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بررسی نیازمندی های استراتژیک مدیریت
زنجیره ي تأمین باالدستی نفت

امروزه مفهوم رقابت در کسب و کار از رقابت بین بنگاه ها به رقابت بین زنجیره های تأمین گسترش یافته است. برای موفقیت در این محیط رقابتی باید هم 
در استراتژی و هم در اجرا، هماهنگی و همگامی کاملی بین حلقه های مختلف زنجیره برقرار باشد. مدیریت زنجیره ي تأمین، عاملی برای نیل به این مقصود 
است. مدیریت مؤثر زنجیره ي تأمین به ویژه در زنجیره های پیچیده ای مانند زنجیره ي تأمین باالدستی نفت، نیازمند توجه به عوامل استراتژیکی است که زنجیره 
را به س��مت اهداف بلندمدت سوق دهد. در این راستا نیازمندی های استراتژیک مدیریت زنجیره ي تأمین باالدستی نفت به همراه کارکردهای آنها استخراج 
شده و جهت اجرا در زنجیره، همبستگی آنها با یکدیگر بررسی شده است. در نهایت مشاهده شد که همبستگی کافي بین نیازمندی های استراتژیک زنجیره ي 

تأمین باالدستی جهت اجرا در سطح زنجیره وجود دارد.
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مقدمه
اس��تراتژی یا راهبرد به عنوان نقش��ه ي راه 
هر س��ازمان برای نیل به اهداف مدنظر، بسیار 
حائز اهمیت اس��ت. در صورت��ی که ارکان 
اجرای��ی و عملیاتی س��ازمان، گام های خود 
را متناس��ب با اس��تراتژی های تدوین ش��ده 
تنظیم نکنند، دس��تیابی س��ازمان ب��ه اهداف 
مدنظ��ر مش��کل خواهد بود. از س��وی دیگر 
اگ��ر حرکت س��ازمانی در قال��ب زنجیره اي 
شامل سازمان های مختلف تعریف شده باشد 
سازمان نمی تواند نس��بت به حرکت آنها در 
مس��یر اهداف تعریف ش��ده بی تفاوت باشد؛ 
چراکه ناهمگون��ی در حرکت این مجموعه 
س��بب پیدای��ش نیروه��ای ناهمس��و، اتالف 

منابع س��ازمان ها و در نهایت ع��دم موفقیت 
خواه��د ش��د. بنابرای��ن تدوی��ن اس��تراتژی 
عمومی زنجیره ي تأمین در راستای استراتژی 
س��ازمان های عضو زنجیره و جاری س��اختن 
آن در قالب مدیریت زنجیره ي تأمین، نیازي 

اساسی به شمار می رود.
به کارگی��ری مدیری��ت زنجی��ره ي تأمین 
در ی��ک کس��ب و کار، ب��دون توج��ه ب��ه 
اس��تراتژیک آن، کاربردش  نیازمندی ه��ای 
ص��رف،  عملیات��ی  هماهنگ��ی  ح��د  در  را 
تن��زل خواهد داد. چراکه در مس��یر عملیاتی 
زنجی��ره ي تأمین، ب��ه اس��تراتژی های مدون 
جهت تعالی زنجیره توجهی نش��ده است. در 
عین حال هرچه تنوع و گس��تره ي عملیاتی و 

تعداد س��ازمان های عضو زنجیره بیشتر باشد، 
مدیریت آن مشکل تر بوده و نیاز به ابزارهای 
اس��تراتژیک جهت تحقق اهداف آن بیش��تر 
احس��اس می ش��ود. زنجیره ي تأمین عریض 
و طوی��ل باالدس��تی نف��ت نیز از ای��ن قاعده 
مس��تثنی نیس��ت و مدیریت آن مستلزم توجه 
به نیازمندی های اس��تراتژیکی است که مورد 
توج��ه صاحب نظران این حوزه ق��رار گرفته 

است.
در ای��ن مقاله ضم��ن شناس��ایی و معرفی 
نیازمندی های استراتژیک مدیریت زنجیره ي 
تأمین باالدستی نفت و کارکردهای عام آنها، 
همبس��تگی این نیازمندی ها جه��ت اجرا در 

سازمان نیز بررسی خواهد شد.
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مدیری�ت  اس�تراتژیک  نیازمندی ه�ای   -1
زنجیره ي تأمین باالدستی نفت

مروری ب��ر ادبیات موضوع نش��ان می دهد 
که تاکن��ون مطالع��ات زی��ادی در خصوص 
مدیری��ت زنجی��ره ي تأمی��ن باالدس��تی نفت 
انج��ام نش��ده اس��ت. اما ب��ا تمرکز ب��ر همان 
مطالع��ات اندک می توان م��واردی که جهت 
مدیری��ت مؤث��ر زنجی��ره ي تأمین باالدس��تی 
نفت م��ورد توجه و تأکی��د صاحب نظران این 
ح��وزه ب��وده را شناس��ایی و اس��تخراج کرد. 
طبیعتاً در راستای اس��تراتژی های این زنجیره، 
نیازمندی هایی که توجه به آنها سبب مدیریت 
مؤثر زنجیره ي تأمین باالدستی نفت می گردد 
تعریف و ارائه ش��ده اس��ت. بنابراین می توان 
نیازمندی های اس��تخراج ش��ده به این شیوه را 
به عن��وان نیازمندی های اس��تراتژیک مدیریت 
مؤثر زنجیره ي تأمین باالدس��تی معرفی نمود. 
ب��ا وج��ود تنوع ف��راوان و گس��تره ي وس��یع 
عملیات��ی در زنجیره ي تأمین باالدس��تی نفت، 
اس��تراتژی های حاکم بر آن در موارد مختلف 
تقریباً مش��ابه اس��ت و می توان نیازمندی های 
اس��تراتژیک اس��تخراج ش��ده را برای تمامی 

زنجیره ي تأمین باالدستی نفت به کار گرفت.
یکی از عوام��ل مؤثر در مدیریت زنجیره ي 
تأمین باالدستی نفت، مدیریت ریسک3 است 
ک��ه ط��ي دو مطالع��ه؛ یکی توس��ط بریگس 
و هم��کاران4 ]1[ و دیگ��ری توس��ط واگنر و 
همکاران5 ]2[ انجام ش��ده، م��ورد تأکید قرار 
گرفت��ه اس��ت. از آنجا که مدیریت ریس��ک 
س��بب کاهش هزینه های ناشی از ریسک های 
تأمی��ن  زنجی��ره ي  و غیرعملیات��ی  عملیات��ی 
باالدستی نفت می شود، یکی از نیازمندی های 
اس��تراتژیک مدیریت این زنجیره به حس��اب 
می آید. از س��وی دیگر به هم پیوستگی شدید 
اجزای زنجیره ي تأمین باالدس��تی نفت باعث 
شده هزینه های ناشی از انقطاع زنجیره افزایش 
یابد. بنابراین مدیریت مؤث��ر چنین زنجیره ای 

ج��ز با مدیری��ت صحیح ریس��ک امکان پذیر 
نیست.

مدیریت رابطه6 عنصر دیگری است که در 
مدیریت زنجیره ي تأمین باالدستی نفت مورد 
توجه و تأکید قرار گرفته اس��ت؛ به طوری که 
چیم��ا7 ]3[ از آن به عن��وان عامل��ي کلیدی در 
ایج��اد هماهنگی در زنجیره ي تأمین یاد کرده 
اس��ت. زنجیره ي تأمین ش��امل مجموعه ای از 
ش��رکت ها و س��ازمان هایی اس��ت که اگرچه 
در هدف پایانی زنجی��ره یعنی جلب رضایت 
مشتری نهایی مشترکند اما ممکن است اهداف 
و استراتژی های واس��ط متفاوتی داشته باشند؛ 
از همین رو مدیریت رابطه نیازمند استراتژیکي 
برای همگام سازی سازمان های عضو و اعمال 
قال��ب  اس��تراتژی های عموم��ی زنجی��ره در 

مدیریت زنجیره ي تأمین است.
ادغام عمودی8 و برون س��پاری9 دو جنبه ي 
مهم مدیریت زنجیره ي تأمین هس��تند که باید 
تصمیمی استراتژیک درباره ي آنها اخذ شود. 
چیما ]3[ ب��ر این دو جنبه در م��ورد مدیریت 
زنجیره ي تأمین باالدس��تی نف��ت تأکید کرده 
اس��ت. ادغام عمودی به معنی به دست گرفتن 
مالکیت ش��رکت های باالدست یا پایین دست 
در زنجی��ره ي تأمی��ن اس��ت و برون س��پاری 
به معن��ی س��پردن بخش��ی از فرآین��د ارائه ي 
بسته ي س��رویس-محصول به ش��رکتي دیگر 
اس��ت. هر یک از این دو جنبه که بر اس��اس 
اس��تراتژی زنجی��ره برای اجرا انتخاب ش��ود، 
تأثی��ر قابل توجه��ی در چگونگ��ی مدیری��ت 
زنجیره ي تأمین باالدستی نفت خواهد داشت. 
از همین رو می توان هر یک از آنها را به عنوان 
نیازمندی استراتژیک مدیریت زنجیره ي تأمین 

باالدستی نفت به حساب آورد.
کارآی��ی  و  رقابت پذی��ری11  چابک��ی10، 
تج��اری12 از دیگ��ر عوامل مهمی هس��تند که 
در خص��وص مدیریت مؤث��ر زنجیره ي تأمین 
باالدس��تی نف��ت بررس��ي و مطالعه ش��ده اند؛ 

یوس��ف و هم��کاران13 ]4[ رابط��ه ي چابکی، 
رقابت پذیری و کارآی��ی تجاری در مدیریت 
زنجی��ره ي تأمین باالدس��تی نفت را بررس��ی 
کرده ان��د. از آنج��ا که هر س��ه عام��ل باال در 
راستای استراتژی های زنجیره شکل می گیرند 
می توان آنها را نیز به عنوان سایر نیازمندی های 
اس��تراتژیک زنجیره ي تأمین باالدس��تی نفت 

درنظر گرفت.
به ط��ور کل��ی و ب��ا توج��ه به ن��کات گفته 
ش��ده، هفت عامل مدیریت ریسک، مدیریت 
رابطه، ادغام عمودی، برون س��پاری، چابکی، 
رقابت پذی��ری و کارآی��ی تج��اری، به عنوان 
نیازمندی های اس��تراتژیک مدیریت زنجیره ي 
تأمی��ن باالدس��تی نفت شناس��ایی ش��ده و در 
ادامه ي این مطالعه از عوامل مذکور در جهت 
دستیابي به اهداف تحقیق بهره خواهیم جست.

2- کارکرده�ای نیازمندی ه�ای اس�تراتژیک 
مدیریت زنجیره ي تأمین باالدستی نفت

اس��تراتژیک  نیازمندی ه��ای  از  هری��ک 
شناسایی ش��ده برای مدیریت زنجیره ي تأمین 
باالدس��تی نفت جهت استفاده های خاصی در 
صنعت معرفی ش��ده اند. بنابراین جهت بررسی 
تأثیر عمومی آنها در مدیریت زنجیره ي تأمین، 
الزم اس��ت کارکرده��ای هری��ک را در این 
مدیریت مطالعه کرده و از آنها جهت بررس��ی 
چگونگ��ی تحقق نیازمندی های اس��تراتژیک 
در مدیری��ت زنجیره ي تأمین باالدس��تی نفت 

استفاده نمود.
منبع یاب��ی   ]5[ هم��کاران14  و  الکین��ز 
اس��تراتژیک و خری��د پیش��رفته15 و همچنین 
مدیری��ت تأمین محور16 را به عن��وان دو نمونه 
از کارکردهای مدیریت ریس��ک نام برده اند. 
از س��وی دیگر مژگان محتشمی و همکاران17 
]6[ از آنالیز و توصیف ریسک18، برنامه ریزی 
ریس��ک19، اجتن��اب از ریس��ک20، کاه��ش 
ریس��ک21 و مدیری��ت، بازیاف��ت و کنت��رل 
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مدیریت  کارکرده��ای  به عن��وان  ریس��ک22 
ریس��ک ی��اد کرده ان��د. ای��ن کارکردها در 
مطالعه ای که توس��ط هالی��کاس و همکاران23 

]7[ انجام شده، مورد تأکید قرار گرفته است.
هامفری��ز و مک کام��ی24 ]8[، خالقی��ت25، 
ثب��ات26، ارتباط��ات27 و قابلی��ت اطمینان28 را 
از عوام��ل کلیدی س��نجش مدیری��ت رابطه 

برشمردند که افزایش آنها در زنجیره ي تأمین 
را می توان جزء کارکرده��ای مدیریت رابطه 
درنظر گرفت. همچنین جارات و کاتسیکیس29 
]9[ کاهش ه��ای عملیات��ی30 و زمان س��ریع تر 
تحویل به ب��ازار31 را از کارکردهای مدیریت 

رابطه دانسته اند.
در مطالعه ای که توسط کروز و قاش32 ]10[ 

انجام شد از افزایش انعطاف پذیری33، کاهش 
هزین��ه34، کاهش زم��ان تحوی��ل35 و افزایش 
به عن��وان کارکرد برون س��پاری در  کیفیت36 

زنجیره ي تأمین نام برده شده است.
عالوه بر ای��ن، چیما ]3[ افزای��ش کنترل37 
، افزای��ش هماهنگ��ی عملیات��ی38 و افزای��ش 
دسترس��ی به فن آوري های جدید39 را به عنوان 
کارکردهای ادغ��ام عمودی در زنجیره تأمین 

معرفی کرده است.
 ]4[ هم��کاران  و  یوس��ف  همچنی��ن 
کارکردهای چابکی، رقابت پذیری و کارآیی 
به ترتی��ب  را  تأمی��ن  زنجی��ره ي  تج��اری در 
غنی سازی مشتری40، اس��تفاده از اهرم افراد و 
اطالع��ات41، افزایش هم��کاری42 و مدیریت 
تغیی��ر و ع��دم اطمین��ان43 را ب��رای چابک��ی، 
بهب��ود تحوی��ل44، پیش کنش��گری45، افزایش 
افزایش خالقیت47  کیفیت46، کاهش هزین��ه، 
و افزای��ش س��رعت48 را ب��رای رقابت پذیری 
و همچنی��ن افزایش گردش مال��ی49، افزایش 
سود خالص50، افزایش س��هم بازار51، افزایش 
وفاداری مش��تری52 و بهبود عملکرد نسبت به 
رقبا53 را برای کارآیی تجاری معرفی کرده اند.

ب��ا توجه ب��ه نتایج ای��ن مطالع��ات و برای 
همگرایی در ارائه ي کارکردهای نیازمندی های 
اس��تراتژیک در مدیری��ت زنجی��ره ي تأمین، 
27 کارک��رد منبع یاب��ی اس��تراتژیک و خرید 
آنالی��ز و  تأمین مح��ور،  مدیری��ت  پیش��رفته، 
ریس��ک،  برنامه ری��زی  ریس��ک،  توصی��ف 
اجتناب از ریسک، کاهش ریسک، مدیریت، 
بازیافت و کنترل ریس��ک، افزایش خالقیت، 
افزای��ش ثب��ات، افزایش ارتباط��ات، افزایش 
قابلی��ت اطمین��ان، افزای��ش انعطاف پذی��ری، 
کاهش هزینه، کاه��ش زمان تحویل، افزایش 
کیفیت، غنی سازی مشتری، اس��تفاده از اهرم 
افراد و اطالعات، افزایش همکاری، مدیریت 
تغیی��ر و عدم اطمین��ان، افزایش گردش مالی، 
افزایش س��ود خال��ص، افزایش س��هم بازار، 

مدیریت 
ریسک

مدیریت 
رابطه

برون 
سپاری

ادغام 
كارآیی چابکیعمودی

تجاری
رقابت
 پذیری

1110111منبع یابی استراتژیک و خرید پیشرفته

1110111مدیریت تأمین محور

1000000آنالیز و توصیف ریسک

1000000برنامه ریزی ریسک

1000011اجتناب از ریسک

1100111كاهش دادن ریسک

1100111مدیریت، بازیافت و كنترل ریسک

0110011افزایش خالقیت

1101011افزایش ثبات

0110111افزایش ارتباطات

1101011افزایش قابلیت اطمینان

1110011كاهش هزینه

0110111كاهش زمان تحویل

1010111افزایش انعطاف پذیری

0011011افزایش كیفیت

0100111غنی سازی مشتری

1100111استفاده از اهرم افراد و اطالعات

0101111افزایش همکاری

1100111مدیریت تغییر و عدم اطمینان

0000110افزایش گردش مالی

1110111افزایش سود خالص

0100111افزایش سهم بازار

0100111افزایش وفاداری مشتری

1100111پیش كنشگری

1001011افزایش كنترل بر فرآیند

1101011افزایش هماهنگی عملیاتی

0001011افزایش دسترسی به فن آوري های جدید

1  كاركرد های نیازمندی های استراتژیک
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افزای��ش وفاداری مش��تری، پیش کنش��گری، 
افزای��ش کنترل، افزای��ش هماهنگی عملیاتی 
و افزایش دسترس��ی به فن آوري جدید برای 

ادامه ي مطالعه انتخاب شده اند.
به دلیل آنک��ه به صورت  ای��ن کارکرده��ا 
عموم��ی و ب��دون توج��ه ب��ه ن��وع و ماهیت 
زنجیره ي تأمین شناسایی و استخراج شده اند، 

در واق��ع ابزار و الگوی تحق��ق نیازمندی های 
اس��تراتژیک در مدیری��ت زنجی��ره ي تأمین 
هس��تند. اما ابتدا باید مش��خص شود که برای 
تحق��ق ه��ر نیازمن��دی اس��تراتژیک از کدام 
ابزارها می توان استفاده کرد. برای این منظور 
ماتریس��ی تهیه ش��ده و در آن کاربرد یا عدم 
کاربرد هر یک از ابزارهای ذکر شده در مورد 
تحقق هر کدام از نیازمندی های استراتژیک، 
به ترتی��ب با اع��داد صفر و یک برای نس��بت 
دادن هر یک از کارکرده��ا به نیازمندی های 
اس��تراتژیک، از ادبیات موضوع استفاده شده 
که پیش تر به آنها اش��اره ش��د. اما به دلیل فقر 
ادبی��ات در ای��ن ح��وزه، در موارد س��کوت 
ادبیات موضوع، از تحلیل ش��خصی اس��تفاده 

گردید.
به ای��ن ترتی��ب می توان گف��ت هریک از 
نیازمندی های اس��تراتژیک اس��تخراج ش��ده 
به ص��ورت ترکیب��ي خط��ی از کارکرده��ای 
عموم��ی قابل توصی��ف اس��ت که ب��ا تحقق 
مجموع��ه ي ای��ن کارکرده��ا، در واق��ع آن 
نیازمندی های استراتژیک در زنجیره ي تأمین 

محقق شده است.

بی�ن  همبس�تگی  تحلی�ل  و  بررس�ی   -3
نیازمندی های استراتژیک

هدف از ارائ��ه ي این تحقیق، شناس��ایی و 
معرف��ی نیازمندی های اس��تراتژیک مدیریت 
زنجی��ره ي تأمی��ن و همچنین بررس��ی امکان 
اجراي آنها در سازمان بوده است. بنابراین در 
ادامه ضرایب همبس��تگی بین این نیازمندی ها 
بررس��ی خواهد ش��د تا از عدم واگرایی های 
احتمالی در مس��یر اجرا پیشگیری به عمل آید. 
در واق��ع تحلی��ل ضرایب همبس��تگی کمک 
می کند ت��ا از همگرایی متغیرها در دس��تیابی 
به هدف نهایی اطمینان حاصل ش��ود. در این 
مرحله ضرایب همبس��تگی بین نیازمندی های 
اس��تراتژیک به صورت دوبه دو و با استفاده از 

فرمول کورل54 در نرم افزار اکس��ل55 محاس��به 
ش��ده که نتایج آن در جدول-2 آورده ش��ده 

است.
ضریب همبس��تگی نش��ان دهنده ي رابطه ي 
 بی��ن دو متغی��ر اس��ت ک��ه در مح��دوده ي 
)1 و 1-( تعری��ف می ش��ود. اگ��ر ضری��ب 
همبستگی در محدوده ي مثبت باشد بیانگر آن 
است که دو متغیر با هم رابطه ي مستقیم دارند، 
اگر در محدوده ي منفی باشد بیانگر آن است 
که دو متغیر با یکدیگر رابطه ي معکوس دارند 
و اگر صفر باش��د نش��ان می دهد که دو متغیر 

هیچ ارتباطی با هم ندارند.
معموالً در صورتی که در رابطه ي دوبه دوي 
متغیره��ا، رابط��ه ي معکوس ش��دیدی وجود 
نداشته باش��د می توان از آنها برای استفاده در 
یک هدف مش��ترک بهره جس��ت. با توجه به 
نتایج حاصل مش��اهده می شود که همبستگی 
کافی جهت اج��رای همزم��ان نیازمندی های 
استراتژیک مدیریت زنجیره ي تأمین باالدستی 
نفت در ای��ن زنجی��ره وج��ود دارد. بنابراین 
مجموع��ه ي این نیازمندی ها قابل اجرا و تحقق 

در زنجیره ي تأمین باالدستی نفت است.

نتیجه گیری
مدیریت مؤث��ر زنجیره ي تأمین باالدس��تی 
نفت، نقش مهمی در دس��تیابی این زنجیره به 
اهداف اس��تراتژیک و بلندم��دت خود دارد. 
ب��رای مدیریت مؤثر، توجه ب��ه نیازمندی های 
اس��تراتژیکی که زنجیره را در مسیر پیشرفت 
و تعالی قرار داده و از گسس��ت آن جلوگیری 
می کند بس��یار مه��م اس��ت. بر این اس��اس، 
زنجیره ي  مدیریت  استراتژیک  نیازمندی های 
تأمین باالدس��تی با مروری بر ادبیات موضوع 
اس��تخراج و ارائ��ه گردی��د. پیاده س��ازی این 
نیازمندی ه��ا در مدیری��ت زنجی��ره ي تأمی��ن 
باالدستی نفت می تواند به مدیران این زنجیره 
اطمین��ان دهد که ب��ا وجود تنوع، گس��تره ي 

ضریب همبستگی مدیریت ریسک و 1
0/00622مدیریت رابطه

ضریب همبستگی مدیریت ریسک و 2
0/1085-برون سپاری

ضریب همبستگی مدیریت ریسک و 3
0/0713-ادغام عمودی

ضریب همبستگی مدیریت ریسک 4
0/1677-و چابکی

ضریب همبستگی مدیریت ریسک و 5
0/2169-كارآیی تجاری

ضریب همبستگی مدیریت ریسک و 6
0/0271-رقابت پذیری

ضریب همبستگی مدیریت رابطه و 7
0/11471برون سپاری

ضریب همبستگی مدیریت رابطه و 8
0/1714-ادغام عمودی

ضریب همبستگی مدیریت رابطه و 9
0/45243چابکی

ضریب همبستگی مدیریت رابطه و 10
0/43589كارآیی تجاری

ضریب همبستگی مدیریت رابطه و 11
0/54486رقابت پذیری

ضریب همبستگی برون سپاری و ادغام 12
0/239-عمودی

0/1066ضریب همبستگی برون سپاری و چابکی13

ضریب همبستگی برون سپاری و كارآیی 14
0/2تجاری

ضریب همبستگی برون سپاری و 15
0/25رقابت پذیری

ضریب همبستگی ادغام عمودی و 16
0/5415-چابکی

ضریب همبستگی ادغام عمودی و 17
0/16733كارآیی تجاری

ضریب همبستگی ادغام عمودی و 18
0/20917رقابت پذیری

ضریب همبستگی چابکی و كارآیی 19
0/34112تجاری

ضریب همبستگی چابکی و 20
0/18655رقابت پذیری

ضریب همبستگی كارآیی تجاری و 21
0/8رقابت پذیری

2  ضرایــب همبســتگی نیازمندی هــای 
استراتژیک
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عملیاتی و پیچیدگی، زنجیره در مسیر تعالی و 
نیل به اهداف بلندمدت گام برمی دارد.

پیاده س��ازی نیازمندی های اس��تراتژیک در 
مدیریت زنجیره ي تأمین باالدس��تی با توجه به 
خ��اص بودن )در مورد خاص زنجیره ي تأمین 
باالدستی استخراج شده اند( و کلی بودن آنها 
بسیار دش��وار بوده و با ابهامات فراوانی روبرو 

است. 
بنابرای��ن ب��رای آم��اده ک��ردن آنها جهت 

پیاده س��ازی در زنجیره، کارکردهای عام آنها 
با مرور ادبیات موضوع، اس��تخراج شده و هر 
یک از نیازمندی های اس��تراتژیک به صورت 
ترکیبي خط��ی از این کارکردها ارائه گردید. 
از سوی دیگر برای پیاده سازی نیازمندی های 
اس��تراتژیک در زنجیره، الزم است همبستگی 
آنها بررسی شود تا عدم همبستگی و واگرایی 
آنها س��بب ایجاد نیروهای مخالف در زنجیره 
و در نتیجه حرک��ت در جهت خالف اهداف 

مورد نظ��ر نگ��ردد. تحلیل همبس��تگی انجام 
ش��ده نش��ان داد که  همبس��تگی کافی جهت 
اج��رای همزم��ان نیازمندی های اس��تراتژیک 
در زنجیره ي تأمین باالدس��تی وجود دارد. در 
نتیج��ه نیازمندی های اس��تراتژیک اس��تخراج 
ش��ده برای مدیریت زنجیره ي تأمین باالدستی 
نفت، قابلیت پیاده س��ازی در زنجیره را داشته 
و می توان��د برای تعالی و دس��تیابی به اهداف 

بلندمدت مورد استفاده ی مدیران قرار گیرد.
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