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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.  

Keywords: Supply Chain Strategies, Lean Supply Chain Strategy, 
System Dynamics, Iran Wood and Paper Industries. 
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 ییایپو کردیبا رو نیتأم رهیزنج هاییمدل استراتژ یطراح
 در صنعت چوب و کاغذ ستمیس

  رازیش یتیعنا یمحمدعل
گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران مركزي، دانشگاه آزاد اسالمی، 

 تهران، ایران.
  

   هیدریعبداهلل ح دیس
سمنان،  دانشگاه آزاد اسالمی، گروه مدیریت صنعتی، واحد سمنان،

 .ایران
  

   یافشار کاظم یمحمدعل
واحد تهران مركزي، دانشگاه آزاد اسالمی، گروه مدیریت صنعتی، 

 تهران، ایران.
  

 چکیده
 یشود. پژوهش حاضر در جستجو داریپا یرقابت تیبه مز یابیموجب دست تواندیم نیتأم رهیزنج تیریمد

ناب با  نیتأم رهیزنج یو استراتژ نیتأم رهیزنج ییایصنعت کاغذ با توجه به پو نیتأم رهیزنج هاییاستراتژ
)چوکا( است.  رانیچوب و کاغذ ا عیدر شرکت صنا یرقابت تیمنظور کسب مزبه یشناسییایاستفاده از پو

 ستمیس ییایچوکا، مدل پو هایو داده رانگیمیبا مشارکت تصم اتیمنظور ابتدا پس از مرور ادب نیا یبرا
و  رهای. با توجه به رفتار متغدیانجام گرد سازیهیمدل در افق ده ساله شب ،یو پس از اعتبارسنج یطراح

 یناب و استراتژ نیتأم رهیزنج یاستراتژ یدر راستا هاییاستیس ،سازیهیمدل در افق شب تیحساس لیتحل
 جیمدل اعمال شد و نتا یبر رو یبیصورت جداگانه و ترکو به یوکار چوکا طراحکسب داریپا یسودآور

مدل،  سازیهیحاصل از شب هایافتهی. با توجه به دیگرد لیوتحلهیهدف تجز یرهایو رفتار متغ سهیمقا
 تیفیک شیافزا ،یداخل یندهایناب در فرآ هایوهیش یریکارگبه قیاز طر وریارتقا بهره هایاستیس

مواد  نیتأم تیریبهبود مد ،یو عرضه محصوالت کاغذ دیدر تول ینوآور شیافزا ،یمحصوالت کاغذ
و  عاتیضا تیریمد ،یصنعت هایپساب تیریمد ه،یمواد اول کنندگاننیبا تأم کیو مشارکت استراتژ هیاول

 عیصنا نیتأم رهیزنج یاستراتژ یبیترک هایاستیس نیعنوان بهترکارکنان به یتوانمندساز وپسماند جامد 
 ارائه شده است. رانیچوب و کاغذ ا

 عیصنا ستم،یس ییایناب، پو نیتأم رهیزنج یاستراتژ ن،یتأم رهیزنج هاییاستراتژ ها:کلیدواژه
 .)چوکا( رانیچوب و کاغذ ا
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 مقدمه

تواند موجب می نیتأمامروزه پژوهشگران و مدیران معتقدند که توجه به مدیریت زنجیره 

(. افزایش رقابت در دنیای 8102پطرودی، دستیابی به مزیت رقابتی پایدار شود )هاشمی

کند که هر سازمانی برای داشتن توان رقابتی در بازار، به دنبال بهبود امروز ایجاب می

)صادقی  جدید باشد وکارکسبمزیت رقابتی در محیط  و کسبمستمر فرآیندهای خود 

های پیش کسب مزیت رقابتی در صنعت کاغذ با توجه به چالش(. 8102مقدم و همکاران، 

رنامه بلندمدت جامع و کاربردی، وجود کمبود ماده اولیه، نبود بروی این صنعت شامل 

ی اهمیت بیشتری تولید یهانیفاصله زیاد بین دانشگاه و مراکز صنعتی و فرسودگی ماش

(. شرکت صنایع چوب و کاغذ ایران )چوکا( در مواجهه با 8100دارد )بهمنی و همکاران، 

رده است. های بسیاری را تجربه کهای اخیر صنعت چوب و کاغذ در کشور، بحرانچالش

، موجودی انبار محصوالت بررسی روند سهم بازار و میزان تولید محصوالت کاغذی

در  (چوکا) رانیچوب و کاغذ ا در شرکت صنایع کاغذی و نیروی انسانی متخصص

نزولی  نسبتاًنشان داده شده است، روند  0شکل که در  طورهمان 0831الی  0822ی هاسال

 ی انسانی را شاهد هستیم.روین تولید، زانیم قبای ایرانی،و کاهش سهم بازر چوکا با کل ر

های با توجه به شرایط نامساعد سال روند موجودی انبار هم روبه افزایش بوده است. البته

افتادن  ریتأخدر اجرا با مشکالتی ناشی از به  شدهفیتعرهای اخیر شرکت، اهداف و برنامه

مواد اولیه  نیتأمو همچنین کمبود منابع پولی و عدم  رمنتظرهیغروند بازسازی و پیشامدهای 

در  شدهفیتعرهای کارگری سد عظیمی در رسیدن به اهداف و شیمیایی و بحران

 تنظیمی بوده است. وبودجهبرنامه
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 زانیم سهم بازار در صنعت کاغذ ایران )درصد(، میزان تولید محصوالت کاغذی )تن(،. 0شکل 

نیروی انسانی متخصص )نفر( شرکت صنایع چوب و کاغذ ایران )چوکا( طی تن( و ) یموجود

 0131الی  0188های سال

 نیتأمهای ناب در فرآیندهای زنجیره ی شیوهریکارگبهپژوهشگران در  دیتأکبا توجه به 

های مدیریت کسب مزیت رقابتی پژوهش حاضر در جستجوی شناخت استراتژی منظوربه

ناب  نیتأمی زنجیره ریکارگبهو  نیتأمکاغذ با توجه به پویایی زنجیره صنعت  نیتأمزنجیره 

صنایع چوب و کاغذ ایران  نیتأمزنجیره  (SD) 0ی سیستمشناسییایپوبا استفاده از رویکرد 

 )چوکا( است.

 مبانی و پیشینه پژوهش

های زنجیره سازی فعالیتشامل یکپارچه نیتأممدیریت زنجیره  :نیتأممدیریت زنجیره -

برای  نیتأماز طریق بهبود در روابط زنجیره ها آن های اطالعاتی مرتبط باو نیز جریان نیتأم

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

0. System Dynamics (SD) 
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 (.8102است )غضنفری و همکاران،  اتکاقابلدستیابی به مزیت رقابتی 

ناب شامل مشارکت  نیتأمی استراتژی زنجیره هامؤلفه ناب: نیتأماستراتژی زنجیره -

 های ناب داخلی است:مشتری، تسهیم اطالعات، شیوه، ارتباط با کنندهنیتأماستراتژیک 

تا  کنندهنیتأمبین سازمان و  بلندمدتای رابطه :کنندهنیتأممشارکت استراتژیک -1

ارتباط با مشتریان: -8(. 8181، 0ی در دست داشته باشند )کیز و همکارانتوجهقابلمنافع 

ی ارزش و سازنهیبه منظوربهکار برای مدیریت متقابل با مشتریان ویک راهبرد کسب

 اطالعات: تسهیم-8(. 8103زاده و همکاران، مشتریان است )محرم بلندمدترضایتمندی 

، 8کارا )ژو و لی و ای اثربخششیوه به تأمین زنجیره شرکای با دانش تسهیم توانایی

، زائدهای از بین بردن مواد ی شیوهریکارگبهی ناب داخلی: هاوهیشی ریکارگبه-4(. 8181

 (.8112، 8هزینه، زمان اضافی و غیره در سیستم تولید است )لی و همکاران

( 8102؛ هاشمی پطرودی و همکاران )نیتأمبررسی پیشینه در حوزه مطالعات زنجیره 

( توسعه 8102) 4پرداختند. آفونسه و همکاران نیتأمادبیات راهبرد زنجیره  مندنظام مروربه

مبتنی بر کارت  اندازچشمچارچوب عملکرد ناب زنجیره تأمین در یک شرکت متوسط: 

بر  مؤثر( در پژوهشی توسعه استراتژی 8102و همکاران ) کومار امتیازی متعادل پرداختند.

بیان کردند.  نیتأمی مدیریت زنجیره سازادهیپرا از عوامل موفقیت  نیتأممدیریت زنجیره 

 .های چوب در صربستان پرداختندتراشه نیتأم( به ارزیابی زنجیره 8181مکارن )پریک و ه

 نیتأمهای زنجیره سازی شیوه( بر پیاده8181ناب ژو و لی ) نیتأمدر مطالعات حوزه زنجیره 

های محقر و ی پویایی سیستم به پژوهشسازمدلکردند. در دسته مطالعات  دیتأکناب 

، سیستم یهاییایتأمین یک محصول جدید مبتنی بر رویکرد پوزنجیره ( 8101پطرودی )

ساپکو  نیتأمگذاری در مدیریت زنجیره ( سیستم سفارش8103چهر )داوودی و فروتن

( در ارزیابی 8100اشاره کرد. مطالعات صنعت چوب و کاغذ ایران بهمنی و همکاران )
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

0. Cees et al. 

8. Zhou & Li 

8. Li et al 

4. Afonso & Cabrita 
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مدت جامع و کاربردی، وجود کمبود ماده اولیه، نبود برنامه بلندهای صنعت کاغذ، چالش

عنوان به را تولیدی یهانیفاصله زیاد بین دانشگاه و مراکز صنعتی و فرسودگی ماش

( به شناسایی پیچیدگی 8108. رمضانیان و همکاران )ندکردها شناسایی چالش نیترمهم

خالصه برخی از  0ها پرداختند. جدول کاغذ بر مبنای تئوری محدودیت نیتأمزنجیره 

 دهد.لعات این حوزه را نشان میمطا

 خالصه مطالعات پیشین در بررسی پیشینه پژوهش حاضر .0جدول 

 های پژوهشیافته روش عنوان پژوهش نویسنده

ژائو و همکاران 

(8180) 

مدل شبکه ناب 

 نیتأمزنجیره 

تحلیل شبکه 

 پیچیدگی

ی برای ساختار ناب زنجیره تأمین شناختروشیک مرجع  

 کند.فراهم می

وفایی نژاد و 

 (8103) همکاران

 نیتأمزنجیره 

 پایدار کاغذ

ی سازمدل

 ریاضی

سازی ریاضی چند هدفه مدیریت پایدار زنجیره مدل

 در صنعت کاغذ نیتأم

درویشی و 

 (8180همکاران )

ارزی  اثرشوک

 بر واردات چوب

رگرسیونی 

 پانل دیتا

محیط پرتالطم باعث کاهش تأثیر شوک مثبت ارزی و 

تأثیر شوک منفی ارزی بر مقدار واردات چوب، افزایش 

 .شده است انواع کاغذ

دشتی و همکاران 

(8180) 

عوامل مؤثر بر 

 واردات کاغذ

آزمون باند 

 هاکرانه

های تولید ناخالص داخلی و تولید داخلی چوب از جنگل

 .اندشمال بیشترین تأثیر را بر واردات کاغذ داشته

های مدل تاًینهای مطالعات پیشین متمرکز بر شناسایی روابط بین متغیرها و هایسازمدل

محدود هستند و تاکنون  نیتأمهای پویایی سیستم زنجیره سازی هستند و مدلریاضی بهینه

 نیتأمیکپارچه با توجه به مزیت رقابتی و زنجیره  صورتبه نیتأمهای سیستم زنجیره پویایی

صنعت چوب و کاغذ ایران، پژوهشی  نیتأماز طرفی در زنجیره است.  موردبحثناب کمتر 

 صورت نگرفته است.

 روش

گیرد گام اول: شناسایی و تعریف مسئله: هایی را دربر میشناسی پویایی سیستم گامروش

های سازی، شناسایی و تعریف مسئله است. گام دوم: شناسایی فرضیهگام در مدل نیترمهم

سازان به ارائه تعریف و افق زمانی مناسب برای آن تعیین شد، مدل مسئله کهیهنگامپویا: 
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ی مدل مفهومی )نمودار حلقه-پردازند. گام سوم: یکی پویا مییک فرضیه به نام فرضیه

ی بین های پویا، ساختن مدل مفهومی )نمودار علّی( رابطهعلّی(: پس از شناسایی فرضیه

سازی و ترسیم نمودار جریان مدل؛ گام چهارم: شبیه -گام سوم: دو .کندها را بیان میپدیده

 حلراهسازی اعتبارسنجی مدل؛ گام پنجم: تعریف سناریوهای مختلف، انتخاب و پیاده

 هایای و دادهها با استفاده از مطالعات کتابخانه(. گردآوری داده8111مناسب )استرمن، 

صنایع چوب و کاغذ ایران )چوکا( و نیز  های شرکتو گزارش مستندات اساس مدل بر

افزار مشارکت تصمیم گیران این شرکت گردآوری شده است. مدل پویایی سیستم در نرم

 سازی شده است.ونسیم شبیه

 هایافته

 نیتأمتعریف دقیق مسئله: با توجه مسئله پژوهش روند ده ساله متغیرهای اصلی زنجیره 

با مسئله پژوهشی  و منطبقی قرار گرفت ردبررسموصنایع چوب و کاغذ ایران )چوکا( 

طور که در کاغذ مبتنی بر مزیت رقابتی همان نیتأمنمودار زیرسیستم مدیریت زنجیره 

 نیتأمها بر مبنای مدیریت زنجیره شود شناسایی گردید. زیرسیستممشاهده می 8شکل 

های ناب طراحی شد. با توجه به زیر سیستم نیتأمصنعت کاغذ و فرآیندهای زنجیره 

ها با استفاده از ادبیات پژوهش و پیشینه و نیز با ؛ برای هریک از این زیرسیستمشدهییشناسا

 استفاده از نظر خبرگان صنعت کاغذ، متغیرهای مدل شناسایی گردید.
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 کاغذ و تعامل اجزای مدل نیتأمهای مدل مدیریت زنجیره زیرسیستم . 1شکل 

نمودار علّی و معلولی: متغیرهای مسئله با توجه به نمودار زیرسیستم مدل و ادبیات زنجیره 

ریزان شرکت صنایع چوب و کاغذ و استراتژی ناب استخراج و با مشارکت برنامه نیتأم

تعیین  های نمودار عّلیمشخص و حلقه شدهییشناساایران، اثرگذاری و اثرپذیری عوامل 

گردد. در ادامه برای افزایش درک از ساختار مشاهده می 8گردید. این نمودار در شکل 

 معرفی و تحلیل شده است. 8های مدل در جدول پیچیده سیستم، برخی از حلقه



 515 |   و همکاران  رازیش یتیعنا...؛  با نیتأم رهیزنج یهایمدل استراتژ یطراح

 

 

 
 صنایع چوب و کاغذ نیتأمنمودار علی مدیریت زنجیره . 1شکل 

 نمودار علّی و معلولی کنندهتعدیلهای تشدیدکننده و تشریح برخی از حلقه .1جدول 

 تشریح حلقه نمودار علّی تأمین حلقه

کننده حلقه تقویت

ی در گذارهیسرما

ی تحقیق و هاطرح

 توسعه

-منابع مالی شرکتافزایش  - انباشته شرکتسود افزایش  -محصول شدهکاهش بهای تمام

افزایش نوآوری در تولید و عرضه -ی تحقیق و توسعههاطرحی در گذارهیسرماافزایش 

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

 محصول شدهتمامکاهش بهای -ی انبارداریهانهیهزکاهش 

 کنندهتیتقوحلقه 

ی هاوهیشی ریکارگبه

 ناب داخلی

افزایش -زش و توسعه نیروی انسانیافزایش آمو-افزایش منابع مالی-افزایش سود انباشته

افزایش اعتماد و اطمینان از تحویل -ی ناب در فرآیندهای داخلیهاوهیشی ریکارگبه

-کننده نیتأمافزایش مشارکت استراتژیک -افزایش رضایت مشتریان-محصوالت موقعبه

-کاهش هزینه خرید مواد اولیه-کاهش واردات چوب و کاغذ-افزایش زراعت چوب

 افزایش سود انباشته-تمام شده کاهش بهای

کننده حلقه تقویت

مشارکت استراتژیک 

 کنندهنیتأم

ی تحقیق هاطرحی در گذارهیسرماافزایش -افزایش منابع مالی شرکت-افزایش سود انباشته

-افزایش فروش محصوالت کاغذی-افزایش نوآوری در تولید و عرضه محصول-و توسعه

-کننده نیتأمافزایش مشارکت استراتژیک -افزایش سهم بازار چوکا در صنعت کاغذ

افزایش خرید مواد اولیه از منابع -ی مصنوعیهاجنگلافزایش زراعت چوب و ایجاد 
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 تشریح حلقه نمودار علّی تأمین حلقه

 شدهتمامکاهش بهای -هزینه خرید مواد اولیه افزایش-افزایش خرید مواد اولیه-چوبی

 افزایش سود انباشته-محصوالت

 کنندهلیتعدحلقه 

هزینه نگهداری و 

و  آالتنیماشتعمیرات 

 تجهیزات

ی در خرید گذارهیسرماافزایش -افزایش منابع مالی شرکت-افزایش سود انباشته

-زان تولید محصوالتافزایش می-افزایش ظرفیت تولید-و تجهیزات جدید آالتنیماش

افزایش هزینه نگهداری -و تجهیزات آالتنیماشی ازکارافتادگافزایش -افزایش استهالک

 کاهش سود انباشته-محصوالت شدهتمامافزایش بهای -و تعمیرات ماشین آالت

. برای ساخت مدل گردید مشخص مدل یهای بازخوردساختار حلقهبا ترسیم نمودار علّی، 

طور که در همان شده است. استفادهشرکت چوکا های کمی مستندات و دادهاز جریان، 

ها و نمودار علّی، مدل انباشت جریان شود مبتنی بر ساختار زیرسیستممشاهده می 4شکل 

 در ادامه به ارائهسازی شده است. کاغذ مبتنی بر مزیت رقابتی مدل نیتأممدیریت زنجیره 

 .پرداخته خواهد شدها آن سازیها و جزئیات مدلمنمودار جریان هر یک از زیرسیست

 
 صنایع چوب و کاغذ نیتأممدل جریان مدیریت زنجیره . 6شکل 
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یکی از مشکالت  رکاغذیخممواد اولیه: تأمین مواد اولیه برای تولید  نیتأم ستمیرسیز-

در  رکاغذیخمبرای تولید  ازیموردنی مواد اولیه طورکلبهعمده ایست که وجود دارد 

های مصنوعی از جنگل برداریمنابع چوبی شامل: بهره-0: شودیمچوکا از منابع زیر تأمین 

ی: استفاده از باگاس، استفاده از کاه رچوبیغمنابع -8و  رکاغذیخمشمال و واردات چوب و 

 و کلش ضایعات کشاورزی.

 در کشورهای دست کاشت، گذاری برای زراعت چوب و ایجاد جنگلارزش سرمایه

که آن را با بحث واردات چوب از خارج مقایسه کنیم. در  شودیم زمانی بهتر روشن

چوب و یا خمیر باگاس نیز  واردکردننسبت به  توانیمبحرانی  شرایط خاص و وضعیت

با واردات چوب  واردات خمیر در شرایط حاضر در مقایسه درمجموعاقدام نمود. 

گیری از الیاف سلولزی . استراتژی بهرهباشدیمو با مشکالت کمتری همراه  تریاقتصاد

صنایع کاغذ کشور از طریق توسعه سطح زیر کشت نیشکر راهکاری اقتصادی و  ازیموردن

از آن  ، تولید هر نوع کاغذیشکرینتفاله  بودن مصرفیب. با توجه به باشدیم اجراقابل

توسط مواد اولیه دیگر باشد.  رکاغذیخماز تولید کاغذ و  ترصرفهبهبسیار مقرون  تواندمی

دهد. در ادامه روابط ریاضی این مواد اولیه را نشان می نیتأمنمودار زیرسیستم  2شکل 

 آمده است. 8زیرسیستم در جدول 
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 کاغذ نیتأممواد اولیه مدل مدیریت زنجیره  نیتأم ستمیرسیزجریان -نمودار انباشت. 5شکل 

 هاگیری آنمتغیرهای زیرسیستم اقتصادی و واحد اندازهخالصه روابط ریاضی بین . 1جدول 

 متغیر رابطه ریاضی واحد

Ton  INTEG (یفروش محصوالت کاغذ-یمحصوالت کاغذ دیتول) محصوالت یموجود 

Ton/Year 

IF THEN ELSE (در سال هیمواد اول نیتأم×  هیمواد اول نیتأم 

 تیظرف در سال دیتول تیظرف× ی محصوالت کاغذ دیتول تیظرف=<

 نیتأم×هیمواد اول نیتأم یمحصوالت کاغذ ،دیتول تیظرف×  در سال دیتول

 در سال( هیمواد اول

محصوالت  دیتول

 یکاغذ

Ton/Year فروش محصوالت نرخ فروش محصوالت×یمحصوالت کاغذ یموجود 

Percent/ 

Year 

به  آالتنیماش یاثر ازکارافتادگ×  زاتیو تجه آالتنیماش یازکارافتادگ)

 هیاثر مواد اول×هیمواد اول نی/تأمیرچوبیمنابع غ هیمواد اول)+(تیفیک

اثر مواد ×هیمواد اول نی/تأمیمنابع چوب هیمواد اول)+(تیفیبر ک یرچوبیغ

 ((تیفیبر ک یچوب هیاول

 محصول تیفیک

Ton 

زراعت چوب و + باگاس+استفاده از کاه و کلش غالت ریاستفاده از خم

 هیمواد اول نیتأم+ رکاغذی+واردات چوب و خمیمصنوع یهاجنگل جادیا

 یداخل

 هیمواد اول نیتأم

Billion 

Rial 

SMOOTH (براثر سهم بازار و  یگذارهیجذب سرما راتییتغ

 بیضر×)اطالعات و مشارکت میتسه یبرا ازیزمان موردن مشارکت،

در  تیجذب حما

در  یگذارهیسرما
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 متغیر رابطه ریاضی واحد

 هیمواد اول نیتأم (یگذارهیدر سرما تیجذب حما

Ton INTEG  (استهالک-دیتول تیظرف شیافزا) دیتول تیظرف 

Ton/Year 

DELAY1 (آالتنیو ماش زاتیتجه دیدر خر یگذارهیسرما 

 ازیزمان موردن یگذارهیهر واحد سرما یبه ازا دیتول تیظرف شیافزا×

 ( زیتجه

 دیتول تیظرف شیافزا

Ton/Year ستهالکا استهالکنرخ ×یمحصوالت کاغذ دیتول تیظرف 

ی تحقیق و توسعه: ظرفیت تولید محصوالت گذارهیسرمازیرسیستم جریان منابع مالی و -

از  آالتنیماشیی که کارخانه در خرید تجهیزات و هایگذارهیسرماکاغذی با توجه به 

ابتدا تاکنون انجام داده است وجود دارد و این ظرفیت با توجه به نرخ استهالک سالیانه 

یابد. با توجه به متوسط قیمت محصوالت کاغذی و نرخ فروش محصوالت کاهش می

. شودیمکاغذی فروش و درآمد ناخالص حاصل از فروش محصوالت کاغذی مشخص 

های دآوری و سود انباشته شرکت است. هزینههای تولید نیز چالش اساسی در سوهزینه

های ی قرار گرفته است. هزینهموردبررسای تولید با توجه به مسئله در چهار جریان هزینه

ی مربوط به آموزش و هانهیهزمنابع انسانی که شامل جبران خدمات منابع انسانی و نیز 

و تجهیزات که با  آالتنیماشهای نگهداری و تعمیرات توسعه سرمایه انسانی هستند. هزینه

شوند و ی تجهیزات و نیز متوسط هزینه تعمیرات در نظر گرفته میازکارافتادگتوجه به نرخ 

های خرید مواد اولیه که با توجه به هزینه رکاغذیخمهای خرید مواد اولیه و تبدیل به هزینه

است. سود انباشته در نظر گرفته شده ها آن ی ازبرداربهرهچوبی و غیرچوبی و میزان 

ی اتوسعههای در طی برنامه شودیمهای تولید محاسبه شرکت که با توجه به درآمد و هزینه

. عالوه شودیمبودجه تحقیق و توسعه در نظر گرفته  عنوانبهکارخانه بخشی از آن سالیانه 

است.  دهشنیتأم دارانسهامبر آن بودجه تحقیق و توسعه در مواردی توسط افزایش سرمایه 

. شودیمگذاری ی در سه بخش عمده سرمایهطورکلبهبودجه تحقیق و توسعه 

گذاری در مربوطه، سرمایه آالتنیماشی در خرید و توسعه خطوط تولید و گذارهیسرما

مواد اولیه محصوالت  نیتأمی در بخش گذارهیسرمانوآوری در عرضه محصوالت و 
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-گذاری تحقیق و توسعه را نشان مینمودار زیرسیستم منابع مالی و سرمایه 2کاغذی. شکل 

 آمده است. 4دهد. در ادامه روابط ریاضی این زیرسیستم در جدول 

 
 وسهعی در تحقیق و تگذارهیسرماجریان منابع مالی و  ستمیرسیزجریان -نمودار انباشت. 4شکل 

 ی در تحقیق و توسعهگذارهیسرماروابط ریاضی متغیرهای زیرسیستم جریان مالی و . 6جدول 

 متغیر روابط ریاضی واحد

Billion 

Rial 
INTEG  (دیتول یهانهیهز-و توسعه قیاز سود به تحق صیتخص-درآمد) سود انباشته 

Billion 

Rial/Year 

 رکاغذیبه خم لیو تبد هیمواد اول دیخر نهی+هزیستیز طیجرائم مح)

 منابع یهانهیهز+ زاتیو تجه آالتنیماش راتیتعم نهیهز+

 (RAMP(0.1, 0, 10)+)×(انسانی

 دیتول یهانهیهز

Billion 

Rial/Year 
 درآمد یمحصوالت کاغذ متی*متوسط قیفروش محصوالت کاغذ

Billion 

Rial 

INTEG MAX (و  قیاز سود به تحق صیداران+تخصسهام هیسرما شیافزا

 دیدر خر یگذار هیسرما-هیمواد اول نیدر تأم یگذار هیسرما-توسعه

و عرضه  دیدر تول یدر نوآور یگذار هیسرما-آالت نیو ماش زاتیتجه

 (0.01 ,0)) محصوالت،

بودجه قابل 

 یبرا صیتخص

 و توسعه قیتحق

Billion 

Rial/Year 

IF THEN ELSE (سود انباشته شرکت1=<سود انباشته شرکت , 

 ( 1و توسعه از سود انباشته شرکت،  قیسهم تحق×

از سود  صیتخص

 و توسعه قیبه تحق
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 متغیر روابط ریاضی واحد

Billion 

Rial/Year 

 دیخر نهیهز+ یرچوبیغ هیمواد اول دیخر نهی+هزیداخل هیمواد اول نیتأم نهیهز

 یچوب هیمواد اول

مواد  دیخر نهیهز

 رکاغذیخم هیاول

Billion 

Rial/Year 

واحد  کی ریتعم نهیمتوسط هز×زاتیو تجه آالتنیماش یازکارافتادگ

 یخراب
 راتیتعم نهیهز

Billion 

Rial/Year 

 یهاچوب از جنگل متیق×یمصنوع یهاجنگل جادیزراعت چوب و ا)

 رکاغذیچوب و خم متیق× رکاغذیواردات چوب و خم)+(یمصنوع

 (واردات چوب در سال×یواردات

مواد  دیخر نهیهز

 یچوب هیاول

Billion 

Rial/Year 

 باگاس+)استفاده از کاه و کلش غالت ریخم متیق×باگاس ریخم استفاده از

 (کاه و کلش غالت متیق×

مواد  دیخر نهیهز

 یرچوبیغ هیاول

Billion 

Rial/Year 

 IF THEN ELSE(زانیم پساب، دی=حد مجاز تول<پساب دیتول زانیم 

از حد  شیافزا یبه ازا مهیجر×(0) پساب، دیحد مجاز تول-پساب دیتول

 (مجاز استاندارد

 طیجرائم مح

 تیسیز

Billion 

Rial/Year 

 یهاتحقق برنامه یهانهیهز×یانسان هیتحقق برنامه آموزش و توسعه سرما(

 (انسان یروین×یجبران خدمات منابع انسان)+(آموزش

منابع  یهانهیهز

 یانسان

شود مشارکت که مشاهده می طورهمانناب:  نیتأمزیرسیستم فرآیندهای زنجیره -

چوب و  کنندهنیتأم چوکا و بین شرکت بلندمدتی ارابطه عنوانبه کنندهنیتأماستراتژیک 

اولیه و  کنندهنیتأمنیز مستلزم  کنندهنیتأمتعریف شده است، مشارکت  رکاغذیخم

 کنندهنیتأمی آورفنی هاتیقابلی گذاراشتراکمشارکت در توسعه محصول جدید و به 

ی و حمایت دولت گذارهیسرمادر جذب و  کنندگاننیتأمکت استراتژیک . مشارباشدیم

ی مشتریان شامل مجموعه تمندیرضا از صنعت چوب و کاغذ اثرگذار خواهد بود.

با مشتریان و بهبود رضایت مشتریان به کار  بلندمدتایجاد ارتباط  باهدفیی که هاوهیش

 شامل اطالعات تأمین زنجیره سیستم در نظر گرفته شده است. تسهیم اطالعات در رودیم

. تسهیم اطالعات با ردیگیم دربر را تأمین زنجیره شبکه همچنین و مستقیم شرکای بین

نقش به سزایی در جذب سرمایه و  کنندهنیتأمشبکه ذینفعان و نیز مشارکت استراتژیک با 

زیرسیستم نمودار  2شکل  ی دولتی از صنعت چوب و کاغذ خواهد بود.هاتیحمادریافت 
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دهد. در ادامه روابط ریاضی این گذاری تحقیق و توسعه را نشان میمنابع مالی و سرمایه

 آمده است. 2زیرسیستم در جدول 

 
 ناب نیتأمفرآیندهای زنجیره  ستمیرسیزجریان -نمودار انباشت .1شکل 

 هاگیری آنناب، نوع و واحد اندازه نیتأممتغیرهای زیرسیستم فرآیندهای زنجیره . 5جدول 

 متغیر روابط ریاضی واحد

Percent INTEG  (انیمشتر یتمندیدر رضا رییتغ) انیمشتر یتمندیرضا 

Percent/Year 

بر  لیاز تحو نانیاثر اعتماد و اطم×لیاز تحو نانیاعتماد و اطم)

و عرضه محصول+اثر  دیدر تول ینوآور+((انیمشتر یتمندیرضا

 (انیمشتر یتمندیبر رضا یمحصوالت کاغذ تیفیک

 یتمندیدر رضا رییتغ

 انیمشتر

Percent/Year 

 و عرضه محصوالت دیدر تول یدر نوآور یگذارهیسرما)

 یانسان یروی(+)نیبر نوآور یگذارهیسرما ریتأث بیضر×

 (یدر نوآور یانسان یروین ریتأث بیضر×متخصص

و  دیدر تول ینوآور

 عرضه محصول

Percent/Year 

 و عرضه محصوالت دیدر تول یدر نوآور یگذارهیسرما)

 یروین)+(ناب یهاوهیش یریکارگدر به یگذارهیاثر سرما×

 یریکارگدر به یانسان یروین ریتأث بیضر×متخصص یانسان

 (هاوهیش

 یهاوهیش یریکارگبه

 یندهایناب در فرآ دیتول

 یداخل

Percent 

 یتمندیرضا)+ و عرضه پاک( دی+تولنفعانیاطالعات با ذ میتسه)

سهم بازار چوکا در صنعت ×+اثر سهم بازار بر مشارکتانیمشتر

 (کاغذ

 کیمشارکت استراتژ

 کنندهنیتأم
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 متغیر روابط ریاضی واحد

Billion 

Rial/Year 

 و عرضه محصوالت دیدر تول یدر نوآور یگذارهیسرما

 یانرژ تیریدر مد یگذارهیسهم سرما×

در  یگذارهیسرما

 یانرژ تیریمد

Percent/Year 

 IF THEN ELSE(قبول، قابل تیفی=ک<محصول تیفیک

 تیفیک-محصول تیفیقبول، کقابل تیفیک-  محصول تیفیک

 )قبولقابل

محصوالت  تیفیاثر ک

 یتمندیبر رضا یکاغذ

 انیمشتر

Dmnl 
سهم بازار چوکا در  یمحصوالت کاغذ یتقاضا زانی/میفروش محصوالت کاغذ

 رانیصنعت کاغذ ا

متوسط عمر مفید تجهیزات این  طوربهو تجهیزات کارخانه:  آالتنیماشزیرسیستم 

ممکن است بعضی کمتر از این مقدار کار کنند و بعضی  نیبنیدراسال است،  81کارخانه 

یی که اغلب از گروه هادستگاهسال ضمانت شده باشند،  81و حتی تا  81دیگر بیش از 

 جهیدرنت. این اشکاالت باعث خرابی و تعمیرات و اندکردهایجاد مشکل  اکنونهم، انداول

فقط در مواقعی که  ولی متأسفانه شودیمی به بخش مربوطه درپیپانتقادات مکرر و 

. خرابی و پردازندیمدستگاه بسیار ضروری و حساس باشد به تعویض کلی آن 

ی تجهیزات کارخانه عالوه بر آنکه میزان ظرفیت تولید را با چالش مواجه ازکارافتادگ

است. فرسودگی و خارج از رده  اثرگذارکاغذی نیز  بر روی کیفیت محصوالت سازدیم

ی کارخانه و نیز کیفیت سوددهی هنگفت تعمیر و نگهداری بر هانهیهزبودن تجهیزات و 

 محصوالت اثرگذار است. شدهتماممحصوالت کاغذی و قیمت 

درصد ظرفیت اسمی  21زیرسیستم منابع انسانی متخصص: تولید در مجتمع چوکا از 

ها فقدان سرمایه انسانی چالش نیتربزرگتجاوز نکرده است. یکی از  حالتابهآن 

متخصص و مدیریت در سطوح مختلف است. کمبود نیروی انسانی متخصص و ماهر و 

ریزی برای تربیت نیروی متخصص این پایین بودن سطح امکانات آموزشی و عدم برنامه

آیند تولید وجود داشته هایی نظیر خطای کاربری در فرصنعت موجب شده است چالش

مربوط به این خطا باشد. عالوه بر  آالتنیماشی ازکارافتادگها و باشد و برخی از خرابی

آن فرآیند نوآوری در تولید و عرضه محصوالت تنها با سرمایه انسانی متخصص شکل 

 ای و آموزشیریزی توسعهخواهد گرفت و با توجه به کمبود سرمایه انسانی و عدم برنامه
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ی تحمیلی باال به هانهیهزهای اخیر شاهد کاهش نیروهای غیرمتخصص با توجه به در سال

ی تولید ناب عالوه بر عوامل هاوهیشی ریکارگبهایم. عالوه بر آن در شرکت بوده

 انکاررقابلیغسازی فرآیندهای تولید ناب فرآیندی، نقش سرمایه انسانی متخصص در پیاده

دهد. در ادامه روابط و منابع انسانی را نشان می آالتنیماشرسیستم نمودار زی 3است. شکل 

 آمده است. 2ها در جدول ریاضی این زیرسیستم

 
 و منابع انسانی متخصص آالتنیماش ستمیرسیزنمودار جریان . 8شکل 

 هاگیری آنو نیروی انسانی، نوع و واحد اندازه آالتنیماشمتغیرهای زیرسیستم . 5جدول 

 متغیر روابط ریاضی واحد

Billion 

Rial/Year 

تحقق  یهانهیهز×یانسان هیتحقق برنامه آموزش و توسعه سرما)

 (یانسان یروین×یجبران خدمات منابع انسان)+(آموزش یهابرنامه
 یمنابع انسان یهانهیهز

person 
 یروینسبت ن×یانسان یروین×یمتخصص انسان یانسان یروین

 011متخصص/

آموزش تحقق برنامه 

 هیو توسعه سرما

Percent/Year (یکاربر یتخصص بر خطا ریتأث بیضر×متخصص یانسان یروین) یکاربر یخطا 

Percent/Year 
 یازکارافتادگ ی(کاربر یاثر خطا×یکاربر یاستهالک(+)خطا×)اثر استهالک

 زاتیتجه

Percent/Year 

 و عرضه محصوالت دیدر تول یدر نوآور یگذارهیسرما)

 یانسان یروی(+)نیبر نوآور یگذارهیسرما ریتأث بیضر×

 (یدر نوآور یانسان یروین ریتأث بیضر×متخصص

و  دیدر تول ینوآور

 عرضه محصول
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های اعتبار ساختاری و رفتاری شامل برای اعتبارسنجی عالوه بر تأیید متخصصان، آزمون

گیری، آزمون شرایط حدی و آزمون سازگاری ساختار و ابعاد مدل، آزمون خطای انتگرال

آزمون بازتولید رفتار انجام گردید. برای آزمون شرایط حدی میزان تقاضای محصوالت 

ی افزایش دادیم و رفتار سهم بازار چوکا و رمنطقیغ طوربهکاغذی و نرخ استهالک را 

 نتایج را ارائه داده است. 3قرار گرفت. شکل  دییتأظرفیت تولید در شرایط حدی مورد 

 
 تایج آزمون شرایط حدی ظرفیت تولید و سهم بازار چوکا. ن3شکل 

 آماری شامل میانگین، نسبت واریانس و دییتأهای برای آزمون بازتولید رفتار مدل، از روش

محاسبه  0های آماری تأیید رفتار است بر مبنای معادله که یکی از روش 0RMSPEشاخص 

های ( و دادهAtهای واقعی )اختالف دادهشد. این شاخص، مجذور مربع میانگین 

کند. برای تأیید رفتار سیستم این شاخص باید کمتر گیری می( را اندازهSt) شدهیسازهیشب

 دهد.نتایج آزمون بازتولید رفتار برخی از متغیرهای مدل را نشان می 2باشد. جدول  1,0از 

RMSPE = √1/n∑ (
St−At

At
)
2

n
t=1                 .                   0 معادله 

 نتایج آزمون اعتبارسنجی بازتولید رفتار برخی متغیرهای مدل .4جدول 

 RMSPE 8811 8811 8811 8811 8811 8818 8811 8818 8811 8811 8811 شاخص

 00,8 3,8 2,2 01,4 1,8 1,82 01,88 01,08 00,82 08,12 04,18 سهم بازار
1,12 

 1,3 2,8 2,1 2,3 3,0 3,8 3,4 3,2 01,2 00,4 08,2 یسازهیشب

 1,11 282 284 114 280 241 224 231 183 113 200 280نیروی 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

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

 انسانی

 280 220 210 230 100 180 120 110 130 200 280 یسازهیشب

 011 841 882 832 832 828 880 801 812 811 011 موجودی
1,13 

 843 842 848 884 803 810 821 813 812 812 812 یسازهیشب

 به دست 1,12سازی در این شبیه RMSPEمقدار شاخص  شدهانجامبا توجه به محاسبات 

رفتار  01کند. شکل دارد و اعتبار رفتاری مدل را تأیید می 1,0آمد که مقداری کمتر از 

 دهد.سازی اولیه در افق زمانی ده ساله را نشان میمتغیرهای کلیدی مدل پس از شبیه

 
 ی ده سالهسازهیشبی اولیه متغیرهای کلیدی مدل در افق سازهیشب. 01شکل 

زای مدل که تحلیل حساسیت مدل: با توجه به نتایج تحلیل حساسیت مدل متغیرهای برون-

بیشترین دامنه تغییرات را بر روی متغیرهای هدف شامل سود انباشته شرکت، سهم بازار و 

-گذاری در ماشینشدند. بودجه سرمایه کردند، شناساییرضایتمندی مشتریان ایجاد می

، نرخ تولید پسماند جامد، نرخ تولید پساب و توسعهآالت و تجهیزات، بودجه در تحقیق 

برخی از نقاط اهرمی مدل شناسایی  عنوانبههای آموزشی کارکنان صنعتی، تحقق برنامه

 شدند.

هرمی مدل و هدف ی: پس از بررسی نتایج تحلیل حساسیت و یافتن نقاط اگذاراستیس-

ی سازمانی مربوطه و مشارکت هادادهی در این مرحله سه دسته راهکار با کمک سازمدل
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و  ناب نیتأممدیریت زنجیره  خبرگان شناسایی گردید. این دسته راهکارها شامل استراتژی

 که در ادامه هر یک تشریح خواهد شد. وکارکسباستراتژی سودآوری پایدار 

ناب: دسته راهکارهای مربوط به این استراتژی  نیتأماستراتژی مدیریت زنجیره  -0

. این دسته راهکارها اندشدهناب طراحی  نیتأممتمرکز بر عوامل موفقیت مدیریت زنجیره 

ی ناب داخلی شامل ارتقاء هاوهیش، کنندهنیتأمدر جستجوی افزایش مشارکت استراتژیک 

ی این ریکارگبهی کیفیت و هاستمیسی وربهرهو عملیات و  ی فرآیندهای تولیدوربهره

شیوه هستند. عالوه بر آن ارتباط با مشتریان در جهت افزایش رضایتمندی و نیز افزایش 

 ناب هستند. نیتأمتسهیم اطالعات با ذینفعان مورد تمرکز استراتژی مدیریت زنجیره 

جه به مدل سودآوری چوکا: با تو وکارکسباستراتژی سودآوری پایدار  -8

در این شرکت که با توجه به  وکارکسبی هایاستراتژدر شرکت چوکا و  وکارکسب

است، این دسته راهکار بر روی پایداری سودآوری چوکا تمرکز یافته  شدهفیتعررسالت 

ها با توجه به تغییر در کیفیت محصوالت کاغذی، نوآوری در تولید، است. سیاست

. تالش اندشدهمواد اولیه و توانمندسازی کارکنان اتخاذ  نیتأممدیریت نوسازی تکنولوژی، 

ها صورت گیرد. در ی هر یک از سیاستسازادهیپ ازیموردنشد برآوردی از میزان بودجه 

ادامه نتیجه اعمال هر یک از تغییرات بر روی مدل با توجه به رفتار متغیرهای اصلی مدل 

ها را سازی هر یک از استراتژینتایج شبیه 00است. شکل  قرارگرفته لیوتحلهیتجزمورد 

ناب و سودآوری  نیتأمی مدیریت زنجیره هایاستراتژدهد. با توجه نتایج اعمال نشان می

متمرکز بر بخشی از  هایاستراتژچوکا، مشاهده شد که هر یک از  وکارکسبپایدار 

یی که در این صنعت وجود هافرصتیی از تنهابه کیچیهی مزیت رقابتی بودند و هاجنبه

 هااستیسنشده است. برای این منظور با مشارکت خبرگان کلیه  مندبهرهکامل  طوربهدارد 

داشتند بر روی مدل اعمال  باهمیی که هایپوشانهمترکیبی با در نظر گرفتن  صورتبه

بت به سایر هایی که اثربخشی کمتری نسی قرار گرفت و سیاستموردبررسگردید و نتایج 

ترکیبی از دو  تیدرنهابر روی متغیرهای کلیدی داشتند حذف گردید و  هااستیس

چوکا مبتنی بر مزیت رقابتی  نیتأمی منتخب مدیریت زنجیره هایاستراتژ عنوانبهاستراتژی 

. در دهدیمدر مدل را نشان  شدهاعمالو تغییرات  هااستیسترکیب  1ارائه شد. جدول 
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ی منتخب مدیریت زنجیره تأمین هایاستراتژادامه رفتار متغیرهای کلیدی تحت اعمال 

 ارائه شده است. 00چوکا مبتنی بر مزیت رقابتی در شکل 

 چوکا مبتنی بر مزیت رقابتی نیتأمی منتخب مدیریت زنجیره هایاستراتژترکیب  .1جدول 

 بودجه شدهتغییرات اعمال هااستیس استراتژی

استراتژی 

مدیریت 

 نیتأمزنجیره 

 ناب

ی از وربهره: ارتقا 0سیاست 

 ی نابهاوهیش طریق

 نیتأممواد، بهبود مدیریت  نیتأمبهبود مدیریت 

ی هاوهیشی ریکارگبهقطعات از طریق افزایش 

 ناب

 میلیارد ریال 2

: افزایش رضایتمندی 8سیاست 

مشتریان از طریق نوآوری و 

 کیفیت محصوالت

ی گذارهیسرمادر  افتهیصیتخصافزایش بودجه 

و افزایش اثر کیفیت مواد  آالتنیماشخرید 

اولیه و افزایش تخصیص بودجه توسعه به 

 نوآوری

میلیارد  01

 ریال

: افزایش مشارکت 8سیاست 

 کنندهنیتأماستراتژیک با 

افزایش سه برابری تسهیم اطالعات با ذینفعان و 

 مواد اولیه کنندهنیتأمادغام با شرکت 
 میلیارد ریال 2

پسماند : مدیریت 4سیاست 

 جامد

 اردیلیم 01 کاهش نرخ تولید پسماند جامد هر واحد تولید

 ریال

استراتژی 

سودآوری 

پایدار 

 وکارکسب

 چوکا

: افزایش کیفیت 0سیاست 

 محصوالت کاغذی

ی گذارهیسرمادر  افتهیصیتخصافزایش بودجه 

و اثر کاهشی بر  آالتنیماشخرید 

 یازکارافتادگ

میلیارد  012

 ریال

: افزایش نوآوری در 8سیاست 

 محصوالت کاغذی

افزایش تخصیص بودجه تحقیق و توسعه به 

 نوآوری در تولید و عرضه محصوالت
 میلیارد ریال 2

: افزایش ظرفیت 8سیاست 

تولید از طریق نوسازی 

 تکنولوژی

ی گذارهیسرمادر  افتهیصیتخصافزایش بودجه 

 آالتنیماشخرید 
میلیارد  22

 ریال

 نیتأم: بهبود مدیریت 4سیاست 

 مواد اولیه

تخصیص بودجه تحقیق و توسعه به 

 مواد اولیه داخلی نیتأمی در گذارهیسرما
 میلیارد ریال 2

: توانمندسازی 2سیاست 

 کارکنان

ی آموزش و توسعه سرمایه هابرنامهتحقق 

 انسانی
 میلیارد ریال 8

های : مدیریت پساب8سیاست 

 صنعتی

 اردیلیم 04 کاهش نرخ تولید پساب صنعتی هر واحد تولید

 ریال

 میلیارد ریال 2 نیتأممواد، بهبود مدیریت  نیتأمبهبود مدیریت وری از : ارتقا بهره0سیاست استراتژی 



 511 |   و همکاران  رازیش یتیعنا...؛  با نیتأم رهیزنج یهایمدل استراتژ یطراح

 

 

 بودجه شدهتغییرات اعمال هااستیس استراتژی

ترکیبی از 

سودآوری و 

 ناب

ی هاوهیشی ریکارگبهقطعات از طریق افزایش  ی نابهاوهیش طریق

 ناب

: افزایش کیفیت 8سیاست 

 محصوالت کاغذی

ی خرید گذارهیسرماافزایش بودجه در 

 یازکارافتادگو اثر کاهشی بر نرخ  آالتنیماش

میلیارد  012

 ریال

: افزایش نوآوری در 8سیاست 

 عرضه محصوالت کاغذی

افزایش تخصیص بودجه تحقیق و توسعه به 

 محصوالتنوآوری در تولید و عرضه 
 میلیارد ریال 2

های : مدیریت پساب4سیاست 

 صنعتی

کاهش نرخ تولید پساب صنعتی به ازای هر 

 واحد تولید

 اردیلیم 04

 ریال

پسماند : مدیریت 2سیاست 

 جامد

کاهش نرخ تولید پسماند جامد به ازای هر 

 واحد

 اردیلیم 01

 ریال

 نیتأم: بهبود مدیریت 2سیاست 

مواد اولیه و مشارکت 

 استراتژیک

تخصیص بودجه تحقیق و توسعه به 

 میلیارد ریال 2 مواد اولیه داخلی نیتأمی در گذارهیسرما

: توانمندسازی 1سیاست 

 کارکنان

ی آموزش و توسعه سرمایه هابرنامهتحقق 

 انسانی
 میلیارد ریال 8

 

 
 ساله 01ی سازهیشبرفتار متغیرهای کلیدی مدل تحت استراتژی ترکیبی در افق  .00شکل 
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، شودیممشاهده  00که در شکل  طورهمانی سازهیشبنتایج رفتار متغیرهای کلیدی در افق 

سودآوری در مقایسه با استراتژی سودآوری پایدار، سود  ازنظربا اعمال استراتژی ترکیبی 

یی که در هایگذارهیسرما جهیدرنتانباشته شرکت به مقدار جزئی کاهش یافته است که 

ی تولید ناب در هاوهیشی ریکارگبهبخش تحقیق و توسعه در زمینه نوآوری محصوالت و 

ی در گذارهیسرمات و حمایت و فرآیندها است حاصل گشته است و البته با توجه به مشارک

به سیستم بازگشت خواهند داشت. در استراتژی  هایگذارهیسرمامواد اولیه این  نیتأم

های جداگانه دارند. ترکیبی رضایتمندی مشتریان بیشترین بهبود را در مقایسه با استراتژی

منطبق با استراتژی سودآوری  باًیتقری سازهیشبتا حدود سال نهم  اگرچهسهم بازار نیز 

روند صعودی را در پیش گرفته است. سطح موجودی محصوالت  ازآنپسپایدار است اما 

ی است که منجر به کاهش سازمتناسبناب تا حد زیادی  کاغذی نیز با توجه به استراتژی

نیز  کنندگاننیتأمهای انبارداری و سود خواهد شد. افزایش مشارکت استراتژیک با هزینه

است.  دیتأکناب بسیار مورد  نیتأمبر سودآوری شرکت است که در زنجیره  مؤثراز عوامل 

 اگرچهناب  نیتأمهای زنجیره های صنعتی نیز از سیاستمدیریت پسماند جامد و پساب

های اولیه بر سیستم تحمیل خواهد کرد اما رفتار سودآوری نشان از پایداری سیستم و هزینه

های اولیه است. بنابر نتایج فوق و مقایسه بین راهکارهای مختلف، بازگشت سرمایه

ناب و  نیتأمی مدیریت زنجیره هااستیساستراتژی ترکیبی منتخب که برگرفته از 

استراتژی مدیریت زنجیره  عنوانبهچوکا است  وکارکسبی سودآوری پایدار استراتژ

 .گرددیممبتنی بر مزیت رقابتی ارائه  نیتأم

 گیرینتیجهبحث و 

های دارترین کارخانهیکی از ریشه عنوانبهشرکت صنایع چوب و کاغذ ایران )چوکا( 

های اخیر صنعت چوب و کشور در صنایع چوب و کاغذ است که در مواجهه با چالش

های بسیاری را تجربه کرده است. با توجه به شرایط نامساعد کاغذ در کشور، بحران

در اجرا با مشکالتی ناشی از به  شدهفیتعرهای و برنامه های اخیر شرکت، اهدافسال

و همچنین کمبود منابع پولی و عدم  رمنتظرهیغافتادن روند بازسازی و پیشامدهای  ریتأخ
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های کارگری سد عظیمی در رسیدن به اهداف مواد اولیه و شیمیایی و بحران نیتأم

حاضر در جستجوی شناخت  تنظیمی بوده است. پژوهش وبودجهبرنامهدر  شدهفیتعر

و  نیتأمصنعت کاغذ با توجه به پویایی زنجیره  نیتأمهای مدیریت زنجیره استراتژی

طراحی و ارائه  منظوربهناب با استفاده از رویکرد پویایی سیستم  نیتأمی زنجیره ریکارگبه

و چوب کسب مزیت رقابتی صنایع  منظوربه نیتأمهای مدیریت زنجیره مدل پویا استراتژی

های سازمانی و مشارکت ایران )چوکا( است. برای این منظور ابتدا با استفاده از داده کاغذ

تصمیم گیران مدل پویایی سیستم طراحی و پس از اعتبارسنجی، مدل در افق ده ساله 

ی، سازهیشبسازی انجام گردید. با توجه به رفتار متغیرها و تحلیل حساسیت مدل در افق شبیه

ناب و استراتژی سودآوری پایدار  نیتأمهایی در راستای استراتژی مدیریت زنجیره سیاست

جداگانه و ترکیبی بر روی مدل اعمال شد و نتایج  صورتبهچوکا طراحی و  وکارکسب

سازی مدل، های حاصل از شبیهگردید. با توجه به یافته لیوتحلهیتجزمقایسه و رفتار 

های ناب در فرآیندهای داخلی، ی شیوهریکارگبهطریق وری از های ارتقا بهرهسیاست

افزایش کیفیت محصوالت کاغذی، افزایش نوآوری در تولید و عرضه محصوالت 

مواد  کنندگاننیتأممواد اولیه و مشارکت استراتژیک با  نیتأمکاغذی، بهبود مدیریت 

نمندسازی های صنعتی، مدیریت ضایعات و پسماند جامد و توااولیه، مدیریت پساب

صنایع چوب  نیتأمهای ترکیبی استراتژی مدیریت زنجیره بهترین سیاست عنوانبهکارکنان 

ریزان و کاغذ ایران ارائه شده است. پژوهش حاضر عالوه بر ارتقاء شناخت و درک برنامه

کسب  ناب را جهت نیتأم، استراتژی زنجیره نیتأمهای رفتاری زنجیره چوکا از پیچیدگی

ی سازمدلدهد. در این پژوهش تالش گردید رویکرد قرار می دیتأکتی را مورد مزیت رقاب

هایی برای ارائه گردد و زمینه نیتأمهای زنجیره تدوین استراتژی منظوربهسازی و شبیه

یی در فرآیند اجرای هاتیمحدودفراهم آید. محقق با  نیتأمی زنجیره هامدلتوسعه 

ی تقاضای کاغذ و محصوالت نیبشیپپژوهش مواجه بود. با توجه به عدم اطالعات دقیق 

است  شدهاستفادهکاغذی، قیمت کاغذ و محصوالت کاغذی در آینده، از مقادیر برآوردی 

ی آتی مدل با توجه به این متغیرها توسعه یابد تا برآورد هاپژوهششود در که پیشنهاد می
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