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.1مقدمه 

تغییرات سریع در محیط سیستمهای کسبوکار ،رشد روزافزون رقابت و افزایش هزینهها بر
روی شرکتها ،آنها را بر آن میدارد تا همواره سیستمهای لجستیک خود را ارزیابی کرده و
شکل دهند و راهبردهایی را برای جلوگیری از هزینهها و بهبود خدمترسانی به مشتریان ،اجرا
کنند .بنابراین زنجیرهای که همکاری و هماهنگی بین اجزای آن وجود نداشته باشد و در برآوردن
نیازهای مشتری ناتوان باشد ،محکوم به شکست است [ .]33شرکتهای متعددی ،مانند
«آمازون»« ،اپل»« ،سیسکو»« ،کوکاکوال»« ،دل»« ،اچ و ام»« ،اینتل»« ،نایک»« ،پروکتور و
گمبل» و «استارباکس» حداقل بخشی از موفقیتهای خود را به مدیریت زنجیره تأمین 1نسبت
میدهند [ .]17ساختارهای وظیفهای سازمانی بیشتر شرکتهایی که هماکنون در حال فعالیت در
بازارهای مختلف هستند ،بهصورت بخشهای جداگانه مشتمل بر تولید ،تأمین لجستیک ،خدمت
به مشتریان و غیره در نظر گرفته میشوند .تحت این شرایط ،سیستمهای مدیریت زنجیره تأمین
بهصورت مسیرهای جداگانه عمل میکنند و صرفاً بخشی از متغیرهای تصمیم در این مدلها
بهینه میشوند؛ بنابراین با این شیوه ،روابط تلفیقی و یکپارچه اتفاق نمیافتد .این نوع تقسیمبندی
در تصمیمگیری شرکتها ،در اهداف فنی 2مطالعات زنجیره تأمین نمایان میشود []13؛ بنابراین
لزوم داشتن دیدگاه کلگرا 3در مدلهای زنجیره تأمین بهشدت احساس میشود .تقریباً
بهینهسازیها و رویکردهای مدلسازی در سیستمهای زنجیره تأمین به مسائل مدیریت زنجیره
تأمین بهصورت فرایندهای جداگانه توجه کردهاند و معموالً به متغیرهای تصمیم فرایند عملیات،
شناسایی بهترین مکان برای تسهیالت تولید و مراکز توزیع ،بهینهکردن جریان مواد و یا سطح
موجودی ،بسنده کردهاند و این موضوعها را عمدتاً در قالب بهینهکردن معیارهایی چون هزینه یا
سود سنجیدهاند []5؛ ازاینرو تاکنون اینگونه مدلهای زنجیره تأمین سنتی نتوانستهاند دیدگاه
کلگرا و کاملی را ارائه کنند و نقش فعالی در این حوزه داشته باشند [ .]27 ،18 ،13شرکتها
زمانی میتوانند در فضای رقابتی بازار باقی بمانند که راهکارهای مختلف عملیاتی خود را بر
مبنای افزایش ارزش شرکت ارائه و ارزیابی کنند [ .]19عوامل مالی ازجمله موضوعهایی هستند
که تأثیر بسیاری بر ساختار سیستمهای زنجیرههای تأمین میگذارند [ .]25هر سیستم زنجیره
تأمین بهطور موازی دارای یک سیستم زنجیره مالی نیز است .زنجیره مالی میتواند هر نوع
زنجیره تأمین را خلق کند ،رشد دهد ،تکثیر کند و یا نابود سازد [ .]13لزوم باالبردن بررسیها و
تحلیل فرایندهای عملیاتی  -برای ترکیب با مالحظات مالی -در بسیاری از پژوهشها تشخیص

)1. Supply chain management (SCM
2. Tactical
3. Holistic
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داده شدهاند (مانند [)]37 ،36 ،12 ،2؛ اما باید اشاره کرد که تاکنون تعداد نسبتاً کمی از مدلهای
تلفیقی مالی اجرایی شدهاند [.]34 ،3 ،40
طراحی شبکه زنجیره تأمین 1از موضوعهای اساسی در مدیریت زنجیره تأمین است که
تصمیمهای راهبردی و فنی را در نظر میگیرد [ .]34بیشتر مطالعات صورتگرفته و مدلهای
برنامهریزی ریاضی طراحیشده درخصوص سیستم زنجیره تأمین ،صرفاً به بخشهای عملیاتی
سیستمهای زنجیره تأمین توجه کردهاند و عمدتاً با هدف حداقلکردن هزینه یا حداکثرکردن سود
صورت گرفتهاند؛ بهعبارت دیگر بیشتر پژوهشها انجامشده صرفاً بخشی از عملیات زنجیره
تأمین (برای مثال ،بررسی موجودی انبار ،حملونقل و غیره) را مدنظر قرار دادهاند و رویکرد
کلگرا و یکپارچه به کل مدیریت زنجیره تأمین نداشته و فارغ از نگاه تفکر سیستمی بودهاند؛ از
اینرو پژوهش حاضر بهمنظور پوششدادن چارچوب کلگرا و سیستمی ،تالش میکند تا در
طراحی زنجیره تأمین ،تصمیمهایی را در سطح راهبردی و فنی و در چهار سطح در نظر گیرد و
دو رویکرد عملیاتی و مالی را در کنار هم ،لحاظ کند و بهصورت برنامهریزی ریاضی مدلسازی
کند؛ همچنین هدف خود را از متغیرهایی چون سود یا هزینه به سمت حداکثرکردن حقوق
صاحبان سهام تغییر دهد و در این راستا مقایسهای بین تفاوت در رویکرد سنتی (عملیاتی) و
جدید (عملیاتی و مالی) ارایه کند.
.2مبانينظریوپیشینهپژوهش

طی دورههای گذشته ،توافق اندکی روی تعریف و حدود مدیریت زنجیره تأمین صورت
گرفته است [ .]17بیشتر پژوهش های موجود درخصوص تلفیق وظایف و فرایندهای محوری
مدیریت زنجیره تأمین با شکست روبهرو شده و بهجای آن بیشتر مدلهای تکموردی مسلط
شدهاند؛ ازاینرو این موضوع به رویکردهای مجزا ،تکبُعدی ،تالشهای موازی و درک ناکافی از
محدوده و تعریف مدیریت زنجیره تأمین منجر شده است [ .]41یکی از دالیل اصلی فقدان
پژوهشهای یکپارچه و منسجم در این حوزه ،پیچیدگی پدیده مدیریت زنجیره تأمین است که
آوردن همه عناصر زنجیره تأمین در یک مطالعه را مشکل میسازد [ ]9و طراحی و عملیات آن را
در زمره مسائل تصمیمگیری پویا در مقیاس بزرگ 2قرار میدهد []2؛ باوجوداین ،بیشتر پژوهشها
پژوهشها بر یک جنبه از زنجیره تأمین توجه و تمرکز کردهاند [ .]11درواقع ترکیب مدلهای
مالی و تولید-توزیع باید در حوزه مدیریت زنجیره تأمین در نظر گرفته شود [ .]36 ،2بهینهسازی
در سیستمهای تولیدی در کنار برنامهریزیهای مالی ،بهبود در تصمیمهای مالی و عایدات
سازمانها را بهدنبال دارد و از این طریق در بهینهکردن مدلهای زمانبندی پیشرفت تولید،
1. Supply Chain Network Design (SCND).
2. Np/hard.
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موفقیت حاصل میشود [ .]7عملیات مالی مکمل عملیات تولید است؛ زیرا تأمین مالی تولید،
سرمایهگذاری روی فرایندهای تولیدی ،تجهیزات جدید ،محصوالت نوآورانه و توسعه بازارهای
جدید و همچنین عملیات توزیع را ممکن و تضمین میسازد .با توجه به اینکه بخشی از
روشهای تأمین مالی از دو منبع بدهیها و انتشار سهام عادی صورت میپذیرد ،شرکتها برای
جذب گروههای سرمایهگذاری باید وضعیت مالی رضایتبخشی داشته باشند [ .]24در صورتیکه
شرکتها بهدنبال مزیت رقابتی پایدار در محیط خود باشند باید ابزارهایی را بهکار گیرند که از
طریق آنها بتوانند نقشهای بینوظیفهای بازی کنند و برنامه یکپارچه و تلفیقی مناسبی برای
کل زنجیره تأمین اجرا کنند .این برنامهها شامل تصمیمهای برنامهریزی بهینه در حوزههای
عملیاتی و مالی بوده که دیدگاه آنها مبتنی بر ارزش است [ .]20 ،18در محاسبه ارزش
سهامداران موضوعهای مهم و پیچیدهای باید مدنظر قرار گیرد .ارزش سهامداران از طریق
حداکثرسازی ارزش شرکت بهبود مییابد .الئینز و همکاران ( ،)2009ارزش سهامداران را تابع سه
عامل سود خالص ،سرمایه سرمایهگذاریشده و بدهیها میدانند []19؛ همچنین مدیران باید
عالوه بر هدفگذاری حداکثرسازی ثروت سهامداران ،با توجه به نظر شاپیرو ( ،)2004در زمان
مدلسازی زنجیره تأمین پیوند بین سه دسته از تصمیمها (زنجیره تأمین ،تقاضا و تأمین مالی
شرکت) را درنظر گیرند [ .]37مالحظات و تصمیمهای مالی همواره تحتتأثیر درخواستهای
مختلف سازمانی و مدیران تولید و گاهاً تصمیمهای بازاریابی است؛ اما توجه به متغیرهای مالی
اهمیت خاصی دارد .برای مثال ،هووارد و آبتون ( ،)1953به اهمیت مدیریت وجه نقد اشاره
کردهاند [ ]10و همچنین گیولن و همکاران ( )2006و الئینز و همکاران ( ،)2009معتقدند کنترل
موثر وجه نقد یکی از مهمترین عوامل برای مدیریت مالی موفق است؛ بنابراین توسعه مطالعات و
تحلیلهایی که در کنار عملیات فرایندی در زنجیره تأمین ،مالحظات مالی را در نظر گیرند،
بهشدت احساس میشود [ .]19 ،13در اینجا تالش میشود تعدادی از مطالعاتی که در این
خصوص انجام شده است ،بهصورت مختصر ارائه شود.
برخی از مطالعات درخصوص مدلسازی بودجهبندی ،همزمان با ظهور روشهای محاسباتی
برنامهریزی خطی انجام شد [ .]38 ،35 ،30 ،29 ،26 ،24 ،4لرنر ( )1968و اورگلر ( )1970مزایای
مدلسازی مالی و عملیاتی را شناسایی کردند؛ اما کاربردهای عملی برای ادغام و یکپارچهسازی
آن ارائه نکردند [ .]30 ،22سیریواسان و کیم ( ،)1986نشان دادند که پژوهشهای دانشگاهی
درخصوص مدیریت نقدینگی ،بیشتر روی انواع تصمیمهای ویژه متمرکز شدهاند و کمتر به
اهداف تلفیقی وسیعتر توجه کردهاند؛ زیرا اینگونه اهداف به چگونگی استفاده و پیوند درونی
تصمیمهای ضروری و همزمان تولید و مالی اشاره میکنند [ .]38الئینز و همکاران ( ،)2009به
بررسی مالحظات مالی و مهندسی مالی در زنجیره تأمین و مدیریت خط لوله توسعه محصول
پرداختند .آنها در مطالعه خود سه جنبه مهم از مسائل ،شامل شاخصهای واقعی اجزای مالی و
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معیارهای صحیح برای این نوع مسائل ،مدیریت راهبردی تأمینکنندگان و روابط مشتریان از
طریق مدیریت موجودی کاال و قراردادهای اختیار و رویکردهای نوآورانه برای ارزشگذاری
مناسب و یکپارچهسازی محدوده وسیعی از متغیرهای تصمیمگیری در مدیریت را بررسی کردند.
آنها از طریق مدل ارائهشده در پژوهش خود بسیاری از چالشهای آینده را مشخص کردند
[ .]19الئینز و همکاران ( ،)2010تالش کردند تا ارزش سهامداران را از طریق درنظرگرفتن
عملیات زنجیره تأمین در کنار فعالیتهای بازاریابی افزایش دهند .آنها یک مدل ریاضی را
تدوین کردند که تصمیمهای راهبردی زنجیره تأمین و بازاریابی را در قالب یک چارچوب
یکپارچه بهینه میکند و در کنار آن نیز یک مدل مالی برای ارزیابی ارزش سازمان مدنظر قرار
دادند .این پژوهش تحت چهار گروه فعالیتهای بازاریابی ،طراحی و علمیاتهای مدیریت زنجیره
تأمین ،مالحظات مالی و ادغام تصمیمهای مالی و عملیاتی دستهبندی شد [ .]20پروتوپاپا و
سیفرت ( ،)2010جنبههای مالی و عملیاتی در تصمیمگیری برای زنجیره مالی و فیزیکی را
درنظر گرفتند و یک مدل ریاضی توسعه دادند که در آن میزان سفارش خرید بهینه تحت
محدودیتهای سرمایه در گردش و تأخیرات در پرداخت ،تعیین میشود .نتایج این پژوهش
اهمیت تأخیرات در پرداختها و تأثیر سرمایه بر هزینه عملیاتی کل ،بازده سرمایهگذاری سرمایه
و هزینه مالی کل را نشان داد [ .]32النگینیدیس و گیورگیادیس ( ،)2011به معرفی یک مدل
ریاضی پرداختند که در آن مالحظات مالی را با تصمیمهای طراحی زنجیره تأمین تحت
عدماطمینان تقاضا تلفیق کرده است .این پژوهش ،تجزیهوتحلیل صورتهای مالی را از طریق
نسبتهای مالی و عدماطمینان تقاضا را از طریق تجزیهوتحلیل سناریو بررسی میکند .مدل
آنها بهگونهای است که میتواند بهعنوان ابزاری در دست مدیران زنجیره تأمین برای
تصمیمگیریهای اثربخش و مناسب بهکار گرفته شود [ .]24موسوی و جابر ( ،)2013به بررسی
یافتن تصمیمهای عملیاتی و مالی از طریق تلفیق مدیریت وجه نقد و مسائل اندازهگیری
بستههای موجودی کاال پرداختند .نتایج این پژوهش نشان داد زمانی که بازده خردهفروش روی
وجه نقد افزایش مییابد ،میزان سفارش بهینه کاهش پیدا میکند .آنها مدل خود را با یک مدل
دیگر که مالحظات مالی را درنظر نگرفته بود ،مقایسه کرده و مشاهده کردند که مدل آنها
میزان هزینه خردهفروشی را کمتر میکند [ .]28رمضانی و همکاران ( ،)2014زنجیره تأمین
حلقهبسته را طراحی کردند و در آن رویکردهای عملیاتی و مالی را در کنار هم در نظر گرفتند.
آنها بهصراحت جنبههای مالی را بهعنوان متغیرهای برونزا مدنظر قرار دادند .با توجه به رویکرد
مالی بهکاررفته در این مدل ،تابع هدف پژوهش ،بهینهکردن تغییرات حقوق صاحبان سهام است.
آنها رویکردهای سنتی را با رویکرد مالی خود مقایسه کردند و نتیجه گرفتند که رویکرد سنتی
به تغییرات کمتری در حقوق صاحبان سهام در ارتباط با رویکرد مالی ،منجر میشود [.]34
کالنتری و همکاران ( ،)2015یک مدل برنامهریزی اصلی ،شامل برنامهریزی یکپارچه تدارک،
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تولید و توزیع برای یک زنجیره تأمین چندمحصولی ،بهمنظور بیشینهسازی سود تولیدکننده و نیز
کمینهسازی انحرافات شاخصهای مالی تولیدکننده از حدود مطلوب با درنظرگرفتن توأم جریان
عملیاتی و مالی ،ارائه کردهاند؛ بهطوریکه این زنجیره چندین تأمینکننده ،یک تولیدکننده و
چندین مشتری را شامل میشد [ .]15کاردان و همکاران ( ،)2016نشان دادند که حلقه ارتباطی
بین عملیات زنجیره تأمین و عملکرد مالی در تفسیر اهداف مالی است .هدف پژوهش آنها
بررسی ارتباط بین مدیریت زنجیره تأمین و عملکرد مالی بر اساس دادههای  108شرکت
پذیرفتهشده در «بورس اوراق بهادار تهران» بود .آنها نتیجه گرفتند که متغیرهای رشد فروش و
بازده سرمایه در گردش رابطه مثبتی با عملکرد مالی دارند [.]16
با توجه به مبانی نظری و پیشینه پژوهش اشاره شده ،نمودار  ،1خأل مطالعاتی را نشان
میدهد .بر اساس این نمودار میتوان ارزیابی و تحلیل کرد که  .1پژوهشهای اندکی بُعد
عملیاتی را به همراه بُعد مالی در زنجیره تأمین در نظر گرفتهاند؛ چراکه بیشتر مطالعات گذشته
صرفاً بُعد عملیاتی را در بررسی زنجیره تأمین لحاظ کردهاند؛ بهعبارت دیگر ،این مطالعات عمدتاً
مباحثی مانند جریان فیزیکی کاال میان بازیگران زنجیره تأمین ،سطوح مطلوب موجودی کاال،
سفارشها ،انبار ،راهاندازی تسهیالت و یا حملونقل را مدنظر قرار دادهاند که بیشتر در قالب
مطالعات جداگانه رخ داده است؛ بنابراین همانطور که به اهمیت درنظرگرفتن بعد مالی در کنار
بعد عملیاتی اشاره شده ،این مطالعه ،این خالً را پر کرده است؛  .2باید اشاره کرد که عمده
مطالعات صورتگرفته در زمینه زنجیره تأمین ،به جنبه اقتصادی توجه کرده است .موضوع مهم
در جنبه اقتصادی ،سودآوری است .اما همانطورکه اشاره شده است ،درنظرگرفتن سود بهعنوان
تابع هدف ،نقایص بسیاری را که در ماهیت سود  -در صورتهای مالی -وجود دارد را متوجه
پژوهش میکند؛ از اینرو مطالعه حاضر از جنبه اقتصادی تعدیلشده استفاده کرده و هدفگذاری
سود در تابع هدف را کنار گذاشته است .این پژوهش حداکثرکردن ثروت سهامدارانْ که هدفی
بلندمدت بوده و نقایص سود را پوشش میدهد ،بهعنوان تابع هدف خود قرار داده است؛  .3از
آنجاکه شبکه زنجیره تأمین یک ترکیب یکپارچه از زیرسیستمهای تأمین ،تولید و تقاضا است
[ ،]23طراحی زنجیره تأمین باید بهعنوان یک موجودیت واحد – و نه گروههای وظیفهای
جداگانه -در نظر گرفته شود [ .]21 ،6در مقابل این دیدگاه ،جزئیات عملکردی هر یک از
بخشها در سیستمهای وظیفهمحور( 1که بهواسطه کریستوفر ( ،)2005توسعه پیدا کرد [)]8
مدنظر قرار میگیرد و از این نظر دیدگاه کالن بر روی کل زنجیره تأمین ایجاد نمیشود []1؛
بنابراین این سیستمها زنجیره تأمین را در قالب مسیرهای جداگانه در نظر میگیرند و در هر
زمان بر یک جنبه از زنجیره تأمین (انبار ،موجودی کاال ،حملونقل و غیره) تمرکز میکنند.
1. Function-Based Systems.
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رویکرد کلگرا که عنصر مهمی از تفکر سیستمی است ،باعث میشود که زنجیره تأمین بهعنوان
یک کل واحد در نظر گرفته شود و ارزیابیها و مدلسازیها بر اساس یک موجودیت واحد انجام
گیرد []1؛ بنابراین چالش اساسی در مدیریتکردن زنجیره تأمین ،توسعه مدلهای تصمیمگیری
است که بتوانند ذینفعان متعددی را همراهی کنند و فعالیتها را در طول شبکه زنجیره تأمین
یکپارچه سازند []39؛ از اینرو ضرورت بهکارگیری سیستمهای سلسلهمراتبیمحور 1زنجیره تأمین
(توسط گوناسکاران و همکاران ( )2004پیشنهاد شد [ )]14احساس میشود و این سیستم
بهمنظور مدیریت صحیح زنجیره تأمین ،سطوح تصمیمگیری در زنجیره تأمین را در نظر میگیرد
[]1؛ بنابراین این مطالعه با درنظرداشتن رویکرد کلگرا و تفکر سیستمی ،زنجیره تأمین را
بهعنوان یک کل واحد در نظر گرفته است ،سطوح زنجیره تأمین را از تأمینکننده تا مشتری
مدنظر قرار داده و متغیرهای آن را پوشش داده است؛ همچنین با لحاظ کردن سطوح
تصمیمگیری و لجستیک ،سیستم سلسلهمراتبیمحور و سیستم دیدگاهمحور [ ]31 ،1در زنجیره
تأمین را در کنار هم در نظر گرفته است؛  .4از میان مطالعات اندکی که بُعد عملیاتی و بُعد مالی را
در کنار یکدیگر در نظر گرفتهاند و آنها را تلفیق کردهاند (مانند [ )]34 ،19 ،18 ،13عمدتاً در بُعد
مالی تا حدودی مدیریت وجه نقد را پوشش دادهاند که در آن صرفاً به برخی کلیات اشاره میشود
و تفکیک صحیحی از عوامل دخیل در مدیریت وجه نقد و همچنین نمایش دقیقی از روابط
تعاملی گردش وجه نقد با سایر صورتهای مالی ارائه نمیشود؛ بهعبارت دیگر موارد تحلیلی و
متغیرهایی که مدنظر قرار گرفته است ،نمیتواند تصویر صحیحی از واقعیت ارائه کند؛ بنابراین
مطالعه حاضر تالش کرده است تا داراییها ،ساختار سرمایه ،بهای تمامشده کاال ،سود خالص و
فروش در قالب متغیرهای تصمیم ،در کنار صورت گردش وجوه نقد مدنظر قرار گیرند و بهمنظور
حداکثرکردن ثروت سهامداران تصویر واقعیتر و دقیقتری را ارائه کند .این روابط بهگونهای
مدلسازی شدهاند تا تعامالت سهجانبه بین صورتهای مالی (ترازنامه ،صورت سود و زیان و
گردش وجوه نقد) بهخوبی نمایش داده شود و محدودیتهای بیشتری مورد مالحظه قرار گیرند.
با توجه به نقایص اشارهشده در پژوهشهای پیشین میتوان استدالل کرد که زنجیره تأمینهای
طراحیشده نمیتوانند کارایی الزم را داشته باشند و واقعیتهای موجود در زنجیره تأمین را نشان
دهند.

1. Hierarchical-Based Systems
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مطالعات و مدلهای برنامهریزی ریاضی
گذشته در زنجیره تأمین

مقایسه

مدلسازی پژوهش

مالحظات عملیاتی

مالحظات عملیاتی و مالی

سود یا هزینه

حقوق صاحبان سهام

دیدگاه جداگانه

تفکر سیستمی

موارد تحلیلی کم

وسعت تحلیلها

مشکل در کسب مزیت رقابتی

کمک به کسب مزیت رقابتی

مشکل در کارایی زنجیره تأمین

بهبود در کارایی زنجیره تأمین

نمودار  .1مقایسه پژوهشهای گذشته با پژوهش انجامشده (پژوهشگرساخته)

روششناسيپژوهش

.3

پژوهش حاضر با توجه به اهداف مطالعـه ،رویکـرد کمـی دارد و بـه لحـاظ مبـانی فلسـفی،
اثباتگرایی و از نظر جهتگیریهای پژوهشی ،از نوع کاربردی  -توسعهای است .مدل مفهـومی
پژوهش در قالب نمودار  ،2ارائه میشود.
پژوهش حاضر تالش میکند تا در سطح تصمیمگیری راهبردی و فنی یـک زنجیـره تـأمین
چهارسطحی مشتمل بر تأمینکنندگان ،تولیدکننده ،مراکز توزیع و مشتریان را در نظر بگیرد و بـا
استفاده از مدلسازی ریاضی و موارد ذکرشده ،در جهت نیل به اهداف پژوهش گام بـردارد .ایـن
مطالعه بر اساس تفکـر سیسـتمی ،در دو سـطح راهبـردی و فنـی ،رویکـرد عملیـاتی و مـالی را
مدلسازی کرده و یکپارچه میکند .در این پـژوهش مـدلسـازی انجـامشـده ،چنـدمحصـولی و
چنددورهای است .محلهای تأمینکنندگان و مشتریان ،ثابـت و محـل ماشـینآالت و تجهیـزات
شرکت و همچنین توزیعکنندگان بهطور بالقوه انتخاب شده و مقادیر پارامترها در شـرایط قطعـی
نیز تعیین میشوند.
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نمودار  .2الگوی مفهومی مدلسازی ریاضی (پژوهشگرساخته)

مدلسازیرياضي.هر یک از عوامل اشارهشده حاوی متغیرها و پارامترهای بسیاری هستند که

در راستای بهینهکردن هدف خود در قالب مدلسازی ریاضی و همچنـین پوشـشدادن چـارچوب
کلگرا و سیستمی ،در جدول  ،1ارائه شدهاند .در همین راستا بُعدهای عملیاتی ،مالی و ادغام ایـن
دو بُعد و همچنین تابع هدف معرفی میشوند.
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جدول  .1پارامترها و متغیرهای مدلسازی ریاضی
متغیرهایتصمیم 

مجموعه 
مجموعه تأمینکنندگان

S

مجموعه محصوالت

G

مجموعه توزیعکنندگان
مجموعه مشتریان
مجموعه دورههای زمانی
متغیرهای دودویی
اگر ظرفیت تسهیالت در
دوره  tافزایش یابد یک و
در غیر اینصورت صفر
اگر توزیعکننده  dدر دوره
 tدایر شود یک و در غیر
اینصورت صفر

D
C
T, K

وجه کل اوراق بهاداری که در دوره t
سرمایهگذاری شده است و در دوره  kبهدست
میآید.
وجه نقد در دوره t
وجه نقد در پایان دوره t
بدهی بلندمدت در دوره t
بدهی کوتاهمدت در دوره t

BSetk
Casht
CashEt
clineLt
clineSt

Wt

بهای تمامشده کاالی فروشرفته در پایان
دوره t

Ydt

داراییهای جاری در پایان دوره t

CuAsset t

میزان محصول  gکه از توزیعکننده  dبه
بازار  cدر دوره  tمیروند

DCQgdct

پارامترهای تنظیم مدل
درصد تقسیم سود بین
سهامداران
درصدی از حسابهای
دریافتنی که در دوره t
تسویه میشوند و برای
دوره  kضمانت شده است
درصدی از حسابهای
دریافتنی که در همان
دوره تسویه میشوند
درصدی از حسابهای
پرداختنی کوتاهمدت که
در دوره  tتسویه میشوند
درصدی از حسابهای
پرداختنی بلندمدت که در
دوره  tتسویه میشوند
ضریب فنی برای
سرمایهگذاری روی اوراق
بهادار
وجه نقد اولیه
خط اعتباری بلندمدت
اولیه

افزایش خرید داراییهای ثابت در دوره t

BFAsset t

CPSt

δt

سود تقسیمی بین سهامداران در دوره t

Θ

وجوه دریافتی از فعالیتهای عملیاتی در دوره

EoCasht

Α

حقوق صاحبان سهام در پایان دوره t

equityt

µ

داراییهای ثابت در پایان دوره t

FAsset t

استهالک انباشته داراییهای ثابت در دوره t

FDPR t

هزینه استقرار تسهیالت جدید در دوره t

FeCost t

خالص وجوه دریافتی حاصل از فعالیتهای
تأمین مالی و بهرههای پرداختی در دوره t

FinCasht

CashEt.

هزینه هماهنگی در دوره t

HaCost t

clineLt.

هزینه بهره در پایان دوره t

ICt

ƛ

BStk

t

Divt
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خط اعتباری کوتاهمدت
اولیه
حداکثر خط اعتباری
کوتاهمدت در دوره t
کل ظرفیت توزیعکننده d
در دوره t
تقاضای مشتری  cجهت
محصول  gدر دوره t
نرخ هزینه استهالک در
دوره t
حقوق صاحبان سهام اولیه

equityt.

بدهی بلندمدت در پایان دوره t

داراییهای ثابت اولیه

FAsset t.

ارزش بازپرداخت اصل وام بلندمدت در دوره

LRepayt

FCEDdt

هزینه مواد در دوره t

MaCost t

FCEMt

هزینه استهالک ساالنه در پایان دوره t

MDPR t

HCUCdt

میزان محصول  gکه از شرکت  Mبه
توزیعکننده  dدر دوره  tمیرود.

MDQgdt

سود قبل از بهره و مالیات در دوره t

MEBITt

هزینه ثابت استقرار مرکز
توزیع جدید  dدر دوره t
هزینه ثابت استقرار
تسهیالت جدید در در
دوره t
هزینه واحد هماهنگی در
انتقال کاال از توزیعکننده
 dبه مشتری  cدر دوره t
ارزش موجودی کاالی
اولیه
نرخ بهره بدهیهای
بلندمدت در دوره t
نرخ بهره بدهیهای
کوتاهمدت در دوره t
بدهی بلندمدت اولیه

clineSt.
clineSmax
t
DCdt

سرمایهگذاری روی داراییهای ثابت در دوره
t

IFAsset t

ارزش موجودی کاال در دوره t

Invt

ارزش موجودی کاال در پایان دوره t

InvEt

demandgct

خالص فعالیتهای سرمایهگذاری انجامشده
در دوره t

InvCasht

DR t

ارزش وام بلندمدت از خط اعتباری در دوره t

LLoant

InvEt.

t

LLYt

irtL

ارزش کل خالص فروش به توزیعکنندگان در
دوره t

MSDt

irtS

سود مشمول مالیات در دوره t

MTIt

LLYt.

میزان محصول  gکه از شرکت  Mبه انبار
 Wدر دوره  tمیرود
میزان خالص ارزش مبالغ وام دریافتی و مبالغ
پرداختی در بلندمدت در دوره t
میزان خالص ارزش مبالغ وام دریافتی و مبالغ
پرداختی در کوتاهمدت در دوره t
میزان افزایش سرمایه ناشی از سهام عادی
در دوره t

کل ظرفیت شرکت  Mدر
دوره t
حداقل وجه نقدی که
بانک الزام میکند
حداقل سطح رضایت
مشتری در دوره t
هزینه واحد تولید محصول
 gدر شرکت  Mدر دوره

MPCUgt

حقوق صاحبان سهام جدید در دوره t

هزینه واحد نگهداری کاال

MSCUt

سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات در

MCt
MinCasht
MinSAT

MWQgt
NclineLt
NclineSt
NequityIt
NequityNt

t

Nopat t
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در انبار  Wدر دوره t

خالص سایر وجوه نقد
بهدست آمده در دوره t

قیمت واحد فروش
محصول  gشرکت  Mبه
توزیعکننده  dدر دوره t
کل ظرفیت انبار W
شرکت  Mدر دوره t
حسابهای دریافتنی اولیه
موجودی کاالی اولیه
موجودی کاالی احتیاطی
محصول  gدر دوره t
کل ظرفیت تأمینکننده s
در دوره t
اوراق بهادار اولیه که در
دوره  tتسویه میشوند
هزینه واحد مواد
خریداریشده از
تأمینکننده  sدر دوره t
ضریب فنی برای فروش
اوراق بهادار

دوره t
Othert

pricegdt

RCt

Pleg tk

هزینه تولید در دوره t

PrCost t

RecEt.
RWQt.

حسابهای دریافتنی در پایان دوره t

SAFgt

میزان محصول  gکه در انبار  Wدر دوره t

باقی میماند

Rect
RecEt
RWQgt

SCst

افزایش فروش داراییهای ثابت در دوره t

Set

ارزش وام کوتاهمدت دریافتی از خط اعتباری
در دوره t

SLoant

میزان موادی که از تأمینکننده  sبرای
محصول  gدر دوره  tبه شرکت میروند

SMQsgt

ارزش بازپرداخت اصل وام کوتاهمدت در دوره

SRepayt

SMCUst

SStk

بدهیهای جاری اولیه
طول افق برنامهریزی

TTT

نرخ مالیات

حسابهای دریافتنی که در دوره  kضمانت
اند و در دوره  tپرداخت شدهاند.

حسابهای دریافتنی در دوره t

STLYt.

حداکثر مدت زمان تسویه
حسابهای دریافتنی
هزینه واحد انتقال کاال از
شرکت  Mو انبار  Wبه
توزیعکننده  dدر دوره t
هزینه واحد انتقال کاال از
توزیعکننده  dبه بازار c
در دوره t

خالص خرید و فروش اوراق بهادار در دوره t

NSeCasht

t

وجه کل اوراق بهاداری که در دوره  tبه
فروش می رسد و در دوره  kتسویه می شود
هزینه نگهداری کاال در انبار  Wشرکت M
در دوره t

SFAsset t

SSetk
StCost t

بدهیهای جاری در پایان دوره t

STLYt

TCUDdt

مالیات بر درآمد در دوره t

Taxt

TCUMdct

هزینه حملونقل شرکت  Mدر دوره t

TrCost t

میزان محصول  gکه از انبار  Wبه
توزیعکننده  dدر دوره  tمیرود.

WDQgdt

t dl

Trate



محدوديتها .محدودیتهای این پژوهش در قالب بُعد عملیاتی ،بُعد مـالی

مدلسازیرياضي

و یکپارچهسازی ابعاد عملیاتی و مالی ،تفکیک شده و مدلسازی میشوند.
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بُعدعملیاتي 

محدوديتهای تعادل در جريان کاال :این محدودیتها اطمینان میدهند که

الف) 
ورودیهای هر قسمت – از محصوالت و کاالها -با خروجیهای آن در تعادل است .رابطههای
 1و  ،2میزان کاالها و موادی که از هر تأمینکننده در هر دوره وارد شرکت و انبار آن میشوند را
با میزان خروجیهای آن که از انبار یا شرکت به سمت هر یک از توزیعکنندگان میروند را در
تعادل قرار میدهد .رابطه  ،3گردش موجودی کاال در انبار شرکت را بررسی میکند و حرکت
کاالها از انبار به سمت هر یک از توزیعکنندگان در هر دوره را مدنظر قرار میدهد .رابطه ،4
نشان میدهد میزان کاالهایی که از هر توزیعکننده به سمت هر یک از مشتریان یا بازارها
میرود ،تا حد امکان تقاضای مشتریان و بازارهای مختلف را پوشش میدهد .در همین راستا
رابطه  ،5تالش میکند تا با برآوردهکردن تقاضای بازارها ،سطح رضایت مشتریان از یک میزان
معین پایینتر نیاید و رضایتمندی آنها تأمین شود.
رابطه ()1

∀t

رابطه ()2

∀d, t

رابطه ()3

∀t

رابطه ()4

∀ c, t

رابطه ()5

∀t

∑ ∑ SMQ sgt = ∑ MWQ gt + ∑ ∑ MDQ gdt
g

d

g

g

s

∑ MDQ gdt + ∑ WDQ gdt = ∑ ∑ DCQ gdct
g

c

g

g

∑ MWQ gt + ∑ RWQ g(t−1) = ∑ ∑ WDQ gdt + ∑ RWQ gt
g

d

g

g

g

∑ ∑ DCQ gdct ≤ ∑ demandgct
g

d

g

∑g ∑d ∑c DCQ gdct
≥ MinSATt
∑g ∑c demandgct

محدوديتهایظرفیتتسهیالت:محدویتهای  ،9-6به ظرفیت هر یـک از تسـهیالت

ب) 
اشاره دارند و مجموع کاالها و موادی که وارد هر یک از تسهیالت میشوند را کنترل مـیکننـد.
این روابط بهترتیب ظرفیت هر تأمینکننده ،تولیدکننده ،انبـار و هـر توزیـعکننـده را در هـر دوره
نشان میدهند.
رابطه ()6

∀ s, t

∑ SMQ sgt ≤ SCst
g
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رابطه ()7

∀t

رابطه ()8

∀t

رابطه ()9

∀ d, t

∑ ∑ MDQ gdt + ∑ MWQ gt ≤ MCt . Wt
g

d

g

∑ RWQ gt ≤ RCt . Wt
g

∑ ∑ DCQ gdct ≤ DCdt . Ydt
c

g

اندازیتجهیزات،ماشینآالتوتسهیالت:روابط  10و  11به تجهیزات ،ماشینآالت

ج)  
راه
و تسهیالت بالقوهای اشاره دارند که در طراحی زنجیره تأمین ایجاد و بهکار گرفته میشوند.
رابطه ()10

∀t

Wt−1 ≤ Wt

رابطه ()11

∀ d, t

Yd(t−1) ≤ Ydt

د) موجودیکاالیاحتیاطي:موجودی کاالی احتیاطی برای شرایط غیرقابلپیشبینی در نظر
گرفته میشود .هر چه موجودی کاال بیشتر نگهداری شود ،بهتر میتوان به مشتریان
خدمترسانی کرد؛ اما این موضوع ،هزینههای عملیاتی را افزایش میدهد؛ از اینرو الزم است
میزانی کاالی احتیاطی نگهداری شود تا عمکلرد شبکه زنجیره تأمین برای مدت کوتاهی حفظ
شود؛ بنابراین رابطه  ،12میزان کاالی احتیاطی برای هر محصول و در هر دوره را کنترل میکند.
رابطه ()12

∀ g, t

RWQ gt ≥ SAFgt . Wt

بُعدمالي

محدوديتهای مديريت وجه نقد :رابطه  ،13عوامل تشکیلدهنده وجه نقد را نشان

الف) 
میدهد .این رابطه مشتمل بر فعالیتهایهای عملیاتی ،فعالیتهای تأمین مالی ،فعالیتهای
سرمایهگذاری ،مالیات بر درآمد ،سودهای تقسیمی و سایر ورودیها و یا خروجیهای شرکت
است .فعالیتهای عملیاتی ،فعالیتهای اصلی و مستمر درآمد عملیاتی واحد تجاری است .روابط
 14و  ،15این فعالیتها را از طریق فروش کاال نشان میدهند .در این روابط جریانهای نقدی
در قالب حسابهای دریافتنی که در دورههای قبل اتفاق افتادهاند و در دوره جاری تسویه
میشوند ،مدنظر قرار میگیرند؛ همچنین در صورتیکه شرکت حسابهای دریافتنی خود را در
دورههای قبل بهعنوان وثیقه قرار داده باشد و در دوره جاری تسویه کند و یا حسابهای دریافتنی
خود در دوره جاری را وثیقه قرار دهد و درصدی از حسابهای دریافتنی را هم اکنون بهعنوان
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آورده وارد شرکت کند ،در محاسبات لحاظ میشوند .روابط  16تا  ،22فعالیتهای تأمین مالی را
بهگونهای درنظر میگیرند که تأمین مالی از محل حقوق صاحبان سهام و یا از محل بدهیها
صورت پذیرد .در این روابط ،میزانی از فرایندهای تأمین مالی از محل خطوط اعتباری کوتاهمدت
و بلندمدت و میزانی از آن از طریق سرمایهگذاری مالکان تأمین میشود .روابط  23تا 26
فعالیتهای سرمایهگذاری روی اوراق بهادار را نمایش میدهند .در این روابط خرید و یا فروش
اوراق بهادار در محاسبه گردش وجود نقد مدنظر قرار میگیرند .در روابط  27و  ،28پرداختها
بابت سودهای تقسیمی و مالیات بر درآمد لحاظ شده است.
رابطه ()13
∀t

Casht = (EoCasht + FinCasht + InvCasht − Taxt − Divt
) + otherst
− µ. (STLYt−1 + clineSt + MaCost t
+ PrCost t + TrCost t + HaCost t + StCost t
) + otherst ) − ƛ. (LLYt−1 + clineLt + FeCost t
t

θ. Pleg kt

∑

t−1

EoCasht = Rect−tdl − ∑ Pleg tk +

رابطه ()14

∀t

رابطه ()15

∀t

رابطه ()16

∀t

FinCasht = NequityIt + NclineSt + NclineLt − ICt

رابطه ()17

∀t

NclineSt

رابطه ()18

∀t

رابطه ()19

∀t

رابطه ()20

∀t

NclineLt = LLoant − LRepayt

رابطه ()21

∀t

LRepayt ≥ irtL . clineLt−1

رابطه ()22

∀t

CashEt ≥ MinCasht

رابطه ()23

∀t

InvCasht = NSeCasht + SFAsset t − BFAsset t

رابطه ()24

∀t

k=t−tdl

k=t−tdl +1

t+tdl −1

∑ Pleg tk ≤ Rect
k=t

= SLoant − SRepayt
clineSmax
t
irtS . clineSt−1

≤

NclineSt

≥ SRepayt

) NSeCasht = Set + ∑ SSekt − ∑ SSetk . (1 + SStk
k<t

k>t

) − ∑ BSekt + ∑ BSetk . (1 + BStk
k<t

k>t
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) ∑ SSetk . (1 + SStk ) ≤ Set + ∑ BSetk . (1 + BStk

رابطه ()25

∀t

رابطه ()26

∀t

BFAsset t = LLoant + equityt

رابطه ()27

∀t

Divt = δt . Nopat t

رابطه ()28

∀t

Taxt = MTIt . trate

k<t

k<t

محدوديتهایمديريتدرآمد،هزينه،بهایتمامشدهکاالوساختارسرمايه:روابط

ب) 
 29تا  51با مدیریت گردش وجوه نقد و حسابداری بهای تمامشده در تحلیلها ،تصویر واقعیتر و
دقیقتری ارائه میکنند و روابط میان داراییها ،ساختار سرمایه و سود خالص را بهخوبی نشان
میدهند .این روابط بهگونهای مدلسازی شدهاند که تعامالت سهجانبه بین صورتهای مالی را
در راستای اهداف پژوهش پوشش میدهند.
رابطه ()29

∀t

CuAsset t = CashEt + RecEt + InvEt

رابطه ()30

∀t

CashEt = CashEt−1 + Casht

رابطه ()31

∀t

) RecEt = RecEt−1 + Rect − α. (RecEt−1 + Rect

رابطه ()32

∀t

Rect = MSDt

رابطه ()33

∀t

CuAsset t + FAsset t = STLYt + LLYt + equityt

رابطه ()34

∀t

) FAsset t = (FAsset t−1 + BFAsset t − SFAsset t + FeCost t
)) − ((FDPR t−1 + MDPR t ) − (SFAsset t . DR t

رابطه ()35

∀t

InvEt = InvEt−1 + Invt

رابطه ()36

∀t

رابطه ()37

∀t

equityt = equityt−1 +NequityNt + NequityIt − Divt

رابطه ()38

∀t

NequityNt = Nopat t

رابطه ()39

∀t

رابطه ()40

∀t

Invt = ∑ Mpcugt . RWQ gt
g

) MSDt = ∑ ∑ pricegdt . (MDQ gdt + WDQ gdt
d

g

MEBITt = MSDt − CPSt − MDPR t
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FDPR t = (FDPR t−1 + MDPR t ) − (SFAsset t ∗ DR t )

∀t

)41( رابطه

MDPR t = DR t . (FAsset t−1 + BFAsset t − SFAsset t + FeCost t )

∀t

)42( رابطه

MTIt = MEBITt − ICt

∀t

)43( رابطه

clineSt = clineSt−1 + irtS . clineSt−1 + SLoant − SRepayt

∀t

)44( رابطه

clineLt = clineLt−1 + irtL . clineLt−1 + LLoant − LRepayt

∀t

)45( رابطه

ICt = irtS . (clineSt−1 + SLoant ) + irtL . (clineLt−1 + LLoant )

∀t

)46( رابطه

STLYt = (STLYt−1 + clineSt + MaCost t + PrCost t + TrCost t
+ HaCost t + StCost t + otherst ). (1 − µ)

∀t

)47( رابطه

LLYt = (LLYt−1 + clineLt + FeCost t ). (1 − ƛ)

∀t

)48( رابطه

Nopat t = MTIt . (1 − trate)

∀t

)49( رابطه

CPSt = (MaCost t + PrCost t + TrCost t + HaCost t + StCost t
+ otherst ) − ∆InvEt

∀t

)50( رابطه

∆InvEt = InvEt − InvEt−1

∀t

)51( رابطه

 یکی از اهداف این مطالعه پوششدادن تفکر سیستمی و.يکپارچهسازیبُعدعملیاتيومالي

 بهخوبی جریانات،57  تا52  مدلسازی روابط.رویکرد کلگرا به کل مجموعه زنجیره تأمین است
.فیزیکی کاال و جریانات مالی را با لحاظکردن بُعدهای علمیاتی و مالی یکپارچه و ادغام میکند
 انبارداری و راهاندازی ماشینآالت و، هندلینگ، حملونقل، تولید،این روابط هزینههای مواد
.تجهیزات و همچنین توزیعکننده را مدنظر قرار میدهند
MaCost t = ∑ ∑ SMCUst . SMQ sgt
s

g

PrCost t = ∑ ∑ MPCUgt . MDQ gdt + ∑ Mpcugt . MWQ gt
g

d

g

∀t

)52( رابطه

∀t

)53( رابطه

∀t

)54( رابطه

TrCost t = ∑ ∑ TCUDdt . (MDQ gdt + WDQ gdt )
g

d

+ ∑ ∑ ∑ TCUMdct . DCQ gdct
g

d

c
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رابطه ()55

∀t

رابطه ()56

∀t

رابطه ()57

∀t

HaCost t = ∑ ∑ ∑ HCUCdt . DCQ gdct
c

)

) )∑g(RWQ t + RWQ g(t−1
2

d

g

( StCost t = MSCUt .

FeCost t = (Wt − Wt−1 ). FCEMt + ∑(Ydt − Yd(t−1) ). FCEDdt
d

تابعهدف .تابع هدف این پژوهش بهدنبال حداکثر کردن تغییرات حقوق صاحبان سهام حداکثر
است که بهواسطه اختالف بین تغییرات کل داراییها و تغییرات کل بدهیها بهدست میآید.
روابط  58تا  ،62این مهم را نشان میدهند.
رابطه ()58
رابطه ()59
رابطه ()60
رابطه ()61
رابطه ()62

∆equity = ∆CuAsset + ∆FAsset − ∆STLY − ∆LLY
∆CuAsset = CuAsset T − CuAsset t.
∆FAsset = FAsset T − FAsset t.
∆STLY = STLYT − STLYt.
∆LLY = LLYT − LLYt.

با توجه به پیشینه پژوهش ،بیشتر پژوهشهای معمول بهدنبال حداکثرکردن سود یا
حداقلکردن هزینه هستند؛ اما امروزه اولویت اصلی ،مدنظرقراردادن افزایش در ارزش سهامداران
در شرکت است که این مهم از طریق حداکثرکردن تغییرات ثروت سهامداران تأمین میشود
[]32 ،15؛ بنابراین در رویکرد جدید تغییرات ثروت سهامداران حداکثر قرار داده میشود.
رویکرد جدید

Max ∆equity
Subject to Eqs. 1 − 57

همچنین برای تکمیل مدلسازی ،مقایسهای بین رویکرد جدید با سنتی صورت گرفته است.
رویکرد سنتی

Max Profit = ∑t(MSDt − (MaCost t + PrCost t + TrCost t +
)) HaCost t + StCost t + FeCost t
Subject to Eqs. 1 − 12

طراحي زنجیره تأمین با رويکرد يکپارچهسازی مالي و عملیاتي

157

مدلسازی این پژوهش بهصورت برنامهریزی خطی مختلط عدد صحیح انجام شد و برای
مدلسازی و حل ،نرمافزار  GAMS 24و حلکننده  MIPاز  CPLEXبهکار رفت.
يافتههایپژوهش 
.4تحلیلدادههاو 

در مطالعه حاضر ،مقیاس دادههای ارائهشده بهصورت عددی و تصادفی و برخی از دادههای
آن نیز از مطالعه رمضانی و همکاران ( ،)2014درنظر گرفته شده است [ .]34در این پژوهش
تعداد سه تأمینکننده ( ،)s3 ،s2 ،s1تعداد یک شرکت با قابلیت افزایش تجهیزات و ماشینآالت به
همراه سه نوع کاال ( ،)g3 ،g2 ،g1تعداد دو توزیعکننده ( )d2 ،d1با قابلیت افزایش تعداد
توزیعکنندگان و تعداد سه بازار ( )c3 ،c2 ،c1از مشتریان متفاوت در پنج دوره زمانی مدنظر قرار
گرفته است .در این راستا تعداد موجودی کاالهای ابتدای دوره درمجموع  200واحد و موجودی
کاالی احتیاطی طی دورههای مختلف برای هر کاال میزان  20واحد مدنظر قرار گرفته است.
هزینه استهالک ساالنه در ابتدای دوره بهصورت درصدی از داراییهای ثابت اول دوره محاسبه
شده است؛ همچنین ضریب فنی سرمایهگذاری روی اوراق بهادار میزان  0/028و ضریب فنی
فروش اوراق بهادار میزان  0/035در هر دوره در نظر گرفته شده است.
حداکثر خط اعتباری کوتاهمدت و حداقل پوشش نقدینگی بهترتیب میزان  15000و 17000
واحد پولی در هر دوره لحاظ شده و نرخهای بهره کوتاهمدت و بلندمدت بهترتیب  0/2و  0/15در
هر دوره مدنظر قرار گرفته است .نرخ مالیات ،درصد تقسیم سود ،نرخ استهالک ساالنه و
همچنین درصد تسویه حسابهای دریافتنی در هر دوره بهترتیب  0/1 ،0/45 ،0/225و 0/6
لحاظ شده است .برای برخی از هزینهها ،مانند اجاره ،بیمه ،دستمزه و غیره ،طی دورههای سه و
پنج بهترتیب میزان  10000و  15000واحد پولی جریان نقدی خروجی لحاظ شده است .در
همین راستا هزینه واحد نگهداری موجودی کاال میزان شش واحد پولی ،هزینه ثابت راهاندازی
ماشینآالت و سایر تجهیزات میزان  10000واحد پولی در هر دوره مدنظر قرار گرفته و ظرفیت
تولید و همچنین ظرفیت انبار در هر دوره بهترتیب تعداد  808و  420در نظر گرفته شده است.
سایر اطالعات و پارامترهای مربوطه در جدولهای شماره  2تا  ،9ارائه شده است.
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جدول  .2ترازنامه در ابتدای دوره برنامهریزی
حساب 

ارزش 

حساب 

ارزش 

دارایی جاری
حسابهای دریافتنی
موجودی کاال
جمع دارایی جاری

55000
5000
5000
65000

جمع دارایی ثابت

85000

جمع داراییها

150000

بدهی جاری
خط اعتباری کوتاهمدت
بدهی بلندمدت
خط اعتباری بلندمدت
جمع بدهیها
حقوق صاحبان سهام
جمع بدهی و حقوق
صاحبان سهام

25000
5000
40000
10000
65000
85000
150000

جدول  .3تقاضای مشتری cام از کاالی gام در دوره tام
 t5

t3  t4
g1

t2

 t1

55
55
49

52
52
46

43
43
39

57
41
77

47
34
64

46
62
83

39
51
69

73
73
65

62
62
56

80
58
109

68
50
93

65
87
116

56
74
99

تقاضامشتری 
c1
c2
c3

 g2

60
44
82

c1
c2
c3

 g3

49
66
88

c1
c2
c3

جدول  .4قیمت کاالی gام در دوره tام
 t5

 t4

t3
g1

t2

 t1

205
215

184
194

158
152

126
137

107
125

200
205

175
184

127
126

115
107

215
200

194
175

137
127

125
115

قیمتفروش 
d1
d2

 g2

160
158

d1
d2

 g3

152
160

d1
d2
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جدول  .5دادههای مربوط به تأمینکنندگان
تأمینکننده 
s3

s2

 s1

14
245

13
343

14
392

پارامتر 
هزینههای عملیاتی
ظرفیت

جدول  .6دادههای مربوط به هزینه تولید کاالی gام در دوره tام
هزينهتولید 
t5

t4

t3

t2

t1

35
43
39

34
40
37

30
38
34

27
35
30

25
30
27

محصول 
g1
g2
g3

جدول  .7اوراق بهادار قابلمعامله در هر دوره
 t5

 t4

t3

t2

 t1

پارامتر 

1600

2000

2800

4000

5350

اوراق قابل معامله ابتدای دوره

جدول  .8هزینه حمل به بازار cام از توزیعکننده dام در دوره tام
 t5

t3  t4

t2

 t1
هزينهحملونقلتوزيعکنندهبه


d1

15
17
17

14
14
11

14
14
15

15
11
12

بازار 
12
16
12

15
14
15

11
15
14

11
15
14

17
16
18

19
16
17

c1
c2
c3

d2
c1
c2
c3

جدول  .9دادههای مربوط به توزیعکنندگان
توزيعکننده 

d2

 d1

18
6
500
8360

16
6
610
7558

پارامتر 
هزینه حمل از شرکت
هزینه عملیاتی
ظرفیت
هزینه ثابت راهاندازی
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بر اساس اطالعات ارائهشده و حل مدل ،دو رویکرد سنتی و جدید در مقابل یکدیگر قرار
گرفته و مقایسه شدهاند .برخی از متغیرهای بهدستآمده مانند بهای تمامشده کاالی فروشرفته
و ترکیب بهینه ساختار سرمایه شرکت متعلق به زنجیره اشارهشده در نمودارهای شماره  3و ،4
نشان داده شده است .مشاهده میشود در رویکرد جدید بهای تمامشده کاالی فروشرفته میزان
پایینتری بهدست میآید و این مهم ،اثربخشی حسابداری بهای تمامشده را افزایش میدهد؛
همچنین ساختار سرمایه شرکت نشان میدهد که شرکت توانسته است نسبت به رویکرد قدیمی
ریسک مالی خود را کاهش دهد و میزان اهرمیبودن شرکت را پایین آورد؛ بهتبع این موضوع
موجب پایینآمدن ریسک ورشکستی شرکت و زنجیره تأمین میشود.

نمودار  .3بهای تمامشده کاال در رویکرد جدید و سنتی

نمودار  .4ترکیب ساختار سرمایه در رویکرد جدید و سنتی

در جدول  ،10مقادیر توابع هدف در دو رویکرد با یکدیکر مقایسه شده است .در همین راستا،
با توجه به هدف این مطالعه و موارد اشارهشده ،در وهله نخست باید عنوان کرد که بیشتر
پژوهشهای گذشته (فارغ از نوع مدلسازی ریاضی آنها) بهدنبال حداکثرکردن سود بودهاند.
هرچند سود بهعنوان بخشی از حقوق صاحبان سهام ،باعث افزایش ثروت سهامداران میشود ،اما
محاسبه سود فینفسه از دیدگاه مالی و حسابداری مشکالت بسیاری ،مانند مبهمبودن ،تحتتاثیر
رویههای حسابداری بودن ،قابلدستکاری و مدیریتشدن ،کوتاهمدتبودن ،درنظرنگرفتن ریسک
و ارزش زمانی پول را دارد .به این دالیل است که همواره هدف مدیریت مالیْ حداکثرکردن
ثروت سهامداران یا حقوق صاحبان سهام قرار داده شده است؛ چراکه این هدف نقایص هدفی
چون سود را پوشش میدهد .در وهله دوم باید اشاره کرد که در جدول  ،10رویکرد قدیمی با
هدف حداکثرکردن سود و با محدودیتهای بُعد عملیاتی در نظر گرفته شده است؛ اما رویکرد
جدید با هدف حداکثرکردن ثروت سهامداران و با محدودیتهای ابعاد عملیاتی و مالی
موردمالحظه قرار گرفته است؛ بنابراین مسلم است که در رویکرد جدید مقدار سود لزوماً (به علت
مشترکبودن محدودیتهای بُعد عملیاتی) نسبت به رویکرد قدیمی کاهش مییابد؛ از اینرو
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مالحظه میشود که میزان افزایش حقوق صاحبان سهام از رویکرد قدیمی به رویکرد جدید باالتر
( 4/7درصد) از میزان کاهش سود ( 0/32درصد) است که حکایت از توانمندی رویکرد جدید دارد.
جدول  .10مقایسه توابع هدف رویکرد جدید در مقابل سنتی
تابعهدف 

سود(واحدپولي) 

حقوقصاحبانسهام(واحدپولي) 

رویکرد قدیمی
رویکرد جدید

237553
160960

69720
399642

برای ارزیابی عملکرد مدلسازی ،تعدادی از پارامترهای مطالعه (تقاضا ،قیمت محصوالت و
هزینههای خرید) که عموماً کنترل کمتری روی آنها است ،تحلیل حساسیت میشوند .جدول
 ،11مقادیر تابع هدف و جریانات متغیرهای تصمیم را بدون اعمال تغییر نشان میدهد و در
همین راستا جدول  ،12اثرات تغییرات مختلف پارامترهای اشارهشده بر تابع هدف و تغییرات
جریانات محصوالت میان تسهیالت مختلف شبکه زنجیره تأمین را ارائه میکند .با اعمال
تغییرات یادشده روی پارامترهای مشخصشده و مقایسه جدولهای  11و  ،12مقدار تابع هدف
تقریباً در همان محدوده تغییر ،نوسان میکند و این مهم بهخوبی حکایت از انسجام و پایداری
مدل ارائه شده دارد .برای مثال ،درخصوص تغییر پارامتر تقاضا ،میزان تغییر در جریانات
محصوالت میان تسهیالت مختلف نسبت به مدل اولیه قابلمقایسه است 10 .درصد کاهش در
تقاضا باعث میشود که عمده مواد از تأمینکننده دوم تهیه شود؛ زیرا قیمتهای این تأمینکننده
نسبت به سایر تأمینکنندگان مناسبتر است .درواقع کاهش تقاضا درآمد شرکت را تحتتأثیر
قرار میدهد و شرکت را ملزم به تأمین مواد با قیمتهای باصرفهتر میکند .همچنین مشاهده
میشود ،کاهش  10درصدی در مقدار تقاضا ،تابع هدف را به میزان  12/3درصد کاهشْ و
افزایش  5و  10درصدی در تقاضا ،تابع هدف را بهترتیب به میزان  5/7و  11/9درصد افزایش
میدهد.
جدول  .11مقدار تابع هدف و جریانات در مدل اولیه
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 تحلیل حساسیت پارامترهای پژوهش.12 جدول
∆
درصد

𝐎𝐛𝐣
درصد

-10

-12/28

5

5/71

10

11/93

-10

-13/03

5

6/51

10

13/03

قیمت

تقاضا

پارامتر

جريانات
SMQ(s,g,t)….(s,g,t)=(2,1,1),(2,1,2),(2,1,3),(2,1,4),(2,2,1),(2,3,5),(3,1,1)
MWQ(g,t)….(g,t)=(1,1),(1,2),(1,3),(1,4),(1,5)
MDQ(g,d,t)….(g,d,t)=(1,1,2)
WDQ(g,d,t)….(g,d,t)=(1,1,2),(2,1,4),(3,1,1),(3,1,2),(3,1,3),(3,1,5),(3,2,4)
DCQ(g,d,c,t)….(g,d,c,t)=(1,1,1,5),(1,1,2,1),(1,1,3,1),(1,1,3,2),(1,1,3,3),
(1,1,3,4),(1,1,3,5),(1,2,2,4),(1,2,3,5),(2,1,1,1),(2,1,1,3),(2,1,3,4),(2,1,3,5),(3,1
,2,2),(3,2,2,5)
SMQ(s,g,t)….(s,g,t)=(1,1,4),(1,2,5),(2,1,1),(2,1,2),(2,1,3),(2,1,4),(2,3,5),
(3,1,1),(3,1,3)
MWQ(g,t)….(g,t)=(1,1),(1,2),(1,3),(1,4),(1,5)
MDQ(g,d,t)….(g,d,t)=(1,2,5)
WDQ(g,d,t)….(g,d,t)=(1,1,2),(1,1,4),(1,2,5),(2,1,4),(2,2,4),(3,1,1),(3,1,3),
(3,1,5)
DCQ(g,d,c,t)….(g,d,c,t)=(1,1,1,5),(1,1,2,1),(1,1,2,2),(1,1,3,1),(1,1,3,2),
(1,1,3,3),(1,1,3,4),(1,1,3,5),(1,2,2,4),(1,2,2,5),(1,2,3,5),(2,1,1,1),(2,1,1,2),(2,1
,1,3),(2,1,3,4),(2,1,3,5),(2,2,2,4),(3,1,1,1),(3,1,3,4),(3,2,2,4)
SMQ(s,g,t)….(s,g,t)=(1,1,4),(1,2,5),(2,1,1),(2,1,2),(2,1,3),(2,1,4),(2,3,5),(
3,1,1),(3,1,3)
MWQ(g,t)….(g,t)=(1,1),(1,2),(1,3),(1,4),(1,5)
MDQ(g,d,t)….(g,d,t)=…
WDQ(g,d,t)….(g,d,t)=(1,1,2),(1,2,5),(2,1,4),(3,1,1),(3,1,3),(3,1,5),(3,2,4)
DCQ(g,d,c,t)….(g,d,c,t)=(1,1,1,5),(1,1,3,1),(1,1,3,2),(1,1,3,3),(1,1,3,4),
(1,1,3,5),(1,2,2,4),(1,2,2,5),(1,2,3,5),(2,1,1,1),(2,1,1,3),(2,1,2,1),(2,1,3,5),(2,2
,2,4),(3,1,2,2),(3,1,3,5)
SMQ(s,g,t)….(s,g,t)=(1,2,1),(1,3,4),(1,3,5),(2,1,4),(2,2,1),(2,2,2),(2,2,5),
(2,3,1),(2,3,3),(3,3,1)
MWQ(g,t)….(g,t)=(1,1), (1,2),(1,3),(1,4),(1,5)
MDQ(g,d,t)….(g,d,t)=(1,1,3),(1,2,5)
WDQ(g,d,t)….(g,d,t)=(1,1,2),(1,1,3),(1,1,4),(1,2,4),(1,2,5),(2,1,4),(2,2,4),
(3,1,1),(3,1,2),(3,1,5)
DCQ(g,d,c,t)….(g,d,c,t)=(1,1,1,2),(1,1,1,5),(1,1,2,1),(1,1,3,1),(1,1,3,3),
(1,1,3,4),(1,1,3,5),(1,2,2,4),(1,2,2,5),(1,2,3,5),(2,1,1,1),(2,1,2,2),(2,1,3,1),(2,1
,3,4),(2,2,2,4),(3,1,1,1),(3,1,1,3),(3,1,2,2),(3,1,3,3),(3,1,3,4),(3,2,2,4)
SMQ(s,g,t)….(s,g,t)=(1,1,4),(1,2,5),(2,1,1),(2,1,2),(2,1,3),(2,1,4),(2,3,5),
(3,1,1)
MWQ(g,t)….(g,t)=(1,1), (1,2),(1,3),(1,4),(1,5)
MDQ(g,d,t)….(g,d,t)=(1,1,2),(1,2,5)
WDQ(g,d,t)….(g,d,t)=(1,1,3),(1,1,4),(1,2,3),(1,2,4),(1,2,5),(2,2,4),(3,1,1),
(3,1,2),(3,1,3),(3,1,5)
DCQ(g,d,c,t)….(g,d,c,t)=(1,1,1,5),(1,1,2,1),(1,1,3,1),(1,1,3,3),(1,1,3,4),
(1,1,3,5),(1,2,1,3),(1,2,2,5),(1,2,3,5),(2,1,1,1),(2,1,1,2),(2,1,1,3),(2,1,2,2),(2,1
,3,4),(3,1,1,1),(3,1,2,2),(3,1,3,1),(3,1,3,3),(3,1,3,4),(3,2,2,4)
SMQ(s,g,t)….(s,g,t)=(1,1,4),(1,2,5),(2,1,1),(2,1,2),(2,1,3),(2,1,4),(2,3,5),
(3,1,1)
MWQ(g,t)….(g,t)=(1,1), (1,2),(1,3),(1,4),(1,5)
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)MDQ(g,d,t)….(g,d,t)=(1,1,2),(1,1,3),(1,2,4),(1,2,5
)WDQ(g,d,t)….(g,d,t)=(1,1,2),(1,1,4),(1,2,5),(2,1,3),(2,1,4),(3,1,1),(3,1,5
DCQ(g,d,c,t)….(g,d,c,t)=(1,1,1,5),(1,1,2,1),(1,1,3,1),(1,1,3,3),(1,1,3,4),(1,
1,3,5),(1,2,2,4),(1,2,3,5),(2,1,1,1),(2,1,1,2),(2,1,1,3),(2,1,2,2),(2,1,3,1),(2,1,3,
)3),(2,1,3,5),(2,2,2,4),(3,1,1,1),(3,1,1,3),(3,1,2,2),(3,1,3,4),(3,2,2,4),(3,2,2,5
SMQ(s,g,t)….(s,g,t)=(1,1,4),(1,2,5),(2,1,1),(2,1,2),(2,1,3),(2,1,4),(2,3,5),
)(3,3,1
)MWQ(g,t)….(g,t)=(1,1), (1,2),(1,3),(1,4
)MDQ(g,d,t)….(g,d,t)=(1,1,2),(1,2,3),(1,2,5
WDQ(g,d,t)….(g,d,t)=(1,1,1),(1,1,2),(1,2,5),(2,1,1),(2,1,4),(3,1,1),(3,1,3),
)(3,1,5),(3,2,4

0/08

-10

DCQ(g,d,c,t)….(g,d,c,t)=(1,1,1,5),(1,1,2,1),(1,1,3,1),(1,1,3,2),(1,1,3,3),(1,
1,3,4),(1,1,3,5),(1,2,1,3),(1,2,2,4),(1,2,2,5),(1,2,3,5),(2,1,1,1),(2,1,1,2),(2,1,1,
)3),(2,1,3,4),(2,2,2,4),(3,1,1,1),(3,1,1,5),(3,1,2,2),(3,1,3,3),(3,1,3,4),(3,2,2,4
SMQ(s,g,t)….(s,g,t)=(1,1,4),(1,2,5),(2,1,1),(2,1,2),(2,1,3),(2,1,4),(2,3,5),
)(3,1,1
)MDQ(g,d,t)….(g,d,t)=(1,1,2),(1,1,4),(1,2,5
WDQ(g,d,t)….(g,d,t)=(1,1,2),(1,2,5),(2,1,4),(2,2,4),(3,1,1),(3,1,3),(3,1,5),
)(3,2,4

-0/04

5

هزینههای خرید

)MWQ(g,t)….(g,t)=(1,1), (1,2),(1,3),(1,4),(1,5

DCQ(g,d,c,t)….(g,d,c,t)=(1,1,1,5),(1,1,2,1),(1,1,2,2),(1,1,3,1),(1,1,3,3),(1,
1,3,4),(1,1,3,5),(1,2,2,4),(1,2,3,5),(2,1,1,1),(2,1,1,2),(2,1,1,3),(2,1,2,2),(2,1,3,
)1),(2,1,3,4),(2,2,2,4),(3,1,1,1),(3,1,3,3),(3,1,3,4),(3,2,2,4),(3,2,2,5
(SMQ(s,g,t)….(s,g,t)=(1,1,4),(1,2,5),(2,1,1),(2,1,2),(2,1,3),(2,1,4),(2,3,5),
)3,1,1
)MWQ(g,t)….(g,t)=(1,1), (1,2),(1,3),(1,4),(1,5
)MDQ(g,d,t)….(g,d,t)=(1,1,3),(1,1,4),(1,2,3),(1,2,5
)WDQ(g,d,t)….(g,d,t)=(1,1,2),(1,2,5),(2,1,4),(2,2,4),(3,1,1),(3,1,3),(3,1,5

-0/08
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DCQ(g,d,c,t)….(g,d,c,t)=(1,1,1,5),(1,1,2,1),(1,1,3,1),(1,1,3,3),(1,1,3,4),(1,
1,3,5),(1,2,2,4),(1,2,3,5),(2,1,1,1),(2,1,1,2),(2,1,1,3),(2,1,3,4),(2,1,3,5),(3,1,1,
)1),(3,1,2,2),(3,1,3,1),(3,1,3,3),(3,1,3,4),(3,2,2,4

پژوهش حاضر از لحاظ رویکرد عملیاتی ،موضوعهایی را مدنظر قرار داده است که عموم ًا
تمام شرکتهای تولیدی حاضر در یک زنجیره تأمین با آن مواجه هستند (برای مثال ،تعادل در
گردش کاال و مواد ،موجودی احتیاطی ،ظرفیت تسهیالت و راهاندازی تجهیزات و توزیعکننده،
میتواند استاندارد هر زنجیره تولیدی باشد)؛ از طرف دیگر ،در رویکرد مالی موضوعهایی در نظر
گرفته شده است که عموماً در ارتباط با صورتهای مالی هستند؛ بهعبارت دیگر ،تمام
موجودیتهای یک زنجیره تأمین دارای صورتهای مالی بوده و با موضوعهای مدیریت وجه نقد
و ساختار سرمایه مواجه هستند .ازآنجاکه موارد اشارهشده در رویکرد عملیاتی و مالی جزء الینفک
زنجیرههای تولیدی مختلف است ،میتوان استدالل کرد که مدلسازی صورتگرفته در این
مطالعه ،برای بسیاری از شرکتهای تولیدی دارای زمینه تخصصی فناوریمحور ،قابلیت کاربرد
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دارد .زنجیرههای تأمین مرتبط با این صنایع عموماٌ از منظر پارامترها ،متغیرها ،عناصر موجود در
زنجیره و سطوح زنجیره شباهتهای بسیاری به یکدیگر دارند؛ از سوی دیگر در زنجیره تأمین
این صنایع عمدتاً تعداد تأمینکنندگان ،توزیعکنندگان و مشتریان محدود است و از دو یا سه
موجودیت فراتر نیستند .برای نمونه ،صنایع پتروشیمی عموماً مواد اولیه خود را از پاالیشگاههای
نفت یا شرکتهای گاز تأمین میکنند که تعداد این پاالیشگاهها در هر کشوری در محدوده دو
یا سه پاالیشگاه نوسان دارد .به همین ترتیب این موضوع برای تعداد توزیعکننده و مشتری نیز
صادق است؛ بنابراین با توجه به محدودبودن موجودیتهای حاضر در این قبیل زنجیرهها در
شرایط واقعی ،طراحی مدل برای حالتهایی با تعداد متکثر از موجودیتها ضرورت نداشته و
اصوالً مدل برای این حالت طراحی نشده است؛ ازاینرو این مورد جزو اهداف این پژوهش قرار
نداشته است؛ اما میتواند در پژوهشهای آینده بررسی شود؛ با این حال باید عنوان کرد که
افزایش ابعاد مدل جزو محدودیتهای این مدل و اساساً هر مدل دیگری محسوب میشود.
برای ارزیابی قابلیت کاربرد مدل ارائهشده ،تحلیل حساسیت نیز روی پارامترهای مهم در
مدل انجام شده است که این امر نشان میدهد تغییرپذیری مدل نسبت به پارامترها در حد
قابلقبول بوده و اهداف مطالعه را محقق ساخته است.
نتیجهگیریوپیشنهادها 

.5

مطالعه حاضر یک زنجیره تأمین چهارسطحی در دو سطح تصـمیمگیـری راهبـردی و فنـی،
طراحی کرده و فارغ از نگاههای جداگانه به زنجیـره تـأمین و بهینـهسـازیهـای معمـول ،تفکـر
سیستمی و چارچوب کلگرا را بر کل مدل حاکم کرده است .این پژوهش ،ابعاد عملیـاتی (تعـادل
در جریانات کاال میان تسهیالت ،ظرفیتهای تسـهیالت ،راهانـدازی ماشـینآالت و تجهیـزات و
توزیعکنندگان و همچنین موجودی کاالی احتیاطی) و مالی (مدیریت وجه نقد ،مـدیریت درآمـد،
هزینه ،بهای تمامشده کاال و ساختار سرمایه) را در نظر گرفته و یکپارچه کـرده اسـت؛ همچنـین
این پژوهش چندمحصولی و چنددورهای بود و مقادیر پارامترها در شرایط قطعی نیـز تعیـین شـد؛
بنابراین با توجه به لحاظکردن موارد اشارهشده ،دیـدگاه گسـتردهتـر و دقیـقتـری را نسـبت بـه
مطالعات پیشین ارائه کرده و مدلسازی خود را بهصورت یک مدل عمـومی بـرای شـرکتهـای
مختلف تولیدی اجرا کرده است .این پژوهش هدف خود را از بهینهسازیهای معمول کـه عمـدتاً
سود و یا هزینه را درنظر میگیرند ،به حداکثرسازی تغییـرات حقـوق صـاحبان سـهام تغییـر داده
است؛ بنابراین با توجه به نمودار  ،1مزیت این پژوهش نسبت بـه سـایر مطالعـات آن اسـت کـه
 .1رویکردهای مالی و عملیاتی بهصورت همزمان درنظر گرفته شده است؛  .2در بررسی اهـداف،
دیدگاههای کوتاهمدت و پرنقص (مانند صرفاً تابع سود) کنار گذاشته شده است؛  .3تفکر سیستمی
در سطوح زنجیره تأمین لحاظ و دیدگاه کلگرا پوشش داده شـده اسـت و  .4بـا انتخـاب مـوارد
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مختلف ،وسعتدادن به تحلیلها و دقیقکردن ارتباطات صورتهای مالی (برای مثال در مقایسـه
با مطالعه رمضانی و همکاران ( ،))2013مدلسازی دقیـقتـر و واقعـیتـر شـده اسـت .از ایـنرو
میتوان استدالل کرد که درنظرگرفتن این عوامل باعث بهبود مدیریت صحیح زنجیـره تـأمین و
کارایی زنجیره میشود .در این راستا ،برای آزمون مدل و نشاندادن توانمندی مدل تـدوینشـده،
رویکرد جدید (ابعاد عملیاتی و مالی) با رویکرد سنتی (بُعد عملیاتی) مقایسه شد و اعتبارسنجی بـر
اساس دادههای عددی و تصـادفی ،صـورت پـذیرفت .نتـایج آزمـون رویکـرد جدیـد (معیارهـای
نمودارهای شمارههای  1و  2را در خود دارد) نشان داد کـه میـزان افـزایش در تغییـرات حقـوق
صاحبان سهام بیشتر از میزان کاهش در مقدار سود است و این موضوع نشـاندهنـده توانمنـدی
رویکرد جدید در تقابل با رویکرد سنتی است؛ همچنین برخی از متغیرها در رویکرد جدیـد نسـبت
به رویکرد سنتی مقایسه شد .برای مثال ،در ترکیب سـاختار سـرمایه شـرکت در رویکـرد جدیـد،
میانگین بدهیها طی دورههای مدنظر در مدل ریاضی ،کاهش یافته است و این مهم حکایـت از
کاهش ریسک مالی در شرکت دارد .در همین راستا تحلیل حساسیت انجامشده حاکی از پایـداری
و قوت مدلسازی انجام شده است؛ زیرا میزان نوسانات پارامترهای بررسیشده تقریباً بـه میـزان
اعمال تغییر در پارامتر است .این مطالعه به مدیران شرکتها و سرمایهگذاران کمک میکند تا در
تصمیمگیریها دیدگاه جامعی نسبت به موضوعهای دخیل در مدیریت زنجیره تأمین پیدا کننـد و
برای کسب مزیت رقابتی پایدار ،شرایط مساعدی را فراهم میآورد .درنظرگرفتن عـدمقطعیـت در
مدل ،بررسی سایر اهداف مالی بهطور همزمـان ،لحـاظکـردن ریسـکهـای مـالی و تجـاری در
محدودیتها و آزمون مـدل بـر اسـاس دادههـای واقعـی مـیتواننـد بـهعنـوان پیشـنهاد بـرای
پژوهشهای آینده لحاظ شوند.
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