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چکیده
این مقاله  ،با توجه به گسترش علوم مدیریتی به اهمیت استفاده از روش های مختلف تحقیق در عملیات در رابطه با مدیریت
زنجیره تامین می پردازد .دورانی که پیشرفت های سریع سازمان ها وتغییرات سریع محیط برون سازمانی را شاهد هستیم
مدیران را برای استفاده از تکنیک هایی که بتوانند خ ود را با شرایط وفق دهند وادار می نماید تا اینکه به اهداف مورد نظر
سازمان دست یابند .یکی ازراه کارهایی که در زمینه مدیریت زنجیره تامین می توان از آن بهره جست استفاده از روش ها و
تکنیک های تحقیق در عملیات می باشد .که آسان ترین و سریع ترین و به صرفه ترین راه را با کمک فرمول های ریاضی ،آمار،
بهینه سازی ،تصمیم گیری به ما نشان می دهد .مدیران می توانند با ترسیم یک شبکه زنجیره تامین کارا با استفاده از علم
تحقیق در عملیات با کمترین هزینه ها سهم بیشتری از بازار را به خود اختصاص دهند و در نتیجه سود بیشتری را نصیب
سازمان و یا واحد های تولیدی نمایند .رشد اقتصاد جهان در قرن اخیر ،باعث مصرف کاالهای فراوان شده و از طرفی ،پروسه ی
جهانی سازی نیز منجر به شکل گیری جریانات عظیمی از کاالها در اقصی نقاط دنیا شده است؛ پژوهش عملیاتی سابقه ی
دیرینه ای در بهبود روش های عملیاتی ،به ویژه در کاهش هزینه ها دارد .کاربست پژوهش عملیاتی در مدیریت زنجیره تامین
به ویژه در لجستیک میتوان بهینگی هزینه و زمان را به ارمغان آورد.
واژههای کلیدی :تحقیق در عملیات ،مدیریت ،زنجیره تامین ،بهینه سازی
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مقدمه
در بازار رقابتی امروز ،تولیدکنندگان برای حضور در صحنه رقابت باید محصوالت را با بهترین کیفیت و در کوتاه ترین زمان و باا
کمترین هزینه به دست مشتریان برسانند؛ از این رو داشتن یک زنجیره تامین کارا و قوی برای رقابت بسایار ضاروری میباشاد.
به مجموعه شرکتها و موسسات حمل و نقل ،خدماتی و تولیدی که به نوعی چه مستقیم و چه غیرمستقیم در بارآورده کاردن
درخواست های مشتریان نقش دارند؛ زنجیره تأمین گویند .در دنیای رقابتی امروز به اعتقاد بسایاری از صااحبنظران ،رقابات از
سطح شرکتها به رقابت میان زنجیره تأمین آنها کشیده شده است .و بخش مهمای از برناماهریازی فاالیتهاای شارکتهای
تولیدی طراحی بهتر و بهره برداری از زنجیره تأمین آنها میباشد .پس بنا بر این برخاورداری از یاک زنجیاره تاأمین بهتار یاک
مزیت رقابتی بسیار مهم و تایین کننده در عرصه رقابت محسوب می شود.
کارایی زنجیره تامین به عوامل زیادی بستگی دارد .در این میان داشتن توزیع کنندگان مناسب بسیار با اهمیت میباشد .توزیاع
کننده ،مرکزی است که تأمین تمام یا بخشی از نیازهای مشتریان را برعهده دارد و مشتریان مستقیماً با این مرکز در ارتباط
هستند؛ به همین دلیل توزیع کننده اولین جزء از اجزای زنجیره تامین است که نشانههای تغییرات در مشتری به ویژه تغییرات
تقاضا را دریافت می کند .در واقع توزیع کنندگان حلقه واصل بین کارخانه سازنده و مشتریان بوده؛ میتوانند باا هار دو طارف
مذاکره کنند؛ بنابراین داشتن توزیع کنندگان موثر وکارآمد بسیار ضروری می باشد.
با توجه به مطالبی که عنوان شد داشتن توزیع کنندگان قدرتمندی که بتوانند خدمات مناسابی را باه مشاتریان ارایاه دهاد و
ارتباطی پایدار و مناسب بین تولید کنندگان و مشتریان ایجاد نمایند؛ بسیار با اهمیت میباشد .لاذا جهات حصاول اطمیناان از
توانایی توزیع کنندگان از انجام این کار ارزیابی توزیع کنندگان ضروری می باشد.

مطالعه ادبیات
تحقیق در عملیات
امروزه در شرایط بسیار سخت رقابتی بازار تنها شرکت هایی می توانند به رشد روز افزون خود ادامه دهند که بتوانند با حاداقل
هزینه و تجهیزات حداکثر بهره وری را برای مشتریان تامین کنند .برای نیل به این هدف شرکت ها بایستی با یک نگاه جامع به
مشتری وبازار نگاه کرده و با در نظرگرفتن نقاط ضاف و قوت خود و تهدیدات و فرصت های بیرونی یک راه حل جاامع را بارای
رشد درآمد خود و رضایتمندی مشتریان ارائه دهند .در مدیریت زنجیره تامین این نگاه جامع از تامین کننده مواد خام تا تولیاد
کننده ،انبار  ،عمده فروش ،خرده فروش ،و مشتری نهایی وجود دارد .که این نگاه هم به تاداد و مکان کارخانه ها و انبارهاو هام
مسیرهای حمل ونقل بین آنها تا رسیدن محصول به مشتری نهایی ماطوف مای باشاد .باا توجاه باه مسایرهای زیااد رسایدن
محصول به دست مشتری نهایی استفاده از یک مسیر حمل ونقال بهیناه و همیناین تساهیالت مناساب بسایار ضاروری مای
باشد(.عبدالهی موسوی،1386،ص)1.
بر اساس تاریف انجمن تحقیق در عملیات بریتانیا ( تحقیق درعملیات) عبارت است از استفاده از روش هاای پیشارفته تحلیلای
برای کمک به تصمیم گیری بهتر در حل مسائل پیییده ای که هنگام هدایت و مدیریت سیستم های عظیمی متشکل از افاراد،
ماشین ها ،مواد اولیه و پول در صنات ،تجارت ،دولت و دفاع ،ایجاد می شود .بدین ترتیب هر مسئله نیازمناد تصامیم گیاری را
میتوان در انواع مسائل تحقیق در عملیات دسته بندی کرد .امروزه بقای هر سازمان در جهان رقابتی ،وابسته به تصامیمی اسات
که از سوی آن اتخاذ می شود .بگفته هربرت سایمون تصمیم گیری جوهر مدیریت است .تحقیق در عملیات در برگیرناده روش
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هایی است که کاربرد آنها به بهبود تصمیمات اتخاذ شده سازمان ها یاا کارکناان آنهاا منجار میشاود ،از ایان رو هام در حاوزه
دانشگاهی و آک ادمیک و هم در حوزه کاربردی در سازمان ها اهمیت بسیاری دارد( .امیری و دیگران،1395،ص)577.
ابزارهای اصلی استفاده شده توسط تحقیق درعملیات مدل سازی ریاضی ،بهینه سازی ،آمار ،نظریه گراف ،نظریه بازی ها ،نظریه
صف ،آنالیز تصمیم گیری و شبیه سازی است .
تحقیق در عملیات یکی از رشته های تحصیالت دانشگاهی است که در بسیاری از دانشگاه هاای ماتبار در گاروه هاای ریاضای
کاربردی و مدیریت صناتی و مهندسی صنایع بانوان گرایش اصل و در بسیاری از رشته های دیگر بانوان درس کااربردی ارائاه
می شود.
تحلیلی ریاضی یا علمی از کارایی و عملکارد نظاام مناد نیااروی انساانی ،ماشاین ،تجهیازات و سیاستهااای مورداسااتفاده در
علوم طبیای نیست؛ همانطور که علوم اجتماعی نیز نیساات ،بلکاه علام
عملیاات دولتای ،نظاامی و تجاری است .بنابراین
تصمیم گیری و علم انتخاب اسات .مبناای اصالی ایان تاریاف و تااریف مشابه آن مدلهاای ریاضای ،بهیناه سااازی ،تصاامیم
در پژوهشهای موضوعی به ناام تحقیاق در عملیاات ساخت مااروف شاده
گیاری ،و انتخااب اسات .درنهایت ،این نوع از
است و برخی از پژوهشگران از آن بانوان اولین پارادایم علم مادیریت و به نام پارادایم بهینه سازی/هنجاری نام میبرند که رشاد
و توساه آن بیشتر از سال  1940الی  1970بوده است.
پژوهش عملیاتی ،شاخه ای میان رشته ای از ریاضیات است که برای یافتن نقطه بهینه در مسائل بهینه سازی ،از گرایش هاایی
مانند برنامه ریزی ریاضی ،آمار و طراحی الگوریتم ها استفاده میکند .یافتن نقطه بهینه بر اسااس ناوع مسائله مفااهیم مختلاف
دارد و در تصمیم سازی ها استفاده میشود .مسائل تحقیق در عملیات بربیشینه سازی (ماکزیمم سازی) – مانناد ساود ،سارعت
خط تولید ،تولید زراعی بیشتر ،پهنای باند بیشتر و  – ...یا کمینه سازی (مینیمم سازی) – مانند هزینه کمتر و کااهش زیساک
و  ، ...با استفاده از یک یا چند قید تمرکز دارند .ایده اصلی تحقیق در عملیات یافتن بهترین پاسخ برای مسائل پیییده ای است
که با زبان ریاضی مدل سازی شده اند که باعث بهبود یا بهینه سازی عملکرد یک سامانه میشاوند .عباارت تحقیاق در عملیاات
بکار میرود .ماموال علم مدیریت
(که گاهی علم مدیریت یا تحقیق در عملیات نیزنامیده میشود) ماموال مخفف به صورت
ارتباط نزدیکی به مسائل مدیریت تجارت دارد( .ایوبی ودیگران،1397،ص)248.

زنجیره تامین
مدیریت زنجیره تامین ،مدیریت مواد و جریان اطالعات بین تسهیالتی نظیر فروشندگان ،تولید گننادگان ،مونتااژومراکز توزیاع
می باشد .با ظهور بازارهای بین المللی و رشد آنها ،مدیریت زنجیره تامین بیشتر مورد توجه قرارگرفته است.
مدیریت زنجیره تامین پایدار به عنوان یک فلسفه مهم سازمانی برای دست یابی به سود شرکت و اهاداف ساهم باازار از طریاق
کاهش خطرات و اثرات زیست محیطی و در عین حال بهبود کار آیی زیست محیطی این سازمان ها و شرکای آنهاا پدیاد آماده
است( .خاکستری و دیگران،1399،ص)82.

61

فصلنامه پژوهش های علوم مدیریت
سال سوم ،شماره  ،9زمستان 1400

زنجیره تامین ،نگرشی است که در سال های اخیر مورد توجه سازمان ها و شرکت ها قرار گرفته است .در این نگرش کلیه اجازا
که برای ارائه محصول و یا خدمت به مشتری در کنار هم قرار دارند ،مورد توجه قرار مای گیارد و ساای مای شاود تصامیمات
راهبردی به گونه ای اتخاذ گردد که کل زنجیره تامین در مقابل زنجیره های رقیب از کارآیی و اثار بخشای بیشاتری برخاوردار
باشد( .دانشمند مهرو دیگران،1397،ص)90.
مدیریت زنجیره تامین ،شامل مجموعه روش هایی است که برای یکپارچه سازی موثر تامین کنندگان ،تولید کنندگان ،انبارها و
فروشگاهها بکار می رود تا محصوالت مورد نیاز به مقدار مشخص و در زمان و مکان ماین تولیاد گاردد و باه مشاتریان عرضاه
شود ،هزینه های کل زنجیره تامین به حد اقل برسد و نیاز مشتریان با سطح خدمت رسانی باالیی برآورده شود .کارخانه ای ناب
مح سوب میشود که سطح انبار حداقل نزدیک به صفر داشته باشد؛ در حالی که یک کارخانه ای پایدار نیازمند داشتن انبار است
تا در زمان بروز مشکل تولیدش همینان ادامه داشته باشد رویکردهای ناب و ارتجاعی در ظاهر متناقض به نظار مای آیناد  ،باا
این حال در بهترین وضایت کارخانه ها مایلند هم حداقل سطح انبار را داشته باشند و هم در مقابل مشاکالت باا توقاف تولیاد
مواجه نشوند(.البرزی و دیگران،1398،ص)91.
زنجیره تامین ،شبکه ای است مشتمل بر تامین کنندگان ،تولیدکنندگان ،توزیع کنندگان ،خرده فروشان و مشاتریان کاه در آن
مواد خام از تامین کنندگان دریافت ،تبدیل ،تولید و در نهایت به مشتری نهایی تحویال داده مای شاود .مهمتارین موضاوع در
طراحی استراتژیک زنجیره تامین یا همان طراحی شبکه ،مکان یابی تسهیالت و سپس تخصیص جریان بین تساهیالت انتخااب
شده است .هدف از طراحی زنجیره تامین عالوه بر مکان یابی تسهیالت ،حداقل کردن هزینه هایی مانناد خریاد ،تولیاد ،حمال
ونقل و  ...نیز می باشد( .جافریه و دیگران،1397،ص)28.
زنجیره تأمین بیمارستان از دیگر مباحث مهمی می باشد که در حوزه زنجیره تأمین بهداشت و درمان تحقیقاات بسایاری را باه
خود اختصاص داده است .مباحث و چالش هاایی کاه در زنجیاره تاأمین بیمارساتان مطار اسات ،مادیریت موجاودی کااال و
تجهیزات پزشکی در داخل بیمارستان ،ایجاد یکپارچگی بین بیمارستان و تأمین کنندگان کااال و تجهیازات پزشاکی و درماانی،
ایجاد یکپارچگی بین بخش های مختلف داخل بیمارستان ،و یکپارچگی بین بیمارستان های مختلف می باشد .چان و همکااران
( )2013عواملی که عملکرد زنجیره تأمین بیمارستان را تحت تأثیر قرار می دهناد ،مشاخص کردناد .در پژوهشای ،باا مقایساه
کردن بیمارستان های بزرگ در دو کشور آمریکا و فرانسه ،راهکارهایی برای بهبود فاالیات هاای زنجیاره تاأمین بیمارساتان و
کاهش هزینه های لجستیکی در داخل بیمارستان ،ارائه گردید ( آپتل و پورجلیلی ). 2001،مقاله های ،بر روی مسائل جاری در
مدیریت زنجیره تأمین که بیمارستان ها امروزه با آن مواجه هستند ،مرور و همینین اقاداماتی کاه ساازمان بهداشات در ماورد
مدیریت زنجیره تأمین بیمارستان به کار گرفته را بررسی کرده است ( توبا و همکااران ). 2008 ،کوماار و همکااران ( )2008در
پژوهش خود با هدف کاهش هزینه ها در مدیریت زنجیره تأمین و لجستیک تادارکات پزشاکی در داخال بیمارساتان ،بررسای
هایی را انجام دادند و روشهای جدیدی جهت مدیریت زنجیره تأمین بیمارستان با تمرکز بر انبارداری ،کنترل کاالهاا و اجنااس
غیرتولیدی ارائه دادند( .حشمتی،1397،ص)362.
زنجیره تامین کشاورزی امروزه به خاطر داشتن ویژگی های منحصر به فردی مثل اهمیت کیفیت غاذا ،اهمیات تاامین تقاضاا،
تغییرات آب وهوا و تغییرات قیمات نقاش بسایار مهمای در مساائل زنجیاره تاامین کساب نماوده اسات .در دسته بندی ایان
مباحث محصوالت از نظر مدت ماندگاری به دو دسته فساد پذیر و فاسد نشادنی (ماننااد محصااوالت دانهاای و خشاکبار) و از
نظر چرخه عمر به دو دسته زراعی و باغی تقسیم بندی می شوند که ایان پاژوهش در حیطاه زنجیره تاامین محصاوالت بااغی
فساد پذیر قرار می گیرد(.پایدار و دیگران،1396،ص)16.
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کاربرد تحقیق در عملیات در مدیریت زنجیره تامین
با توجه به پیشرفت هایی که سازمان ها در رابطه با انواع گرایش های مدیریت داشته اند و با توجه به رقابتی باودن باازار میاان
تولید کنندگان ،استفاده از علم تحقیق در عملیات برای مدیران و صاحبان صنایع به منظور دساتیابی باه ساهم بیشاتر از باازار
امری ضروری می باشد.
تحقیق در عملیات به مدیران کمک می کند تا برای تامین به موقع و به طور شایسته خواسته های مشتریان تصمیمات سریع و
علمی بگیرند .تحقیق در عملیات در زمینه مدیریت تامین با استفاده از فرمول های نزدیک ترین راه و به صارفه تارین راه بارای
مدیران سرعت و سود دهی را به ارمغان می آورد.
مدیران بجای استفاده از روش های مختلف برای تامین نیاز های مشتریان و آزمودن انواع راه کار ها و صرف انرژی و وقات زیااد
با استفاده از روش مسئله کوتاه ترین مسیر میتواند در کمترین زمان تصمیم مناسب را بگیرد.
براین اساس تابع هدف را میتوان چنین تاریف کرد:
که در این فرمول:
مرحله :مراحل تصمیم گیری
حالت :مبدا
متغیر تصمیم :مقصد
مسافت
و برای محاسبه کل مسافت از فرمول زیر استفاده میکنیم:
,

,

که در این فرمول:
مجموع مسافت
روش دیگری از روش های تحقیق در عملیات که مربوط به مدیریت تامین می باشد به حد اقل رساندن موجودی انبار می باشد
که مدیران با توجه به تصمیماتی که می گیرند در این زمینه سهیم می باشند به طوری که در صاورت نزدیاک باه صافر شادن
موجودی انبار ها اوال هزینه نگهداری موجودی کاال ها صفر می شود ثانیا سرمایه مربوط به بهای تمام شده موجاودی انباار نیاز
در چرخه تولید کاالی جدید و یا احداث واحد های جدید و ...سرمایه گذاری می شود.
براین اساس می توانیم از فرمول زیر استفاده کنیم:
)
که دراین فرمول:
مرحله :ماه ها
حالت :میزان موجودی از ماه های قبل
متغیر تصمیم :مقدار کاالی تولیدی در این ماه
مقدار تقاضا
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مورد دیگری از کاربرد تحقیق در عملیات که در مدیریت تامین می توان به آن اشاره کرد مسئله تخصیص یک منبع مای باشاد
یانی مدیران می توانند با استفاده از روش های محاسباتی علم تحقیق در عملیات به این نتیجه برسند که برای تامین نیازهاای
مشتریان از کدام منبع الف ب ج استفاده نمایند و در صورت استفاده از هر کدام از منابع چه مقدار سود نصیب سازمان مربوطاه
می شود.
براین اساس میتوانیم از فرمول زیر استفاده کنیم:
که در این فرمول:
مقدار واحد ماده اولیه
محصول
مقدار منابع باقی مانده
از دیگر موارد برای کاربرد تحقیق در عملیات در مدیریت تامین میتوان به مسئله تخصایص ظرفیات اشااره کارد یانای گااهی
اوقات مدیران در شرایطی قرار می گیرند که باید در رابطه با چگونگی تخصیص ظرفیت تولیاد خطاوط باه کاالهاای مختلاف و
دستیابی به سود مناسب تصمیم گیری نمایند .به زبان ساده تخصیص چند خط از تولید به تولید کااالی الاف ب یاا ج مناساب
است .
بر این اساس می توانیم از فرمول زیر استفاده کنیم:

که در این فرمول:
حالت :تاداد خطوط موجود
مرحله :مراحل تصمیم گیری
متغیر تصمیم :تادادخطوطی که تخصیص داده می شود
ماادله عایدی :سود کل بدست آمده
s,

نتیجه گیری
با افزایش تقاضا کااال هاا و خادمات تولیاد شاده ،تولیاد کننادگان بایاد باه دنباال زنجیاره تاامین مناساب باشاند و داشاتن
توزیع کنندگان مجارب و آماوزش دیاده کاه کاناال ارتبااطی باین مصارف کننادگان و اساتفاده از تکنیاک هاای تحقیاق در
عملیات میسر خواهند کرد.
آموزش کارکنان شبکه توزیع و نیاز انادازه گیاری مهاارت هاای آنهاا باه نوباه خاود در امار موفقیات مادیریت تاامین تااثیر
به سزایی دارد.
استفا ده از پیشرفت هاای فنااوری نیاز در اساتفاده از تکنیاک هاای تحقیاق در عملیاات در امار مادیریت زنجیاره تاامین باه
ما کمک خواهد کرد.
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با بررسای مقااالت باه ایان نتیجاه مای رسایم کاه مساائل چاالش بار انگیاز در حاوزه مادیریت تاامین از جملاه اخاتالل در
سیسااتم حماال و نقاال زنجیااره تااامین ،ماادل موجااودی مناسااب انبااار هااا در زنجیااره تااامین و یکپااارچگی بخااش هااای
مختلف زنجیره تامین مواردی هستند که می توانند در تحقیقات آتی مورد بحث و گفتگو قرار گیرند.
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