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دو فصلن مه

هدف اصلي در مديريت زنجيره تأممي  ،دسأييبيي يأر ريأبيت ميأيريب (افأااي رابيأت
پذيري) مي يبشد .ير اي اسبس ،هر شرکت راهبأر زنجيأره تأممي مأي يبيتأت يينانأد يأب
اسيفبده از تکنيک هب يب مدل هبيي ويعيت رابيت پذيري(خدمت رسبني) خند را شنبسأبيي
نمنده و در جهت دسييبيي ير حداکثر ريبيت مييري(حداکثر نمند رابيت پأذيري) گأب
يردارد .در حبل حبير پبسخ گنيي ير اي سنال کر چگننر مي تنا رابيت پذيري(خأدمت
رسبني) زنجيره هبي تممي را اندازه گيري نمند از اهميت ويژه اي يرخنردار است .اهميت
آ يدا سبب است کر يب اندازه گيري رابيت پذيري زنجيره هبي تأممي مأي تأنا يأم
تعيي عملکرد فعلي(نقبط انت و يعف) ،مناعيت رابييي(فرصت هأب و تهديأدات) زنجيأره
هبي تممي را نتبت ير يکديگر ميخص نمأند و آ مقدمأر اي يأراي تعيأي آرمأب هأبي
عملکرد و آغبز فرايند يهبند مي يبشد .در اي مقبلر تکنيکي جديد يأب عنأنا تکنيأک انأدازه
گيري رابيت پذيري(خدمت رسبني) زنجيره هبي تممي معرفي مي گأردد .ايأ تکنيأک يأر
اسبس آمنزه هب و شبخص هبي مدل مرجع عمليبت هبي زنجيره تممي طراحي شده است.
مراحل ش گبنر اي تکنيک عببرتند از :شنبسبيي شبخص هأبي مأن ر يأر رابيأت پأذيري
زنجيره هبي تممي يب اسيفبده از تکنيک غريأبلسأبزي فأبزي ،تعيأي اهميأت(وز ) نتأبي
شبخص هبي منيخب گب اول يب اسأيفبده از فراينأد تيليأل سلتألر مراتبأي فأبزي ،تعيأي
مقبدير فبزي هر يک از شبخص هبي منيخب گب اول در زنجيره هبي تممي منرد يررسأي
يک صنعت ،رتبر يندي زنجيره هبي تممي منرد يررسي يأب اسأيفبده از تکنيأک TOPSIS
فبزي ،اطعي سبزي مقبدير فبزي در ابلب چهبر منلفر اصلي رابيت پذيري و ترسيم اندازه
رابيت پذيري هر زنجيره تممي ير روي نمندار چهبر وجهي.

دا شگ ه ش هد
س ل وزدهم -دوره جديد
شم ره 2
پ يیز و زمست ن 1931

واژ ه قکليهق :زنجيره هبي تأممي  ،رابيأت پأذيري(خأدمت رسأبني) ،عملکأرد فعلأي،
مناعيت رابييي ،نمندار چهبر وجهي ،تئنري مجمنعر فبزي
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دانشور رفتار
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مقهمه

برموردار نبودن از اطالعات کافی درباره مدمات ارایهشده

در بازارهای جهاانی اماروزی شارکت هاا واحادهایی باا

برای پاسخگویی به شکایات و مواساتههاای مشاتریان و
عاادم ت رکااز اسااترات ی

اندازهگیری ع لکرد و بهبود مسات ر را در زنجیاره تاأمی

مستقل فعالیتکنناد ( .)1پیچیادگی کاههاا و مادمات در

نشان میدهد ( .)13 12اندازهگیری ع لکرد به عنوان ی

دنیای امروز به گونهای است که بسیار کم اتفاا مایافتاد

ابزار مدیریتی هزماهجرا رهن ودهای هزم را بارای بهباود

سازمان یا موسسهای باه تنهاایی و بادون ک ا گارفت و

ع لکرد برای دستیابی به بهتری کارکرد در زنجیره تاأمی

ه کاری با دیگر سازمانها بتواناد محصاولی را تولیاد یاا

ارایهمیکند .با ای ه ه وجود بسیاری از موانع به انحرا

مدمتی ارایهکند ( 2و .)3
رویکرد مدیریت زنجیره تاأمی

سیستمهای اندازهگیاری ع لکارد از نقاش مهام آنهاا در

از ج لاه رو هاای

توسعه و بهبود مدیریت زنجیاره تاأمی منجار شادهاسات

جدید در دنیای کسبوکار اسات کاه بارای رویاارویی و

( .)14 1به منرور پرکاردن چنای شاکافی ایا مقالاه در

مقابله با ای چالشها بهوجودآمادهاسات .زنجیاره تاأمی

تال

شبکهای از سازمانها است کاه باا ارتبااطی باهدساتی باه

زنجیرههای تأمی است.

پایی دساتی در فراینادها و فعالیاتهاایی درگیرناد و باه

بدی منرور در بخاش بعادی باه مارور تحقیقاات و

صورت محصوهت و مدمات ارایهشده به مشاتری نهاایی
تولید ارز میکنند .به عبارت دیگر یا

نرریات ارایهشده در زمینه اندازهگیری ع لکرد و به ویا ه

زنجیاره تاأمی

در زمینه مدیریت زنجیره تأمی پردامتهمیشود .در بخاش

شامل دو یا چند سازمان است کاه از نرار ناانونی از هام

 3رو

جدا بوده و از طریق جریانهای مواد اطالعات و مالی باه
هم مرتبط هستند ( .)4هاد

ه اه کساانی کاه در زمیناه

بیاان

انادازهگیاری رناباتپاذیری

زنجیرههای تأمی با رویکرد فازی به منراور انادازهگیاری
ع لکرد ارایه می شود .سپس برای تست تکنی

ه ان افزایش مدمت به مشتری است زیرا امروزه از نگاه

(بخش  )7ی

واحااد سااازمانی بااه تنهااایی درباااره

پیشنهادی

مطالعه موردی بر روی زنجیرههای تاأمی

صنعت شناورسازی انجام میشاود.در بخاش  6هاد

رنابتپذیری محصوهت یا مدمات آن مساوو نیسات و
زنجیره تأمی

انجام تحقیق و مد مبنا برای ایجاد تکنی

شده و در بخاش  4تکنیا

زنجیرههای تأمی فعالیتمیکنند افزایش رنابتپذیری یاا
مشااتری نهااایی یا

به منرور ارایه تکنیکی برای انادازهگیاری ع لکارد

از

اناادازهگیااری رنابااتپااذیری زنجیاارههااای تااأمی را

ه ه سازمان هاا را یکجاا درنررمایگیارد.

مطرحمیکنند .ای مقاله باا ج اعبنادی و نتیجاهگیاری از

بنابرای رنابت از شرکت ها به س ت زنجیرههاای تاأمی

تکنی

جابهجا شدهاست (.)5 6 7

پیشنهادی به پایان میرسد.

انها گيرقبت

در دهه گذشته که موضوع مدیریت زنجیره تاأمی باه

پي رق(عملکرد)دب

نجير تأمين:پيشينهتحقيق

تدریج تکامل پیداکارد تحقیقاات و مقااهت متعاددی در
زمینه تووری و ع لیات زنجیرههای تأمی منتشر شدند اما

باهطاور سانتی انادازهگیااری ع لکارد باه عناوان فراینااد

به موضوع انادازهگیاری ع لکارد در زنجیارههاای تاأمی

ک یسازی اثربخشی و کارایی ع لیات تعریف شادهاسات

مالحره و توجاه هزم انجاام نشاد( .)11 10 ، 1مادمات

( .)17در مدیریت کسبوکار جدید اندازهگیری ع لکارد

ارایااهشااده و مغااایرت آن بااا هزینااههااا و درآماادهااا

نقش بسیار مهمتری از ک ایساازی و فرایناد حساابداری
دارد .سین

1. Trade names
2. Supply Chain Management Approach
3. Supply chain
4. Competition

5

و توتل ( )1،1،بیانمایکنناد کاه "آنچاه را

5. Sink and tuttle
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نامهای تجاری منحصربهفرد نیستند که بتوانند به صورت

در زنجیااره تااأمی ؛ ضاارورت

اندازهگیري رقابتپذیري زنجیرههاي تأمین با رویكرد فازي

اندازهگیری ع لکارد مای تواناد بازموردهاای اطالعااتی

مالی را مورد توجه نرار میدهند انتقادات زیادی از نبیال؛

مه ی ارائهکند که مدیران را نادر میساازد تاا ع لکارد را

داشت نگر

کوتاهمدت و سودمحورباودن بهیناهساازی

تحتنرار گرفتاه پیشارفت را آشاکارکنناد تحرکاات و

بخشی و محدود ضعف در پشاتیبانی از بهباود مسات ر و

ارتباطااات را تقویاات و مسااائل را شناساااییکننااد (.)16

داشت معیارهای ت بعدی وارد میشود ( .)1،عاالوه بار

اناادازهگیری ع لکاارد در ماادیریت زنجیااره ت اأمی درک

ای

سیستمهای اندازهگیری ع لکارد در زمیناه مادیریت

درونی و یکپارچاهساازی میاان اع ااء زنجیاره تاأمی را

زنجیره تأمی با مشکالت عدیدهای کاه در ییال فهرسات

میتواند تسهیلکند .ه چنای

شدهاند مواجهاند ( )1 :)1، 11در ارتباط باا اساترات یهاا

اطالعااتی را در مصاو

اثربخشی استرات یها شناسایی عوامل حیااتی موفقیات و

ن یباشند؛  )2فقدان رویکرد تاوازنی باه یکپارچاهساازی

فرصتهای باالقوه فاراهم مایآورد ( .)15 1انادازهگیاری

معیارهای مالی و غیرمالی؛  )3فقادان تفکار سیسات ی کاه

ع لکرد دارای نقش چشا گیری بارای تصا یمگیاری در

ی

موجودیت کال

مدیریت زنجیره تاأمی باه ویا ه در بااز طراحای مجادد

درنررگرفته شود و اندازهگیری ت ام ای کل را دربرگیارد

اهاادا

و اسااترات یهااای کساابوکااار و باااز مهندساای

زنجیره تأمی میبایست به عنوان ی

و  )4بهینهسازی بخشی و محدود.
تعریف مدیریت زنجیره تأمی از بهکارگیری آن بسایار

فرایندهای کسبوکار است (.)11
برماای محقق اان موضااوع اناادازهگیااری ع لکاارد در

آسانتر میباشد .با درنررگرفت محدودیتهای یکارشاده

زنجیااره تااأمی را بررساایکااردهانااد .بی ااون ()1،،1

در باه توسعه یا

ابازار ارزیاابی ع لکارد برایتوساعه و

معیارهای ع لکردی در ادبیاات تحقیاق موجاود را در دو

موفقیت مدیریت زنجیره تأمی بسیار پیچیده و ه واره باا

گروه دستهبندی میکند ( :)1کیفی و ک ای .بیاون ()1،،،

سؤاهتی اساسی از نبیل؛ آیا سیستم ارزیابی باید شامل ی

برای اندازهگیری ع لکرد در زنجیره تأمی

یا چند سازمان گردد؟ آیا سیستم ارزیابی باید شامل ی

سه نوع معیاار

یا

را طراحاای و ارائااهماایکنااد ( :)11منااابع مروجاای و

چند محصو گردد؟ مواجه است ( .)20باهطاور رسا ی

انعطااا پااذیری .گوناسااکاران و ه کااااران او ()2001

زنجیره تأمی

فرایند یکپارچهای است که مواد اولیاه را در

چارچوبی را بارای انادازهگیاری ع لکارد شاامل ساطوح

کارمانههای تولیدی به محصو نهایی تبدیلکرده و سپس

استرات ی

به مشتریان (از طریق توزیعکننده مردهفروشای و یاا هار

تااکتیکی و ع لیااتی در زنجیاره هاای تاأمی

دو) ارائااهماایکنااد .زنجیااره تااأمی چهااار سااط یااا

توسعه دادند ( .)10ای چاارچو ،ع ادتاً؛ تاأمی کنناده
تحویل مدمات مشتری موجودی و هزینههای لجساتی

پلکان (تأمی

را بررسیمیکند.

یا پلکان زنجیره شامل تسهیالت متعددی میتواناد باشاد

با ای حا

حجم ادبیات تحقیاق بارای انادازهگیاری

ع لکرد در زنجیره تاأمی

بنااابرای

و باه ویا ه در زمیناه طراحای

تولید توزیع و مشتریان) دارد که هر ساط

پیچیاادگی زنجیااره تااأمی از تعااداد سااطوح در

زنجیره و تعداد تسهیالت در هار ساط ناشای مایشاود.

سیستم و انتخا ،معیارهاا باا وجاود تواوریهاا و اع اا

پیچیدگی یاتای در زنجیارههاای تاأمی

گوناگونی که در مقاهت گذشته باه آنتوجاه شاده اسات؛

ارزیابی ع لکرد آن را مشکل میسازد .هد

بسیار ناچیز است ()11 1

توسعه چارچوبی برای ارزیابی ع لکرد زنجیرههای تاأمی

عالوه بر ای

ی

سهم سیستمهای اندازهگیری ع لکرد در

طراحای سیساتم
ای تحقیاق

صنعت است.

زمینه مدیریت زنجیره تأمی به دلیل وجود تعاداد زیاادی
محدودیت و نقیصه بسیار اندک میباشد .در حا حاضار
2. Echelon

1. Beamon
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ن یتوانید انادازهگیاریکنیاد ن ایتاوان مادیریتکارد".

به سیستمهای اندازهگیری ع لکرد سنتی کاه نشاانگرهای
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بوششن سیتحقيق


ماایباشااد کااه ازمج ااع زنجیااره تااأمی ( )SCCایجاااد

مسولهای که محققان در تحقیق حاضر در صدد پاسخگویی

شدهاست.

زنجیره تاأمی را تعیای کارد تاا بار

تحلیاال زنجیاارههااای تااأمی از طریااق اناادازهگیااری

اساس آن آرمانهای ع لکرد را مشخص و فرایناد بهباود

رنابتپذیری زنجیرههای تأمی و عدم ارائه اطالعات دنیق

را آغاز کرد .برای حل ای مسوله به دلیال ماهیات مساوله

و عددی بهوسیله مسووهن زنجیرههای تأمی شارکتهاا و

تحقیاق

کارایی باهی منطق فازی در تبادیل متغیرهاای کالمای و

(مدمت رسانی) ی

تحقیق و متناسب با گازارههاای تحقیاق از رو

توصاایفی -ریاضاای(توصاایفی -تحلیلاای) اسااتفاده شااد.
ه چنی

ای پ وهش از نرر هد

کیفی به متغیرهای ک ی در ای تکنی

تحقیاق در چاارچو،

استفاده شد ( .)23در شکل  1ش ای انجام تحقیاق نشاان

تحقیقات کاربردی نرار میگیرد .به عباارت دیگار هاد
تحقیق حل ی

از رویکرد فاازی

داده شده است.

مشکل متداو و مع و در محیط کسبو

کااارماایباشااد .در حقیقاات ونتاای پاا وهش بااه نصااد
بهدستآوردن درک یا دانش هزم برای تعیای ابازاری کاه
بهوسیله آن نیازی مشخص و شانامتهشاده برطار

شاد

پ وهش کاربردی نامیده میشود.
پیش از آنکه بتوان ی

فرایند بهباود را آغاازکارد بایاد از

طریق تحلیل زنجیره تاأمی

تصاویر واضاحی از ساامتار

زنجیااره تااأمی موجااود و ه چناای طریقااه کااارکرد آن
بهدستآورد .محققان در صادد بودناد تاا از طریاق ارائاه
تکنیکاای برایاناادازهگیااری رنابااتپااذیری یاا

زنجیااره

تأمی (اندازه گیری مدمترسانی به مشتری از ی

زنجیره

تأمی ) ع لکرد فعلی و مونعیت رنابتی آن زنجیره تاأمی
را در تقابل با دیگر زنجیرههای تأمی صنعت مورد فعالیت
شناساییکنند و از سوی دیگر بتواند برای تعیی آرمانهای
ع لکرد و آغااز فرایناد بهباود اساتفاده شاود (.)22بارای
حصو ای امر به ی

چارچو ،یا مد استرات ی

نیااز

است تا از آن طریاق باه تاوان شاامصهاای مرباوط باه
رنابااتپااذیری(ماادمترسااانی) زنجیاارههااای تااأمی را
استخراج کرد .بر اسااس بررسایهاا بهتاری ماد بارای
اندازهگیری رنابتپذیری زنجیرههای تاأمی و متعاناب آن
شنامت ع لکارد فعلای و مونعیات رناابتی زنجیارههاای
تأمی

مد مرجع ع لیاتهای زنجیره تاأمی ()SCOR

2. Supply Chain Council
3. Fuzzy logic
4. Fuzzy approach

1. Supply Chain Operations Reference
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به آن بودند آن است که چگونه مایتاوان رناباتپاذیری

به لحاظ استفاده زیاد از متغیرهای کالمای و زباانی در

اندازهگیري رقابتپذیري زنجیرههاي تأمین با رویكرد فازي

بیان مسئله تحقیق

ساخت تکنیک اندازهگیري رقابتپذیري زنجیرههاي تأمین(تکنیک پیشنهادي)

اجرا و بهکارگیري تکنیک پیشنهادي در زنجیرههاي تأمین شناورسازي

نتیجهگیري و پیشنهادات

شکل .1فرآیند انجام تحقیق

تحليلاس سبت

 راس سمهلمرجع

عهخ بجی( رخوبد مشترق)

عملي ته ق نجير تأمين

آن نس ت از فرایند رنابتپذیری است کاه در ارتبااط باا
مشتریان زنجیره تأمی محقق مایشاود .بعاد ماارجی یاا

مد مرجع ع لیاتهای زنجیره تأمی به عناوان نخساتی
چارچو ،کلی بارای ارزیاابی و بهباود ع لکارد و بهباود
زنجیره تأمی به ش ار میرود .ایا ماد حاصال تاال
مشااترک باایش از هفتاااد شاارکت تولیاادکننااده در سااط
بی ال للی است .مد مرجع ع لیاتهاای زنجیاره تاأمی
دارای تعاااریف اسااتاندارد وا هشناساای و واحاادهااای
اندازهگیاری بسایار وسایعی باه منراور ارزیاابی ع لکارد
زنجیره تأمی و ه چنای تحلیال رناباتپاذیری زنجیاره
تأمی میباشد .نابلیتهای ای مد بدان صورت است که
به شرکت ها ای امکان را میدهد که ( :)24بهطوری ماؤثر
فرایندهای مود را ارزیابی اهدا رنابتی مود را دنباا

برمورد با مشتری مود به دو مولفه زیر تقسیم میشود که
عبارت اند از؛ مؤلفه نابلیت اط ینان (شامصهاا :ع لکارد
تحویل و تک یل کامل سفار ) .نابلیت اط ینان به معناای
نابلیت ی زنجیره تاأمی در پایبنادی باه تعهادات ماود
است .ی وجه نابلیت اط ینان حاو محاور تحویال باه
مونع دور مایزناد و از ساوی دیگار احتارام و تعهادات
نانونی و امالنای نسابت باه مشاتریان و تاأمی کننادگان
میباشد.
مؤلفه انعطا پاذیری و واکانشپاذیری (شاامصهاا:
واکنشپاذیری زنجیاره تاأمی و انعطاا پاذیری تولیاد).
انعطا پذیری عبارت است از نابلیت پاسخگویی یا تطبیق
با شرایط جدید .معنای انعطا پذیری برای افراد مختلاف
متفاوت است .انعطا پذیریها را میتاوان در ساه گاروه
باازرد دسااتهبناادیکاارد :انعطااا پااذیری محصااو
انعطا پذیری فرایند و انعطا پذیری زیربناایی .ایا ساه
گروه انعطا پذیری در کنار هم انعطا پاذیری تج عای
ی زنجیره تأمی را تشکیل میدهند و برای پاساخگاویی
سریع زنجیره تأمی به شرایط عدم اط یناان محیطای هزم
هستند.

و بااا اسااتفاده از اطالعااات الگااوبرداری و بهتااری رو
فعالیتهای مود را اولویتبنادیکنناد .در ماد
تحلیل اساس رنابت بی زنجیارههاای تاأمی بار پایاه دو
دسته مقیاس انجام میشود(شکل :)26 27 24( )2
SCOR

1. Benchmarking
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مطالعه کتب ،مقاالت و پایاننامهها
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عهداخلی
آن نس ت از فرایند رنابتپذیری است کاه در ارتبااط باا
فرایندهای درونی زنجیرههای تأمی محقق مایشاود .بعاد
داملی کاه ماود باه دو مؤلفاه زیار تقسایم مای شاود و
عبارتاند از؛ مؤولفه هزینه (شامصها :کل هزینه مدیریت
لجسااتی هزینااه ضاا انت و بهاارهوری ارز افاازوده
کارکنان) .نی ت محصو تابعی از هزینه محصاو اسات.
در گذشته به منرور تعی نی ات فارو محصاو غالبااً
درصد ماصی به هزینه واحد محصاو اضاافهمایکردناد.

مد مرجع ع لیاتهای
زنجیره تأمی

بعد مارجی(برمورد با
مشتری)

نابلیت اط ینان

انعطا پذیری و
واکنشپذیری

واکنشپذیری

بعد داملی

ع لکرد تحویل

هزینه

کل هزینه مدیریت

زنجیره تأمی

انعطا پذیری

لجستی

تک یل کامل
سفار

هزینه ض انت

بهرهوری ارز
افزوده کارکنان

دارایی

زمان چرمه نقد-
به -نقد

روزهای تأمی
موجودی

گرد

دارایی

شکل .2ساختار سلسلهمراتبی ابعاد ،مؤلفهها و شاخصها در مدل مرجع عملیاتهاي زنجیره تأمین ()72

تکنيکانها گيرقبت

کارگیری تکنی مذکور در صنعت شناورسازی و بر روی
زنجیرههای تأمی محصو کشاتی ارایاهمواهادشاد .ایا
تکنی شامل شش مرحله زیر است (شکل  )3که در ادامه
تشری میشود.

پي رق نجير ه ق

تأمين
در ای بخش تکنیکای شاش مرحلاهای برگرفتاه از یا
تحقیق کاربردی کاه باا رو تحقیاق توصایفی-تحلیلای
تدوی شدهاست مطرح میشود .در بخش بعدی نتایج باه
56
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امروزه بسیاری از شرکتها باه جاای باازار فروشانده در
بازار مریدار ع ل یکنند .در ای بازار مشاتریان آگااهتار
بوده و رنابت بسیار شدیدتر اسات بناابرای چالشای کاه
شاارکتهااا بااا آن روباارو ماایباشااند عبااارت اساات از
فااراهمآوردن بهتااری ارز بااا اط ینااان از اینکااه ت ااامی
هزینهها ک تر از نی تهای دیکتهشده بازار اسات .مؤلفاه
دارایی دارای سه شامص با عناوی زمان چرمه نقد-به-
نقد روزهای تأمی موجودی و گرد دارایی میباشد.

اندازهگیري رقابتپذیري زنجیرههاي تأمین با رویكرد فازي

شامصهای اندازهگیری رنابتپذیری زنجیرههای تأمی
غربا سازی فازی
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شامصهای اندازهگیری رنابتپذیری زنجیرههای تأمی صنعت بررسیشده
 AHPفازی
وزن شامصها

انتخا ،زنجیره هاای تاأمی مشاابه
سازی
نرریه فازی
از زنجیرههای تأمی منتخب

مقدار فازی شامصها برای هر ی

 Topsisفازی

رتبهبندی زنجیرههای تأمی منتخب

نطعیسازی مقادیر فازی شامصها

نرریه فازی
ترسیم رنابتپذیری زنجیرههای تأمی منتخب بر روی ن ودار چهاروجهی

شکل .3فنون پیشنهادي و مراحل اجراي آن

فرایند غربا سازی فاازی یا

گ ماول-غر لس قف قش خصه 

فرایناد دومرحلاهای

است .در مرحله او از هر فرد مبره مواستهمیشاود تاا

در ابتدای ای گام ده شامص رنابتپذیری زنجیارههاای
تأمی که عبارت اناد از؛ ع لکارد تحویال تک یال کامال
سفار واکانشپاذیری زنجیاره تاأمی انعطاا پاذیری
تولیااد کاال هزینااه ماادیریت لجسااتی بهاارهوری ارز

عالوه بر وزندهی به معیارهای مختلف ارزیابی مود را از
هر گزینه ارایه دهد .ای ارزیابی شامل رتبهبندی گزیناههاا
بر اساس معیارهای مختلف میباشد ( )25یعنی ی فارد
مبره باید بیانکند که هر گزیناه تاا چاه میازان معیارهاای
مختلف را انناعمیکند (امکان انناع معیارها با گزینههاا باه
چااه میاازان اساات؟) .ایاا ارزیااابی از انناااع معیارهااا
بااهواسااطهگزینههااا در نالااب عناصاار مقیاااس ( )Sانجااام
میشود (بینهایتS7 :؛ میلی زیادS6 :؛ زیادS5 :؛ متوساط:
S4؛ کمS3 :؛ میلی کم S2 :و های  .)S1 :در ایا مرحلاه

افزوده کارکنان هزینه ض انت زماان چرماه نقاد باه
نقد روزهای تأمی موجودی و گرد دارایی وجاوددارد.
هااد از غربااا سااازی فااازی شااامصهااا انتخااا،
شامصهای مهم و تأثیرگاذارتر در تعیای رناباتپاذیری
زنجیرههای تأمی ی صنعت و انجام بررسیهای دنیقتار
بر روی آنها میباشد.

1. Fuzzy screening
2. expert

5
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ن ره واحد گزینهها بهوسیله هر فرد مبره ( )Uبه صورت
زیر محاسبهمیشود :
i  1,2,...,m; k  1,...,r; j  1,2,...,n

} min {Neg( I kj)   IKJ
j

ن ره واحد فرد مبره kام در ارتباط با گزینه iام

ik

درجه اه یت معیار jام از نرر فرد مبره kام

ik

U

U
I


kj

میزان انناع معیار jام از گزینه iام از نرر فرد kام

ikj

اندازه منفی اه یت گزینه iام Neg (S i )  S 7i 1

گ مدوم-تعييناهمي

نتیجه مرحله او فرایند غرباا ساازی باهدساتآوردن
ن رات واحد افراد مبره به گزینههای مختلف میباشد:

ش خصه قمنتخبگ منخس

در ایاا گااام بااا اسااتفاده از تکنیاا فراینااد تحلیاال
سلساالهمراتباای فااازی اه یاات نساابی(وزن) هاار ی ا از
شامصهای انتخا،شده در گام نبل نسابت باه یکادیگر
تعیاای ماایشااود .در تکنی ا پیشاانهادی فراینااد تحلیاال

کاااه در آن  Uikبیاااانگر ارزیاااابی واحاااد گزیناااه iام
به وسیلهفرد مبره kام میباشد r .نیز تعداد کل افراد مباره
را نشان میدهد.
در مرحله دوم از فرایند غربا سازی فازی به ترکیاب
ارزیابیهای انجامشده بهوسیلهافراد مبره پردامتهمایشاود
تا ی ارزیابی واحد از هر گزینه باه دسات آیاد .در ایا

i  1,2,...,m

که در رابطه فو :
 Bij بیانگر ارز
باشد؛

سلسااالهمراتبااای فاااازی باااا رو

تحلیااال توساااعهای

استفاده یشود .مراحل ای تکنی

به ترتیب زیر میباشاد

5

مرحله او  :ترسیم درمت سلسلهمراتب تص یمگیری.
مرحلااه دوم :مقایسااات زوجاای کااه در رو تحلیاال
توسعهای از اعاداد فاازی مثلثای بارای مقایساات زوجای

تص یمگیری تعریف شد .ای تابع بیان میکناد کاه توافاق
چه تعداد از افراد مبره هزم است تا یا گزیناه پذیرفتاه
شده و از فرایند غربا سازی عبورکند .بر ای اساس بارای
هر  k=1,2,…,r( iفرد مباره) بدناه تصا یمگیاری یا
ارز ) Q(Kفراهممیکند Q(K) .بیان میکناد کاه اگار K
فرد مبره از گزینهای راضی باشند آنگاه چگونگی پذیر
ی گزینه چه مواهد بود؟ در ای مرحله برای هر یا از
گزینه ها ارزیابی واحد افراد مبره باید به صاورت نزولای
مرتب شود و بهطور کلی می توان ارزیابی کلی از گزیناه i
را به صورت زیر محاسبهکرد:

استفادهمیشود و باا اساتفاده از طیاف  1/،تاا  ،سااعتی

5

ماتریس مقایسات زوجی را به صاورت اعاداد مثلثای مای
توان تشکیل داد .در ای مرحله تص یمگیرنده ترجیحاات
مود را با مقایسه زوجی عناصر هر سط نسبت به عناصر
سطوح باهتر به شیوه فازی بیان یکند.
مرحله ساوم :انجاام محاسابات کاه در رو تحلیال
توسعه ای برای هر یا از ساطرهای مااتریس مقایساات
زوجی ارز  Skکه مود ی عدد فازی مثلثی است باه
صورت زیر محاسبهمیشود:

} U  M {Q( j)  B
ij

5

(:) 21

تااابع اج اااع نراار ( )Qباارای بدنااه

j

 ،استف د ا 

تکنيکAHPف ق

}{U ik}  {U i1 ,U i 2 ,...,U ir

مرحلااه ابتاادا ی ا

نسبی(و ندهی)

i

1

jامی ن اره ماو ،گزیناه  iمای

m n

S   M     M ij 
i 1 j 1 
n

kj

j 1

k

1. Unit score
5. Extent analysis method

 .2مرجع مطالب آوردهشده در ای نس ت رفرنس ش اره  25میباشد.

 .6مرجع مطالب آوردهشده در ای نس ت رفرنس ش اره  21میباشد.

3. Negative of importance
4. Aggregation function

7. Thomas L.Saaty
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 Q(j) بیانگر آن اسات کاه تصا یمگیرناده چقادر
احساسمیکند که ح ایت حدانل  jفرد مبره هزم
دارد؟
 Q(j)^Bij را به عناوان وزن دهای باه jامای ن اره
مو ،گزینه  )Bij( iبار اسااس مواسات تصا یم
گیرنده می توان درنررگرفت.
 ع لگر  maxنقش ج ع را در رو میانگی گیری
عددی مع ولی بازیمیکند.

اندازهگیري رقابتپذیري زنجیرههاي تأمین با رویكرد فازي

کااه در آن  kبیااانگر ش ا اره سااطر و  iو  jبااه ترتیااب
نشاندهنده گزینهها و شامصها میباشند .در ایا رو
پس از محاسبه Skها باید درجه بزرگی آنهاا را نسبت باه
هم بهدستآورد .بهطور کلی اگر  M1و  M2دو عدد فاازی
مثلثی باشند درجاه بزرگای  M1بار  M2باه صاورت زیار
تعریف میشود:

موبد ربسی
در ای گام با اساتفاده از تکنیا  TOPSISفاازی و باه
کارگیری اطالعات بهدساتآماده از گاامهاای دو و ساه
زنجیرههای تأمی بررسیشده رتبهبندی میشوند و به ایا
طریاااق وضاااعیت کلااای آنهاااا نسااابت باااه یکااادیگر

 ( M 1  M 2)  1
{
) ( M 1  M 2)  hgt( M 1  M 2
2

u l
1

)(u1  l 2)  (m2  m1

مشخصمیشود .
تطعیس قمق د رف قش خصه 

گ مپنجم-

hgt( M 1  M 2) 

میزان بزرگی ی عدد فاازی مثلثای از  kعادد فاازی
مثلثی دیگر نیز از رابطه زیر بهدستمیآید:

در ای گام مقادیر فازی شامصها که در گام ساه تعیای
شد با استفاده از نرریه فازی و در نالب چهار مؤلفه اصلی
رنابتپذیری زنجیرههای تاأمی یعنای نابلیات اط یناان
انعطا پذیری و واکنشپذیری هزینه و دارایی به مقاادیر
نطعاای تباادیل ماایشااود .در تکنیاا پیشاانهادی باارای
نطعیسازی عدد فازی از رو مرکز ناحیه 2اساتفادهشاد
( 2،و )21؛ که نحوه محاسبه آن برای عادد فاازی مثلثای
) M=(a,b,cبه صورت زیر میباشد:

])W  [w'( x1), w'( x 2),..., w'( x n

CA 

)  (M 1  M 2 ,..., M k )  (M 1  M 2)and...and  (M 1  M k

ه چنی برای محاسابه وزن شاامصهاا در مااتریس
مقایسات زوجی به صورت زیر ع ل میشود:
}) k  1,2,...,n; k  i W ( xi )  min{  ( S i  S k
'

بنااابرای
مواهدشد:

بااردار وزن شااامصهااا بااه صااورت زیاار
t

) (c  a )  (b  a
a
3

'

که ه ان بردار ضرایب غیر باه هنجاار فرایناد تحلیال
سلسلهمراتبی فازی است؛ و بر اسااس رابطاه زیار مقادار
اوزان به هنجارشده شامصها تعیی میشود.

گ مششم-ترسيمبت
نمودابچه بوجهی

'

w
w
w

از

در ایا گااام پااس از تعیاای مقااادیر نطعاای هاار ی ا
مؤلفههای اصالی بارای هار یا از زنجیارههاای تاأمی
رنابتپذیری هر ی از زنجیرههای تأمی بررسیشده بار
روی ی ن ودار چهار وجهی که هر وجه بیاانگر یکای از
چهار مؤلفه اصلی رنابتپذیری زنجیرههای تأمی یکرشده
در باه می باشد ترسیم میشود.

i

'

i

i

مرحله چهارم :تعیی وزن نسبی هر گزینه
گ مسوم-تعيينمق د رف قهر کا 
ش خصه قمنتخبگ م ک،دب نجير ه ق
ربسیشه  کصنع

تأمين

پي رق ربوق


از

در ای گام با استفاده از نرریه فاازی مقاادیر هار یا
شامصهای منتخب گام نخست برای زنجیرههای تاأمی
بررسیشده ی صنعت محاسبهمیشود .به عباارت دیگار
اطالعاتی از زنجیرههای تأمی بررسیشده ی صانعت باا
استفاده از پرساشناماه و بار اسااس یا ساری شاامص
گردآوری میشود.
 .1به دلیل استفاده از نرم افازار ( FDM(Fuzzy Decision Makingکاه بار
مبنای فرمو های  TOPSISفازی محاسبات را انجام می دهد از ارایه رو
محاسبات در ای گام مودداری گردید.
2. Center of area

5
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 M1 ≾ M2اگر
در غیر ای صورت

گ مچه بم-بتبه نهق نجير ه قتأمين
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محور ( 1مؤلفه قابلیت اطمینان)

محور ( 4مؤلفه انعطافپذیري و واکنشپذیري)

نرخ برگشت پرسشنامه ها رنم  %56بود .پرسشنامههاای
ج عآوریشده باا اساتفاده از نارمافازار  Excelتجزیاه و
تحلیل شد و نتایج در جدو  1نشاندادهشادهاسات .تاابع
اج اع نرر بدنه تص یمگیری در ای مسوله به صورت تابع
متوسط درنررگرفتهشد یعنی هر گزینه که ارز بااهتر از
 3به دساتآورد پذیرفتاه شاده و از فرایناد غرباا ساازی
عبورمیکند.

مط لعهموبدق :نجير ه قتأمين
شن وبس ق
باارای تساات تکنی ا پیشاانهادی تکنی ا اناادازهگیااری
رنابتپذیری زنجیرههای تأمی بر روی زنجیرههای تاأمی
شناورسازی پیادهسازی و اجرا شد.
در گام نخست ابتدا شامصهای دهگانه رنابتپذیری
زنجیاارههااای تااأمی متناسااب بااا نابلیاات کاااربری در
زنجیرههای تأمی شناورسازی باز تعریاف شادند .ساپس

جهول .1ارزیابی واحد گزینهها و گزینههاي منتخب در
غربالسازي فازي

تکنی غربا سازی فازی به منرور شناسایی شامصهای
مهاام و مااؤثر در رنابااتپااذیری زنجیاارههااای تااأمی
شناورسازی اجرا شاد .باه منراور اجارای مرحلاه او از
فرایند غربا سازی فازی پرسشنامهای طراحای شاد و از
افراد مبره درمواسات شاد کاه جاداو تهیاهشاده را باا
استفاده از مقیاس  Sتک یلکنند .ای پرسشنامه باا عناوان
پرسشنامه گام یا توزیاع شاد و شاامل دو جادو باا
عناوی ؛ جدو درجاه اه یات معیارهاای مختلاف بارای
رنابتپذیری زنجیرههای تأمی شناورسازی و جدو انناع
معیارها بهواسطهگزینهها میشد .در ای پرسشنامه منرور

نم د
مقي سS

از گزینااههااا ه انااا شااامصهااای دهگانااه رنابااتپااذیری
زنجیاارههااای تااأمی و منرااور از معیارهااا معیااارهااای
ششگانهای است که باید در فرایناد غرباا ساازی فاازی
وجودداشتهباشد و عبارت اناد از :نی ات فارو کیفیات
محصو نابلیت اط ینان انعطا پذیری زمان مدمات.
ای پرسشناماه باه منراور تک یال و کساب نرارات
مبرگان از باهتری مسوو هر ی از زنجیارههاای تاأمی
شناورسازی نررمواهی شد .از  21پرسشنامه توزیع شده

عهدمرتبط

گز نهه (iه )

ui

L

3

ع لکرد تحویل

H

7

تک یل کامل سفار

M

4

واکنشپذیری زنجیره تأمی

L

3

انعطا پذیری تولید

M

4

کل هزینه مدیریت لجستی

M

4

بهرهوری ارز

L

3

هزینه ض انت

M

4

زمان چرمه نقد -به -نقد

H

7

روزهای تأمی موجودی

L

3

گرد

افزوده کارکنان

دارایی

در گام دوم فرایناد تحلیال سلسالهمراتبای فاازی باه
منرور تعیی اه یت نسبی(وزن) شامصهای منتخب گام
او اجرا شاد .در حقیقات هاد تصا یمگیاری در ایا
مرحله تعیی وزن هر ی از شاامصهاای منتخاب (باه
عنوان گزینهها) نسبت به رنابتپذیری زنجیرههاای تاأمی
شناورسازی با توجه به چهار مؤلفه اصلی رناباتپاذیری
5
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محور ( 7مؤلفه هزینه)

محور ( 3مؤلفه دارایی)

اندازهگیري رقابتپذیري زنجیرههاي تأمین با رویكرد فازي

یعنی نابلیت اط یناان واکانشپاذیری و انعطاا پاذیری
هزیناه و دارایاای(بااه عنااوان معیارهاا) ماایباشااد .درماات
سلساالهمراتبای تصا یم باارای تعیاای وزن شااامصهااای
منتخب در شاکل  4نشااندادهشادهاسات .فرایناد تحلیال
سلسلهمراتبی فازی دارای دو مرحله است؛ در مرحلاه او
می بایست مقایسات زوجی انجام شاود ( .)21بارای ایا
منرور پرسشنامهای به عنوان پرسشنامه گام دوم طراحای
شد که پنج جدو باا عنااوی ؛ جادو مااتریس مقایساه
زوجی معیارها از نرار تصا یمگیرناده جادو مااتریس
مقایسات زوجی گزینهها نسبت به معیار نابلیات اط یناان

تعیین وزن شاخصهاي منتخب

انعطافپذیري و واکنشپذیري

قابلیت اطمینان

دارایی

هزینه

تکمیل کامل سفارش

واکنشپذیري زنجیره تأمین

کل هزینه مدیریت لجستیک

بهرهوري ارزش افزوده کارکنان

زمان چرخه نقد – به – نقد

روزهاي تأمین موجودي

شکل .4درخت تصمیم براي تعیین وزن شاخصهاي منتخب

ای پرساشناماه باه منراور انجاام مقایساات زوجای
مبرگان به  16مسوو از شانزده زنجیره تأمی شناورسازی
دادهشد .به دلیل اینکه در ای تحقیق تکنی فرایند تحلیال
سلسلهمراتبی فازی به عنوان رو تحلیل توسعهای انجاام

زوجی عناصر هر سط نسبت به عناصر سطوح بااهتر باه
شیوه فازی بیانکردند .نرخ بازگشت پرساش ناماه در ایا
مرحله  63درصد بود که نشان مایدهاد  10پرساشناماه
برگشت داده شد.

میشود از پاسخدهندگان مواستهشاد تاا از اعاداد فاازی
مثلثی برای مقایسات زوجای اساتفاده کناد .باا اساتفاده از
طیف  1/،تا  ،سااعتی (طیاف  1/،تاا  )AHP ،مااتریس
مقایسات زوجی را به صورت اعداد مثلثی میتوان تشکیل
داد .در ای مرحله مبرگان ترجیحات مود را باا مقایساه

در مرحلااه دوم ماایبایساات بااا اسااتفاده از تعاااریف و
مفاهیم فرایند تحلیل سلسلهمراتبی فازی ضرایب هر یا
از ماتریسهای مقایسات زوجی محاسبه شاده و ضارایب
اه یت نسبی گزینه هاا تعیای شاود (نتاایج در جادو 2
مالصهشدهاست).
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جاادو ماااتریس مقایسااات زوجاای گزینااههااا نساابت بااه
شامص انعطا پذیری و واکنش پذیری جدو مااتریس
مقایسات زوجی گزیناه هاا نسابت باه شاامص هزیناه و
ماتریس مقایسات زوجای گزیناه هاا نسابت باه شاامص
داراییدارد .در ای پرسش نامه منراور از گزیناه هاا ه اناا
شامص های مؤثر در رناباتپاذیری زنجیارههاای تاأمی
شناورسازی(شامصهای منتخب) و منرور از معیارها نیاز
چهااار مؤلفااه اصاالی رنابااتپااذیری زنجیاارههااای تااأمی
میباشد.
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جهول .2ضرایب اهمیت نسبی گزینهها در فرایند تحلیل سلسلهمراتبی فازي
ت لي

معي به (و ن)

()0/304

واکنشپي رق()0/030

()0/394

()0/262

نسبیگز نهه

تک یل کامل سفار

0/243

0/21،

0/0،1

0/123

0/17

واکنش پذیری زنجیره تامی

0/227

0/261

0/000،

0/001

0/051

کل هزینه مدیریت لجستی

0/111

0/023

0/273

0/146

0/1،6

0/22

0/0،7

0/257

0/272

0/247

زمان چرمه نقد-به-نقد

0/014

0/141

0/163

0/272

0/14

روزهای تامی موجودی

0/11

0/261

0/216

0/226

0/111

بهره وری ارز

افزوده کارکنان

درگااام سااوم بااه دلیاال آنکااه در ادامااه ای ا تکنی ا
محاسبات به صورت مشخص و معی بر روی زنجیرههای
تأمی انجام مواهدشد میبایست از بی زنجیرههای تأمی
شناورسازی ی سری زنجیره تاأمی مشاابه بارای اداماه
مطالعه انتخا ،میشدند.
بهطور کلی زنجیارههاای تاأمی شناورساازی چهاار
زنجیره تأمی که محصو متفااوتی ایجاادمایکنناد دارد .
زنجیرههای تأمی کشتی زنجیرههاای تاأمی یادککاش
زنجیرههای تأمی لنج فاایبرگالس و زنجیاره تاأمی ناایق

به شامص تک یل کامل سفار و سه سؤا بعدی مربوط
به شامص واکنشپذیری زنجیره تأمی است .سؤاهت ای
بخش میبایست باهوسایله مشاتریان یا زنجیاره تاأمی
تک یل شود .بخش دوم حااوی پانج ساؤا اسات کاه دو
سؤا او مربوط به شامص کل هزینه مدیریت لجساتی
و ساؤاهت بعاادی بااه ترتیااب تعیای کننااده مقاادار فااازی
شامصهای بهرهوری ارز افزوده کارکنان زمان چرماه
نقااد– بااه– نقااد و روزهااای تااأمی موجااودی ماایباشااد.
سؤاهت ای بخاش مای بایسات باهوسایله اع اای یا

فایبرگالس .از بی ای زنجیاره هاای تاأمی بارای اداماه
اجرای تکین زنجیره تأمی محصو کشتی انتخا ،شاد.
بر ای اساس مشخص شد که سه شرکت زنجیاره هاای
تأمی محصو کشتی فعا دارند .هزم به یاادآوری اسات
بااه دلیاال حفااا اطالعااات سااازمانی ایا سااه شاارکت از
نامبردن آنها در ای مقاله مودداری شدهاست .در مرحلاه
بعدی از ای گام می بایست مقاادیر فاازی شاامصهاای
منتخب در هار یا از زنجیارههاای تاأمی بررسایشاده
محاسبه شود.
بدی منراور پرساشناماه ای طراحای شاد تاا بتاوان

زنجیره تأمی تک یال شاود .ایا پرساشناماه باه عناوان
پرسش نامه گام سوم ابتدا بر اساس ن ونهگیاری تصاادفی
در امتیار سه ت از مشتریان هر ی از زنجیرههای تاأمی
محصو کشاتی بررسای شاد .ساپس دوبااره بار اسااس
ن وناهگیااری تصااادفی در امتیااار ساه ع ااو هاار یا از
زنجیرههای تأمی محصو کشتی مورد بررسی نرارگرفت.
محققان به منرور تعیی مقادیر فازی شامصها بارای هار
ی از زنجیرههای تأمی مورد بررسی بر اسااس دادههاای
گردآوریشده دادههای پرسشنامهها را از طریق نرمافازار
 Excelمورد تجزیه و تحلیل نرارداد .نتیجه ایا تجزیاه و

اطالعات موردنیاز تعیی مقادیر فازی ای شامصها را در
هر ی از زنجیرههای تأمی بررسای شاده باهدساتآورد.
سؤاهت ای پرسشنامه در دو بخش تادوی شاد .بخاش
او که حاوی شش سؤا میباشد و سه سؤا او مربوط

تحلیلها که ه انا مقادیر فازی شامصها برای هر یا از
زنجیرههای تأمی محصو کشتی مورد بررسای اسات در
(جدو  )3نشاندادهشدهاست.
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انعط فپي رقو

هز نه

دابا ی

گز نهه

اطمين ن

ضر باهمي



اندازهگیري رقابتپذیري زنجیرههاي تأمین با رویكرد فازي

جهول .3مقادیر فازي شاخصها در زنجیرههاي تأمین منتخب
نجير تأمينموبد ربسی

نجير تأمينشرک

ش خصه

الف

نجير تأمينشرک

(مقهابف ق)

ب

نجير تأمينشرک

(مقهابف ق)

ج

(مقهابف ق)

واکنشپذیری زنجیره تأمی

1/55

4/11

5/11

1/11

2/76

7/76

2/33

7

1

کل هزینه مدیریت لجستی

2/16

7

1

1/65

3

6

1/7

4

5

1

2/33

7/33

2/33

7

1

1/33

3

6

زمان چرمه نقد به نقد

2/65

7/65

1/65

6

،

10

3/33

6/33

،/33

روزهای تأمی موجودی

2/33

7

1

3/33

6/33

،/33

2/65

7/65

1/65

بهرهوری ارز

افزوده کارکنان

زنجیره تأمی را برای مؤلفه دوم شامصهای کال هزیناه
مدیریت لجستی و بهرهوری ارز افزوده کارکنان بارای
مؤلفه سوم و شامصهای زمان چرمه نقاد– باه– نقاد و
روزهاااای تاااأمی موجاااودی را بااارای مؤلفاااه چهاااارم
درنررگرفت .بارای محاسابه مقادار فاازی مؤلفاه هزیناه
محققااان شااامص بهاارهوری ارز افاازوده کارکنااان را
معکااوس و بااا شااامص کاال هزینااه ماادیریت لجسااتی
ج عکرده تا آن مولفه وجه منفی یا زیان باه ماود بگیارد؛
یعنی هر چه مقدار آن کااهش یاباد مطلاو،تار اسات و
تحلیلها سادهتر مای شاود(بناابرای اگار شاامص هزیناه
کاهش یابد و یا شامص بهرهوری ارز افازوده کارکناان
افزایش یابد مقدار ای مؤلفه کاهشمواهادیافات) .بارای
محاسبه مقدار فازی مؤلفه دارایی محقاق هار دو شاامص
مربوط به ای مؤلفه را معکوس و با هم ج عکرد تا مؤلفه
چهارم وجه مثبت یا سود به مود بگیارد؛ یعنای هار چاه
مقدار آن مؤلفه افزایش یابد مطلو،تر مواهدبود (بنابرای
هاار چااه مقاادار ایاا دو شااامص سااازنده ایاا مؤلفااه
کاهشیابد مقدار ای مؤلفه افزایش مواهدیافت).

در گام چهارم زنجیرههای تأمی محصو کشتی مورد
بررسی با استفاده از تکنیا  TOPSISفاازی رتباهبنادی
شدند .در حقیقت در اینجا مساوله تصا یمگیاری باه ایا
صورت است که شامص های منتخاب باه عناوان معیاار
ع لکرده و زنجیرههای تأمی محصو کشتی بررسیشاده
به عنوان گزینه درنررگرفتاهمایشاوند .بارای انجاام ایا
رتبهبندی اطالعات موردنیاز به نرمافزار  FDMوارد شاد
و ساپس از طریاق ایا نارمافازار فرماان انجاام تکنیا
 TOPSISفازی اجرا شد .نتایج حاصل از اجرای تکنیا
 TOPSISفاااازی از طریاااق نااارمافااازار (جااادو )4
نشاندادهشدهاست.
جهول -4رتبهبندي زنجیرههاي تأمین منتخب
بتبه

گز نه

امتي 

1

زنجیره تأمی شرکت الف

13/ 3

2

زنجیره تأمی شرکت ج

13/ 2

3

زنجیره تأمی شرکت ،

51/ 11

در گام پنجم ابتدا مقادیر فازی شش شامص منتخاب
گام ی با توجه به اه یت نسابی آنهاا کاه در گاام دوم
بااهدسااتآمااد بااه مقااادیر فااازی چهااار مؤلفااه اصاالی
رنابتپذیری زنجیرههای تأمی شناورسازی یعنی نابلیات
اط ینان انعطا پذیری و واکنشپذیری هزیناه و دارایای
تبدیل شدند که در (جادو  )7آوردهشادهاسات .هزم باه
توضی است که به منرور تعیی مقادیر فازی چهار مؤلفاه
اصلی یعنی نابلیات اط یناان انعطاا پاذیری و واکانش
پذیری هزینه و دارایی مای بایسات باه ترتیاب شاامص
تک یل سفار را برای مؤلفه او شامص انعطا پذیری
1. Fuzzy decision making
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تک یل کامل سفار

2/22

7

1

1

1/1،

4/1،

1/22

3
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جدول .5مقادیر فازي مؤلفههاي اصلی رقابتپذیري در زنجیرههاي تأمین منتخب
نجير تأمينموبد ربسی

نجير تأمينشرک
(مقهابف ق)

(مقهابف ق)

(مقهابف ق)

نابلیت اط ینان

0/33

0/57

1/2

0/17

0/21

0/53

0/11

0/47

0/،

انعطا پذیری

0/13

0/32

0/77

0/01

0/،،

0/43

0/11

0/3،

0/62

هزینه

1/11

2/52

7/64

0/53

1/4

4/،2

0/،5

2/14

4/43

دارایی

1/41

2/32

4/71

1/21

1/63

2/51

1/35

2/06

4/13

سااپس مقااادیر فااازی ایاا چهااار مؤلفااه اصاالی در
زنجیرههای تأمی محصو کشتی بررسیشده با استفاده از
نرمافزار  Fuzzy Techو رو "مرکز ناحیه" باه مقاادیر
نطعی تبدیل شدند .هد

نابلیت اط ینان و انتهاای دیگار محاور انعطاا پاذیری و
واکنشپذیری زنجیرههای تأمی مایباشاد و محاور افقای
معر بعد داملی برای رنابتپذیری زنجیارههاای تاأمی
است که ی انتهای محاور مؤلفاه هزیناه و انتهاای دیگار
مؤلفه دارایی را نشان میدهد.
در ایا ا ن اااودار ساااه مؤلفاااه نابلیااات اط یناااان
انعطا پذیری و واکنشپذیری و دارایای جنباه مثبات یاا
سود دارند و هر چه بار روی ن اودار از مبادأ مختصاات
دورتر شوند مطلو،تر میباشد .حا آنکاه مؤلفاه هزیناه
دارای جنبه منفی یا زیان بوده و هر چاه بار روی ن اودار
چهاروجهی به مبدأ مختصات نزدی تر شاود مطلاو،تار
مواهدبود.

از دیفازیکردن مقادیر چهاار

مؤلفه اصلی رنابتپاذیری ه اناا اساتفاده از مقاادیر ایا
مؤلفهها برای ترسیم ن اودار رناباتپاذیری زنجیارههاای
تأمی محصو کشتی مورد بررسی در گاام ششام اسات.
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیلها بار روی مقاادیر فاازی
مؤلفهها در (جدو  )6نشاندادهشدهاست.
جهول .6مقادیر قطعی چهار مؤلفه اصلی رقابتپذیري در
زنجیرههاي تأمین منتخب
دابا ی هز نه انعط فپي رق



ت لي

اطمين ن

مؤلفهه 

2/،23

3/11،

0/331

0/561

زنجیره تأمی
الف

1/،01

1/61،

0/23،

0/311

زنجیره تأمی
،

2/725

2/715

0/3،1

0/711

زنجیره تأمی
ج

در گام ششم مقادیر هار یا از چهاار مؤلفاه اصالی
رنابتپذیری یعنای نابلیات اط یناان انعطاا پاذیری و
واکنشپذیری هزینه و دارایی برای هر ی از زنجیرههای
تأمی محصو کشاتی ماورد بررسای (کاه در گاام پانچم
مشخص شد) بر روی ن ودار چهاروجهای کاه هار وجاه
معر یکی از چهار مؤلفه اصلی رنابتپاذیری مایباشاد
رسم میشود .محور ع ودی معر بعد مارجی یا ارتبااط
با مشتری برای رنابتپذیری میباشد که ی انتهای محور
1. Defuzzification
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مؤلفهه

الف

نجير تأمينشرک

ب

نجير تأمينشرک

ج

اندازهگیري رقابتپذیري زنجیرههاي تأمین با رویكرد فازي

1
3.5
3
2.5

1.5
1
0.5
2

4

0

3

زنجیره تامی ،

زنجیره تامی ج

زنجیره تامی الف

نموداب .1نمودار اندازه رقابتپذیري زنجیرههاي تأمین بررسیشده

انها بت

شامص های تشکیلدهنده ای مؤلفهها مای توانناد بارای
شرکت تعریفکرده و فرایند بهبود را آغازکنند.
برای اینکه بتوان ع لکرد فعلی زنجیارههاای تاأمی را
تحلیلکرد باید ی استاندارد ع لکرد وجودداشتهباشاد تاا
بهتوان ع لکرد فعلی را با آن مقایسهکرد و آنگاه باه نقااط
نااوت و ضااعف ی ا زنجیااره تااأمی پاای باارد .ن ااودار
رنابااتپااذیری یا زنجیااره تااأمی در حالاات اسااتاندارد
ع لکرد در ن ودار  2نشاندادهشدهاست.

پي رق نجير ه قتأمين:

شن س یعملکردفعلیوتعيينموتعي



بت تی
هد از ترسیم ن ودار رنابتپاذیری زنجیارههاای تاأمی
بررسیشده ه انا نشاندادن ع لکرد فعلی (نقااط ناوت و
ضااعف) و مونعیاات رنااابتی (فرصااتهااا و تهدیاادات)
زنجیرههای تأمی بررسیشده میباشد کاه پاس از تعیای
ای موارد مدیران زنجیرههای تأمی آرمانهای ع لکرد را
در هر ی از چهار مؤلفاه اصالی رناباتپاذیری و حتای
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نموداب .2نمودار رقابتپذیري زنجیرههاي تأمین در حالت عملکرد استاندارد

محققاان ن ااودار رنابااتپااذیری زنجیاارههااای تااأمی
بررسیشده در حالت استاندارد ع لکرد را ن ودار ال اس1
نامگذاریکردند بنابرای برای تعیی ع لکرد فعلی هر ی
از زنجیرههای تاأمی مایبایسات ن اودار رناباتپاذیری

نسبت به دو زنجیره تأمی رنیب دارای فرصت باوده و در
دیگر مؤلفهها با تهدید از جانب زنجیرههای تاأمی رنیاب
مواجه است و زنجیره تأمی محصو کشتی شرکت ج در
مؤلفه انعطا پذیری و واکنشپذیری نسبت به دو زنجیاره

زنجیره تأمی آن شرکت را با ن ودار ال اس مقایسهکرد تاا
به ای طریق بهتوان نقاط ناوت و ضاعف هار زنجیاره را
شناساییکرد.
به منرور تعیی مونعیت رنابتی (فرصتها و تهدیدات
محیطی) زنجیرههای تأمی بررسی شده نسبت به یکادیگر
میبایست اندازه رنابتپذیری زنجیارههاای تاأمی ماورد
بررسی را بهطور همزمان بر روی ی ن ودار چهاروجهای
ترسیمکرد .سپس با مقایسه همزمان ای زنجیرههای تاأمی
نسبت به هر مؤلفه رنابتپذیری مای تاوان فرصاتهاا و
تهدیدات محیطی هر زنجیره تأمی را شناساییکرد.
پس از ترسیم اندازه رنابت پذیری زنجیره های تاأمی
محصو کشتی سه شرکت مورد بررسی بار روی ن اودار
چهاروجهی مشاخص شاد کاه زنجیاره تاأمی محصاو
کشتی شرکت الف در دو مؤلفه نابلیت اط ینان و دارایای
نسبت به دو زنجیره تأمی رنیب دارای فرصت مایباشاد
زنجیره تأمی محصو کشتی شرکت  ،در مؤلفاه هزیناه

تأمی رنیب دارای فرصت است.
نتيجهگيرقوپيشنه دات

در ای مقاله رویکردی جدیاد برایانادازهگیاری ع لکارد
زنجیرههای تأمی با استفاده از اندازهگیری رناباتپاذیری
زنجیرههای تأمی معرفی شد .رو مع و برای ارزیاابی
ع لکرد زنجیره تأمی از مد های از نبل طراحیشده کاه
ی سری شامص دارد استفادهکردهاست  .بدی منرور بار
اساس مد مرجع ع لیاتهای زنجیره تأمی شامصهای
تحلیاال اساااس رناباات اسااتخراج شااد و سااپس تکنیکاای
ششمرحلهای برای اندازهگیری رنابتپذیری زنجیرههاای
تأمی با منطق فازی(تکنی پیشنهادی) ارایه شد.
ای تکنی نادر است ض تعیای ع لکارد فعلای و
شناسایی مونعیت رنابتی آرماانهاای ع لکارد را در هار
مؤلفه تعیی و فرایند بهبود را آغازکند .مفروضات اساسای
که در سامت تکنی پیشنهادی مدنرر بودهاند عبارتاناد
از؛ ارزیابی ع لکرد زنجیره تأمی (شناسایی نقاط ناوت و
ضااعف آن زنجیااره تااأمی ) و بهبااود از طریااق تعیاای
آرمانهای ع لکرد ارزیابی جامع انعطا پذیری مدیریتی

 .1دلیل نامگذاری ال اس بر روی ن ودار رناباتپاذیری زنجیارههاای تاأمی
بررسیشده شکل ن ودار رنابتپذیری در حالت ع لکرد استاندارد میباشد.
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 نوآوری و وی گیهای تکنی پیشانهادی در.و فازیبودن
) طراحی تکنی پیشانهادی شاامل انعطاا1 سه حوزه
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