Ton/Year

×افزایش ظرفیت تولید به ازای هر واحد سرمایهگذاری زمان موردنیاز

افزایش ظرفیت تولید

تجهیز )
Ton/Year

ظرفیت تولید محصوالت کاغذی×نرخ استهالک

استهالک

زیرسیستم جریان منابع مالی و سرمایهگذاری تحقیق و توسعه :ظرفیت تولید محصوالتکاغذی با توجه به سرمایهگذاریهایی که کارخانه در خرید تجهیزات و ماشینآالت از
ابتدا تاکنون انجام داده است وجود دارد و این ظرفیت با توجه به نرخ استهالک سالیانه
کاهش می یابد .با توجه به متوسط قیمت محصوالت کاغذی و نرخ فروش محصوالت
کاغذی فروش و درآمد ناخالص حاصل از فروش محصوالت کاغذی مشخص میشود.
هزینههای تولید نیز چالش اساسی در سودآوری و سود انباشته شرکت است .هزینههای
تولید با توجه به مسئله در چهار جریان هزینهای موردبررسی قرار گرفته است .هزینههای
منابع انسانی که شامل جبران خدمات منابع انسانی و نیز هزینههای مربوط به آموزش و
توسعه سرمایه انسانی هستند .هزینههای نگهداری و تعمیرات ماشینآالت و تجهیزات که با
توجه به نرخ ازکارافتادگ ی تجهیزات و نیز متوسط هزینه تعمیرات در نظر گرفته میشوند و
هزینههای خرید مواد اولیه و تبدیل به خمیرکاغذ که با توجه به هزینههای خرید مواد اولیه
چوبی و غیرچوبی و میزان بهرهبرداری از آنها در نظر گرفته شده است .سود انباشته
شرکت که با توجه به درآمد و هزینههای تولید محاسبه میشود در طی برنامههای توسعهای
کارخانه بخشی از آن سالیانه بهعنوان بودجه تحقیق و توسعه در نظر گرفته میشود .عالوه
بر آن بودجه تحقیق و توسعه در مواردی توسط افزایش سرمایه سهامداران تأمینشده است.
بودجه تحقیق و توسعه بهطورکلی در سه بخش عمده سرمایهگذاری میشود.
سرمایهگذاری در خرید و توسعه خطوط تولید و ماشینآالت مربوطه ،سرمایهگذاری در
نوآوری در عرضه محصوالت و سرمایهگذاری در بخش تأمین مواد اولیه محصوالت
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کاغذی .شکل  2نمودار زیرسیستم منابع مالی و سرمایهگذاری تحقیق و توسعه را نشان می-
دهد .در ادامه روابط ریاضی این زیرسیستم در جدول  4آمده است.

شکل  .4نمودار انباشت-جریان زیرسیستم جریان منابع مالی و سرمایهگذاری در تحقیق و تعوسه
جدول  .6روابط ریاضی متغیرهای زیرسیستم جریان مالی و سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه
واحد
Billion
Rial
Billion
Rial/Year

روابط ریاضی

متغیر

( INTEGدرآمد-تخصیص از سود به تحقیق و توسعه-هزینههای تولید)

سود انباشته

(جرائم محیط زیستی+هزینه خرید مواد اولیه و تبدیل به خمیرکاغذ
+هزینه

تعمیرات

ماشینآالت

و

تجهیزات+

هزینههای

منابع

هزینههای تولید

انسانی)×())+RAMP(0.1, 0, 10
Billion
Rial/Year

فروش محصوالت کاغذی*متوسط قیمت محصوالت کاغذی
( INTEG MAXافزایش سرمایه سهامداران+تخصیص از سود به تحقیق و

Billion
Rial

توسعه-سرمایه گذاری در تأمین مواد اولیه-سرمایه گذاری در خرید
تجهیزات و ماشین آالت-سرمایه گذاری در نوآوری در تولید و عرضه
محصوالت((0, 0.01)،

Billion
Rial/Year

درآمد
بودجه قابل
تخصیص برای
تحقیق و توسعه

( IF THEN ELSEسود انباشته شرکت>= ,1سود انباشته شرکت

تخصیص از سود

×سهم تحقیق و توسعه از سود انباشته شرکت) 1 ،

به تحقیق و توسعه

طراحی مدل استراتژیهای زنجیره تأمین با ...؛ عنایتی شیراز و همکاران | 511
واحد
Billion
Rial/Year
Billion
Rial/Year
Billion
Rial/Year

روابط ریاضی

متغیر

هزینه تأمین مواد اولیه داخلی+هزینه خرید مواد اولیه غیرچوبی +هزینه خرید

هزینه خرید مواد

مواد اولیه چوبی

اولیه خمیرکاغذ

ازکارافتادگی ماشینآالت و تجهیزات×متوسط هزینه تعمیر یک واحد
خرابی
(زراعت چوب و ایجاد جنگلهای مصنوعی×قیمت چوب از جنگلهای
مصنوعی()+واردات چوب و خمیرکاغذ× قیمت چوب و خمیرکاغذ
وارداتی×واردات چوب در سال)

Billion
Rial/Year
Billion
Rial/Year

استفاده از خمیر باگاس×قیمت خمیر باگاس(+استفاده از کاه و کلش غالت
×قیمت کاه و کلش غالت)
( IF THEN ELSEمیزان تولید پساب>=حد مجاز تولید پساب ،میزان
تولید پساب-حد مجاز تولید پساب (0)×،جریمه به ازای افزایش از حد
مجاز استاندارد)

Billion
Rial/Year

)تحقق برنامه آموزش و توسعه سرمایه انسانی×هزینههای تحقق برنامههای
آموزش()+جبران خدمات منابع انسانی×نیروی انسان)

هزینه تعمیرات
هزینه خرید مواد
اولیه چوبی
هزینه خرید مواد
اولیه غیرچوبی
جرائم محیط
زیستی
هزینههای منابع
انسانی

زیرسیستم فرآیندهای زنجیره تأمین ناب :همانطور که مشاهده میشود مشارکتاستراتژیک تأمینکننده بهعنوان رابطهای بلندمدت بین شرکت چوکا و تأمینکننده چوب و
خمیرکاغذ تعریف شده است ،مشارکت تأمینکننده نیز مستلزم تأمینکننده اولیه و
مشارکت در توسعه محصول جدید و به اشتراکگذاری قابلیتهای فنآوری تأمینکننده
میباشد .مشارکت استراتژیک تأمینکنندگان در جذب و سرمایهگذاری و حمایت دولت
از صنعت چوب و کاغذ اثرگذار خواهد بود .رضایتمندی مشتریان شامل مجموعه
شیوههایی که باهدف ایجاد ارتباط بلندمدت با مشتریان و بهبود رضایت مشتریان به کار
میرود در نظر گرفته شده است .تسهیم اطالعات در سیستم زنجیره تأمین شامل اطالعات
بین شرکای مستقیم و همچنین شبکه زنجیره تأمین را دربر میگیرد .تسهیم اطالعات با
شبکه ذینفعان و نیز مشارکت استراتژیک با تأمینکننده نقش به سزایی در جذب سرمایه و
دریافت حمایتهای دولتی از صنعت چوب و کاغذ خواهد بود .شکل  2نمودار زیرسیستم
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منابع مالی و سرمایهگذاری تحقیق و توسعه را نشان میدهد .در ادامه روابط ریاضی این
زیرسیستم در جدول  2آمده است.

شکل  .1نمودار انباشت-جریان زیرسیستم فرآیندهای زنجیره تأمین ناب
جدول  .5متغیرهای زیرسیستم فرآیندهای زنجیره تأمین ناب ،نوع و واحد اندازهگیری آنها
واحد
Percent

روابط ریاضی
( INTEGتغییر در رضایتمندی مشتریان)
(اعتماد و اطمینان از تحویل×اثر اعتماد و اطمینان از تحویل بر

Percent/Year

رضایتمندی مشتریان))+نوآوری در تولید و عرضه محصول+اثر
کیفیت محصوالت کاغذی بر رضایتمندی مشتریان)
(سرمایهگذاری در نوآوری در تولید و عرضه محصوالت

Percent/Year

×ضریب تأثیر سرمایهگذاری بر نوآوری)(+نیروی انسانی
متخصص×ضریب تأثیر نیروی انسانی در نوآوری)
(سرمایهگذاری در نوآوری در تولید و عرضه محصوالت

Percent/Year

×اثر سرمایهگذاری در بهکارگیری شیوههای ناب()+نیروی
انسانی متخصص×ضریب تأثیر نیروی انسانی در بهکارگیری
شیوهها)
(تسهیم اطالعات با ذینفعان+تولید و عرضه پاک)( +رضایتمندی

Percent

مشتریان+اثر سهم بازار بر مشارکت×سهم بازار چوکا در صنعت
کاغذ)

متغیر
رضایتمندی مشتریان
تغییر در رضایتمندی
مشتریان
نوآوری در تولید و
عرضه محصول
بهکارگیری شیوههای
تولید ناب در فرآیندهای
داخلی
مشارکت استراتژیک
تأمینکننده
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واحد
Billion
Rial/Year

Percent/Year

روابط ریاضی
سرمایهگذاری در نوآوری در تولید و عرضه محصوالت
×سهم سرمایهگذاری در مدیریت انرژی

سرمایهگذاری در
مدیریت انرژی

( IF THEN ELSEکیفیت محصول>=کیفیت قابلقبول،

اثر کیفیت محصوالت

کیفیت محصول  -کیفیت قابلقبول ،کیفیت محصول-کیفیت

کاغذی بر رضایتمندی

قابلقبول(
Dmnl

متغیر

فروش محصوالت کاغذی/میزان تقاضای محصوالت کاغذی

مشتریان
سهم بازار چوکا در
صنعت کاغذ ایران

زیرسیستم ماشینآالت و تجهیزات کارخانه :بهطور متوسط عمر مفید تجهیزات این
کارخانه  81سال است ،دراینبین ممکن است بعضی کمتر از این مقدار کار کنند و بعضی
دیگر بیش از  81و حتی تا  81سال ضمانت شده باشند ،دستگاههایی که اغلب از گروه
اولاند ،هماکنون ایجاد مشکل کردهاند .این اشکاالت باعث خرابی و تعمیرات و درنتیجه
انتقادات مکرر و پیدرپی به بخش مربوطه میشود ولی متأسفانه فقط در مواقعی که
دستگاه بسیار ضروری و حساس باشد به تعویض کلی آن میپردازند .خرابی و
ازکارافتادگ ی تجهیزات کارخانه عالوه بر آنکه میزان ظرفیت تولید را با چالش مواجه
میسازد بر روی کیفیت محصوالت کاغذی نیز اثرگذار است .فرسودگی و خارج از رده
بودن تجهیزات و هزینههای هنگفت تعمیر و نگهداری بر سوددهی کارخانه و نیز کیفیت
محصوالت کاغذی و قیمت تمامشده محصوالت اثرگذار است.
زیرسیستم منابع انسانی متخصص :تولید در مجتمع چوکا از  21درصد ظرفیت اسمی
آن تابهحال تجاوز نکرده است .یکی از بزرگترین چالشها فقدان سرمایه انسانی
متخصص و مدیریت در سطوح مختلف است .کمبود نیروی انسانی متخصص و ماهر و
پایین بودن سطح امکانات آموزشی و عدم برنامهریزی برای تربیت نیروی متخصص این
صنعت موجب شده است چالشهایی نظیر خطای کاربری در فرآیند تولید وجود داشته
باشد و برخی از خرابیها و ازکارافتادگی ماشینآالت مربوط به این خطا باشد .عالوه بر
آن فرآیند نوآوری در تولید و عرضه محصوالت تنها با سرمایه انسانی متخصص شکل
خواهد گرفت و با توجه به کمبود سرمایه انسانی و عدم برنامهریزی توسعهای و آموزشی
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در سالهای اخیر شاهد کاهش نیروهای غیرمتخصص با توجه به هزینههای تحمیلی باال به
شرکت بودهایم .عالوه بر آن در بهکارگیری شیوههای تولید ناب عالوه بر عوامل
فرآیندی ،نقش سرمایه انسانی متخصص در پیادهسازی فرآیندهای تولید ناب غیرقابلانکار
است .شکل  3نمودار زیرسیستم ماشینآالت و منابع انسانی را نشان میدهد .در ادامه روابط
ریاضی این زیرسیستمها در جدول  2آمده است.

شکل  .8نمودار جریان زیرسیستم ماشینآالت و منابع انسانی متخصص
جدول  .5متغیرهای زیرسیستم ماشینآالت و نیروی انسانی ،نوع و واحد اندازهگیری آنها
واحد

روابط ریاضی

Billion
Rial/Year

(تحقق برنامه آموزش و توسعه سرمایه انسانی×هزینههای تحقق

person
Percent/Year
Percent/Year

برنامههای آموزش()+جبران خدمات منابع انسانی×نیروی انسانی)
نیروی انسانی متخصص انسانی×نیروی انسانی×نسبت نیروی

هزینههای منابع انسانی
تحقق برنامه آموزش

متخصص011/

و توسعه سرمایه

(نیروی انسانی متخصص×ضریب تأثیر تخصص بر خطای کاربری)

خطای کاربری

(اثر استهالک×استهالک)(+خطای کاربری×اثر خطای کاربری)

ازکارافتادگی
تجهیزات

(سرمایهگذاری در نوآوری در تولید و عرضه محصوالت
Percent/Year

متغیر

×ضریب تأثیر سرمایهگذاری بر نوآوری)(+نیروی انسانی
متخصص×ضریب تأثیر نیروی انسانی در نوآوری)

نوآوری در تولید و
عرضه محصول
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برای اعتبارسنجی عالوه بر تأیید متخصصان ،آزمونهای اعتبار ساختاری و رفتاری شامل
آزمون سازگاری ساختار و ابعاد مدل ،آزمون خطای انتگرالگیری ،آزمون شرایط حدی و
آزمون بازتولید رفتار انجام گردید .برای آزمون شرایط حدی میزان تقاضای محصوالت
کاغذی و نرخ استهالک را بهطور غیرمنطقی افزایش دادیم و رفتار سهم بازار چوکا و
ظرفیت تولید در شرایط حدی مورد تأیید قرار گرفت .شکل  3نتایج را ارائه داده است.

شکل  .3نتایج آزمون شرایط حدی ظرفیت تولید و سهم بازار چوکا

برای آزمون بازتولید رفتار مدل ،از روشهای تأیید آماری شامل میانگین ،نسبت واریانس و
شاخص  RMSPE0که یکی از روشهای آماری تأیید رفتار است بر مبنای معادله  0محاسبه
شد .این شاخص ،مجذور مربع میانگین اختالف دادههای واقعی ( )Atو دادههای
شبیهسازیشده ( )Stرا اندازهگیری میکند .برای تأیید رفتار سیستم این شاخص باید کمتر
از  1,0باشد .جدول  2نتایج آزمون بازتولید رفتار برخی از متغیرهای مدل را نشان میدهد.
)

معادله .0

(

∑

√

جدول  .4نتایج آزمون اعتبارسنجی بازتولید رفتار برخی متغیرهای مدل
شاخص RMSPE 8811 8811 8811 8811 8811 8818 8811 8818 8811 8811 8811

سهم بازار 1,82 01,88 01,08 00,82 08,12 04,18

1,8

01,4

2,2

3,8

00,8

شبیهسازی 08,2

00,4

01,2

3,2

3,4

3,8

3,0

2,3

2,1

2,8

1,3

280

200

113

183

231

224

241

280

114

284

282

نیروی
انسانی

1,12
1,11

)1. Root Mean Squared Percentage Error (RMSPE
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شاخص RMSPE 8811 8811 8811 8811 8811 8818 8811 8818 8811 8811 8811

شبیهسازی 280

200

130

110

120

180

100

230

210

220

280

011

811

812

801

880

828

832

832

882

841

011

شبیهسازی 812

812

812

813

821

810

803

884

848

842

843

موجودی

1,13

با توجه به محاسبات انجامشده مقدار شاخص  RMSPEدر این شبیهسازی  1,12به دست
آمد که مقداری کمتر از  1,0دارد و اعتبار رفتاری مدل را تأیید میکند .شکل  01رفتار
متغیرهای کلیدی مدل پس از شبیهسازی اولیه در افق زمانی ده ساله را نشان میدهد.

شکل  .01شبیهسازی اولیه متغیرهای کلیدی مدل در افق شبیهسازی ده ساله

تحلیل حساسیت مدل :با توجه به نتایج تحلیل حساسیت مدل متغیرهای برونزای مدل کهبیشترین دامنه تغییرات را بر روی متغیرهای هدف شامل سود انباشته شرکت ،سهم بازار و
رضایتمندی مشتریان ایجاد میکردند ،شناسایی شدند .بودجه سرمایهگذاری در ماشین-
آالت و تجهیزات ،بودجه در تحقیق و توسعه ،نرخ تولید پسماند جامد ،نرخ تولید پساب
صنعتی ،تحقق برنامههای آموزشی کارکنان بهعنوان برخی از نقاط اهرمی مدل شناسایی
شدند.
سیاستگذاری :پس از بررسی نتایج تحلیل حساسیت و یافتن نقاط اهرمی مدل و هدفمدلسازی در این مرحله سه دسته راهکار با کمک دادههای سازمانی مربوطه و مشارکت
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خبرگان شناسایی گردید .این دسته راهکارها شامل استراتژی مدیریت زنجیره تأمین ناب و
استراتژی سودآوری پایدار کسبوکار که در ادامه هر یک تشریح خواهد شد.
 -0استراتژی مدیریت زنجیره تأمین ناب :دسته راهکارهای مربوط به این استراتژی
متمرکز بر عوامل موفقیت مدیریت زنجیره تأمین ناب طراحی شدهاند .این دسته راهکارها
در جستجوی افزایش مشارکت استراتژیک تأمینکننده ،شیوههای ناب داخلی شامل ارتقاء
بهرهوری فرآیندهای تولید و عملیات و بهرهوری سیستمهای کیفیت و بهکارگیری این
شیوه هستند .عالوه بر آن ارتباط با مشتریان در جهت افزایش رضایتمندی و نیز افزایش
تسهیم اطالعات با ذینفعان مورد تمرکز استراتژی مدیریت زنجیره تأمین ناب هستند.
 -8استراتژی سودآوری پایدار کسبوکار چوکا :با توجه به مدل سودآوری
کسبوکار در شرکت چوکا و استراتژیهای کسبوکار در این شرکت که با توجه به
رسالت تعریفشده است ،این دسته راهکار بر روی پایداری سودآوری چوکا تمرکز یافته
است .سیاستها با توجه به تغییر در کیفیت محصوالت کاغذی ،نوآوری در تولید،
نوسازی تکنولوژی ،مدیریت تأمین مواد اولیه و توانمندسازی کارکنان اتخاذ شدهاند .تالش
شد برآوردی از میزان بودجه موردنیاز پیادهسازی هر یک از سیاستها صورت گیرد .در
ادامه نتیجه اعمال هر یک از تغییرات بر روی مدل با توجه به رفتار متغیرهای اصلی مدل
مورد تجزیهوتحلیل قرارگرفته است .شکل  00نتایج شبیهسازی هر یک از استراتژیها را
نشان میدهد .با توجه نتایج اعمال استراتژیهای مدیریت زنجیره تأمین ناب و سودآوری
پایدار کسبوکار چوکا ،مشاهده شد که هر یک از استراتژیها متمرکز بر بخشی از
جنبههای مزیت رقابتی بودند و هیچیک بهتنهایی از فرصتهایی که در این صنعت وجود
دارد بهطور کامل بهرهمند نشده است .برای این منظور با مشارکت خبرگان کلیه سیاستها
بهصورت ترکیبی با در نظر گرفتن همپوشانیهایی که باهم داشتند بر روی مدل اعمال
گردید و نتایج موردبررسی قرار گرفت و سیاستهایی که اثربخشی کمتری نسبت به سایر
سیاستها بر روی متغیرهای کلیدی داشتند حذف گردید و درنهایت ترکیبی از دو
استراتژی بهعنوان استراتژیهای منتخب مدیریت زنجیره تأمین چوکا مبتنی بر مزیت رقابتی
ارائه شد .جدول  1ترکیب سیاستها و تغییرات اعمالشده در مدل را نشان میدهد .در
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ادامه رفتار متغیرهای کلیدی تحت اعمال استراتژیهای منتخب مدیریت زنجیره تأمین
چوکا مبتنی بر مزیت رقابتی در شکل  00ارائه شده است.
جدول  .1ترکیب استراتژیهای منتخب مدیریت زنجیره تأمین چوکا مبتنی بر مزیت رقابتی
سیاستها

تغییرات اعمالشده

استراتژی

سیاست  :0ارتقا بهرهوری از

بهبود مدیریت تأمین مواد ،بهبود مدیریت تأمین

طریق شیوههای ناب

قطعات از طریق افزایش بهکارگیری شیوههای

بودجه
 2میلیارد ریال

ناب
استراتژی
مدیریت
زنجیره تأمین
ناب

سیاست  :8افزایش رضایتمندی

افزایش بودجه تخصیصیافته در سرمایهگذاری

مشتریان از طریق نوآوری و

خرید ماشینآالت و افزایش اثر کیفیت مواد

 01میلیارد

کیفیت محصوالت

اولیه و افزایش تخصیص بودجه توسعه به

ریال

نوآوری
سیاست  :8افزایش مشارکت

افزایش سه برابری تسهیم اطالعات با ذینفعان و

استراتژیک با تأمینکننده

ادغام با شرکت تأمینکننده مواد اولیه

سیاست  :4مدیریت پسماند

کاهش نرخ تولید پسماند جامد هر واحد تولید

جامد
محصوالت کاغذی

افزایش بودجه تخصیصیافته در سرمایهگذاری
خرید ماشینآالت

و اثر کاهشی بر

ازکارافتادگی

سودآوری
پایدار
کسبوکار
چوکا

سیاست  :8افزایش نوآوری در

افزایش تخصیص بودجه تحقیق و توسعه به

محصوالت کاغذی

نوآوری در تولید و عرضه محصوالت

سیاست  :8افزایش ظرفیت

افزایش بودجه تخصیصیافته در سرمایهگذاری

تولید

طریق

از

نوسازی

خرید ماشینآالت

تکنولوژی
سیاست  :4بهبود مدیریت تأمین

تخصیص بودجه تحقیق و توسعه به

مواد اولیه

سرمایهگذاری در تأمین مواد اولیه داخلی

سیاست

:2

توانمندسازی

تحقق برنامههای آموزش و توسعه سرمایه

کارکنان

انسانی

سیاست  :8مدیریت پسابهای

کاهش نرخ تولید پساب صنعتی هر واحد تولید

صنعتی
استراتژی

 01میلیارد
ریال

سیاست  :0افزایش کیفیت

استراتژی

 2میلیارد ریال

سیاست  :0ارتقا بهرهوری از

 012میلیارد
ریال
 2میلیارد ریال
 22میلیارد
ریال
 2میلیارد ریال
 8میلیارد ریال
 04میلیارد
ریال

بهبود مدیریت تأمین مواد ،بهبود مدیریت تأمین

 2میلیارد ریال
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استراتژی
ترکیبی از

تغییرات اعمالشده

سیاستها
طریق شیوههای ناب

قطعات از طریق افزایش بهکارگیری شیوههای

سودآوری و
ناب

بودجه

ناب
سیاست  :8افزایش کیفیت

افزایش بودجه در سرمایهگذاری خرید

 012میلیارد

محصوالت کاغذی

ماشینآالت و اثر کاهشی بر نرخ ازکارافتادگی

ریال

سیاست  :8افزایش نوآوری در

افزایش تخصیص بودجه تحقیق و توسعه به

عرضه محصوالت کاغذی

نوآوری در تولید و عرضه محصوالت

سیاست  :4مدیریت پسابهای

کاهش نرخ تولید پساب صنعتی به ازای هر

صنعتی

واحد تولید

سیاست  :2مدیریت پسماند

کاهش نرخ تولید پسماند جامد به ازای هر

جامد

واحد

سیاست  :2بهبود مدیریت تأمین

تخصیص بودجه تحقیق و توسعه به

مواد

اولیه

و

مشارکت

سرمایهگذاری در تأمین مواد اولیه داخلی

 2میلیارد ریال
 04میلیارد
ریال
 01میلیارد
ریال
 2میلیارد ریال

استراتژیک
سیاست
کارکنان

:1

توانمندسازی

تحقق برنامههای آموزش و توسعه سرمایه
انسانی

 8میلیارد ریال

شکل  .00رفتار متغیرهای کلیدی مدل تحت استراتژی ترکیبی در افق شبیهسازی  01ساله
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نتایج رفتار متغیرهای کلیدی در افق شبیهسازی همانطور که در شکل  00مشاهده میشود،
با اعمال استراتژی ترکیبی ازنظر سودآوری در مقایسه با استراتژی سودآوری پایدار ،سود
انباشته شرکت به مقدار جزئی کاهش یافته است که درنتیجه سرمایهگذاریهایی که در
بخش تحقیق و توسعه در زمینه نوآوری محصوالت و بهکارگیری شیوههای تولید ناب در
فرآیندها است حاصل گشته است و البته با توجه به مشارکت و حمایت و سرمایهگذاری در
تأمین مواد اولیه این سرمایهگذاریها به سیستم بازگشت خواهند داشت .در استراتژی
ترکیبی رضایتمندی مشتریان بیشترین بهبود را در مقایسه با استراتژیهای جداگانه دارند.
سهم بازار نیز اگرچه تا حدود سال نهم شبیهسازی تقریباً منطبق با استراتژی سودآوری
پایدار است اما پسازآن روند صعودی را در پیش گرفته است .سطح موجودی محصوالت
کاغذی نیز با توجه به استراتژی ناب تا حد زیادی متناسبسازی است که منجر به کاهش
هزینههای انبارداری و سود خواهد شد .افزایش مشارکت استراتژیک با تأمینکنندگان نیز
از عوامل مؤثر بر سودآوری شرکت است که در زنجیره تأمین ناب بسیار مورد تأکید است.
مدیریت پسماند جامد و پسابهای صنعتی نیز از سیاستهای زنجیره تأمین ناب اگرچه
هزینه های اولیه بر سیستم تحمیل خواهد کرد اما رفتار سودآوری نشان از پایداری سیستم و
بازگشت سرمایههای اولیه است .بنابر نتایج فوق و مقایسه بین راهکارهای مختلف،
استراتژی ترکیبی منتخب که برگرفته از سیاستهای مدیریت زنجیره تأمین ناب و
استراتژی سودآوری پایدار کسبوکار چوکا است بهعنوان استراتژی مدیریت زنجیره
تأمین مبتنی بر مزیت رقابتی ارائه میگردد.

بحث و نتیجهگیری
شرکت صنایع چوب و کاغذ ایران (چوکا) بهعنوان یکی از ریشهدارترین کارخانههای
کشور در صنایع چوب و کاغذ است که در مواجهه با چالشهای اخیر صنعت چوب و
کاغذ در کشور ،بحرانهای بسیاری را تجربه کرده است .با توجه به شرایط نامساعد
سالهای اخیر شرکت ،اهداف و برنامههای تعریفشده در اجرا با مشکالتی ناشی از به
تأخیر افتادن روند بازسازی و پیشامدهای غیرمنتظره و همچنین کمبود منابع پولی و عدم
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تأمین مواد اولیه و شیمیایی و بحرانهای کارگری سد عظیمی در رسیدن به اهداف
تعریفشده در برنامهوبودجه تنظیمی بوده است .پژوهش حاضر در جستجوی شناخت
استراتژیهای مدیریت زنجیره تأمین صنعت کاغذ با توجه به پویایی زنجیره تأمین و
بهکارگیری زنجیره تأمین ناب با استفاده از رویکرد پویایی سیستم بهمنظور طراحی و ارائه
مدل پویا استراتژیهای مدیریت زنجیره تأمین بهمنظور کسب مزیت رقابتی صنایع چوب و
کاغذ ایران (چوکا) است .برای این منظور ابتدا با استفاده از دادههای سازمانی و مشارکت
تصمیم گیران مدل پویایی سیستم طراحی و پس از اعتبارسنجی ،مدل در افق ده ساله
شبیهسازی انجام گردید .با توجه به رفتار متغیرها و تحلیل حساسیت مدل در افق شبیهسازی،
سیاستهایی در راستای استراتژی مدیریت زنجیره تأمین ناب و استراتژی سودآوری پایدار
کسبوکار چوکا طراحی و بهصورت جداگانه و ترکیبی بر روی مدل اعمال شد و نتایج
مقایسه و رفتار تجزیهوتحلیل گردید .با توجه به یافتههای حاصل از شبیهسازی مدل،
سیاستهای ارتقا بهرهوری از طریق بهکارگیری شیوههای ناب در فرآیندهای داخلی،
افزایش کیفیت محصوالت کاغذی ،افزایش نوآوری در تولید و عرضه محصوالت
کاغذی ،بهبود مدیریت تأمین مواد اولیه و مشارکت استراتژیک با تأمینکنندگان مواد
اولیه ،مدیریت پسابهای صنعتی ،مدیریت ضایعات و پسماند جامد و توانمندسازی
کارکنان بهعنوان بهترین سیاستهای ترکیبی استراتژی مدیریت زنجیره تأمین صنایع چوب
و کاغذ ایران ارائه شده است .پژوهش حاضر عالوه بر ارتقاء شناخت و درک برنامهریزان
چوکا از پیچیدگیهای رفتاری زنجیره تأمین ،استراتژی زنجیره تأمین ناب را جهت کسب
مزیت رقابتی را مورد تأکید قرار میدهد .در این پژوهش تالش گردید رویکرد مدلسازی
و شبیهسازی بهمنظور تدوین استراتژیهای زنجیره تأمین ارائه گردد و زمینههایی برای
توسعه مدلهای زنجیره تأمین فراهم آید .محقق با محدودیتهایی در فرآیند اجرای
پژوهش مواجه بود .با توجه به عدم اطالعات دقیق پیشبینی تقاضای کاغذ و محصوالت
کاغذی ،قیمت کاغذ و محصوالت کاغذی در آینده ،از مقادیر برآوردی استفادهشده است
که پیشنهاد میشود در پژوهشها ی آتی مدل با توجه به این متغیرها توسعه یابد تا برآورد
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دقیقتری حاصل گردد .عالوه بر آن توسعه سایر استراتژیها نظیر استراتژی زنجیره تأمین
چابک و سبز نیز در پژوهشهای آتی پیشنهاد میشود.
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