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چکيه 

افأااي  رابيأت   )، دسأييبيي يأر ريأبيت ميأيريب     تأممي  هدف اصلي در مديريت زنجيره 
مأي يبيتأت يينانأد يأب      تأممي  ير اي  اسبس، هر شرکت راهبأر زنجيأره   . مي يبشد( پذيري

را شنبسأبيي  خند ( خدمت رسبني)اسيفبده از تکنيک هب يب مدل هبيي ويعيت رابيت پذيري
گأب   ( حداکثر نمند  رابيت پأذيري )نمنده و در جهت دسييبيي ير حداکثر ريبيت مييري

خأدمت  )در حبل حبير پبسخ گنيي ير اي  سنال کر چگننر مي تنا  رابيت پذيري. يردارد
اهميت . را اندازه گيري نمند از اهميت ويژه اي يرخنردار است تممي زنجيره هبي ( رسبني

مأي تأنا  يأم      تأممي  ست کر يب اندازه گيري رابيت پذيري زنجيره هبي آ  يدا  سبب ا
زنجيأره  ( فرصت هأب و تهديأدات  )، مناعيت رابييي(نقبط انت و يعف)تعيي  عملکرد فعلي

را نتبت ير يکديگر ميخص نمأند  و آ  مقدمأر اي يأراي تعيأي  آرمأب  هأبي        تممي هبي 
بلر تکنيکي جديد يأب عنأنا  تکنيأک انأدازه     در اي  مق. عملکرد و آغبز فرايند يهبند مي يبشد

ايأ  تکنيأک يأر    . معرفي مي گأردد  تممي زنجيره هبي  ( خدمت رسبني)گيري رابيت پذيري
. طراحي شده است تممي اسبس آمنزه هب و شبخص هبي مدل مرجع عمليبت هبي زنجيره 

ري شنبسبيي شبخص هأبي مأن ر يأر رابيأت پأذي     : مراحل ش  گبنر اي  تکنيک عببرتند از
نتأبي  ( وز )فأبزي، تعيأي  اهميأت    سأبزي  غريأبل يب اسيفبده از تکنيک  تممي زنجيره هبي 

شبخص هبي منيخب گب  اول يب اسأيفبده از فراينأد تيليأل سلتألر مراتبأي فأبزي، تعيأي         
منرد يررسأي   تممي مقبدير فبزي هر يک از شبخص هبي منيخب گب  اول در زنجيره هبي 

 TOPSISمنرد يررسي يأب اسأيفبده از تکنيأک     تممي بي يک صنعت، رتبر يندي زنجيره ه
فبزي، اطعي سبزي مقبدير فبزي در ابلب چهبر منلفر اصلي رابيت پذيري و ترسيم اندازه 

 .ير روي نمندار چهبر وجهي تممي رابيت پذيري هر زنجيره 
 

، عملکأرد فعلأي،   (خأدمت رسأبني  )، رابيأت پأذيري  تأممي  زنجيره هبي  :واژ ه قکليهق
 يت رابييي، نمندار چهبر وجهي، تئنري مجمنعر فبزيمناع
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مقهمه

واحادهایی باا    هاا  شارکت در بازارهای جهاانی اماروزی    

فرد نیستند که بتوانند به صورت  به منحصر  های تجاری نام

پیچیادگی کاههاا و مادمات در    . (1) کنناد  مستقل فعالیت

د افتا  ای است که بسیار کم اتفاا  مای   دنیای امروز به گونه

گارفت  و   ای باه تنهاایی و بادون ک ا      سازمان یا موسسه
ها بتواناد محصاولی را تولیاد یاا      ه کاری با دیگر سازمان

 .(3و  2) کند مدمتی ارایه

هاای   از ج لاه رو    می أرویکرد مدیریت زنجیره تا 

کار اسات کاه بارای رویاارویی و      و جدید در دنیای کسب

  تاأمی  زنجیاره  . اسات  وجودآماده  بهها  مقابله با ای  چالش

ها است کاه باا ارتبااطی باهدساتی باه       ای از سازمان شبکه
هاایی درگیرناد و باه     پایی  دساتی در فراینادها و فعالیات   
شده به مشاتری نهاایی    صورت محصوهت و مدمات ارایه

 تاأمی  به عبارت دیگر  یا  زنجیاره   . کنند می تولید ارز 
ز هام  شامل دو یا چند سازمان است کاه از نرار ناانونی ا   

های مواد  اطالعات و مالی باه   جریاناز طریق جدا بوده و 

هاد  ه اه کساانی کاه در زمیناه      . (4) هم مرتبط هستند

پذیری یاا   کنند  افزایش رنابت می فعالیت تأمی های  زنجیره

 نگاهه ان افزایش مدمت به مشتری است  زیرا امروزه از 
 باااره مشااتری نهااایی یاا  واحااد سااازمانی بااه تنهااایی در

نیسات و   مساوو   آن پذیری محصوهت یا مدمات رنابت

. گیارد    ه ه سازمان هاا را یکجاا درنررمای    تأمی زنجیره 

 تاأمی  هاای   به س ت زنجیره ها شرکتاز   بنابرای  رنابت

 .(7 6 5) است جا شده به جا

می  باه  أدهه گذشته که موضوع مدیریت زنجیره تا  در

متعاددی در     تحقیقاات و مقااهت  کارد  تدریج تکامل پیدا

  اما شدندمی  منتشر أهای ت زمینه تووری و ع لیات زنجیره

می  أهاای تا   گیاری ع لکارد در زنجیاره    به موضوع انادازه 

مادمات  . (1 ، 10 11)انجاام نشاد  مالحره و توجاه هزم  
هااا   هااا و درآمااد  آن بااا هزینااه مغااایرت شااده و  ارایااه

 
1. Trade names 

2. Supply Chain Management Approach 
3. Supply chain 

4. Competition 

شده  از اطالعات کافی درباره مدمات ارایه نبودن برموردار

هاای مشاتریان  و    پاسخگویی به شکایات و مواساته برای 
؛ ضاارورت تااأمی عاادم ت رکااز اسااترات ی  در زنجیااره  

 تاأمی  گیری ع لکرد و بهبود مسات ر را در زنجیاره    اندازه

گیری ع لکرد  به عنوان ی   اندازه. (12 13) دهد نشان می

اهجرا  رهن ودهای هزم را بارای بهباود    ابزار مدیریتی هزم
می  أدستیابی به بهتری  کارکرد در زنجیره تا برای ع لکرد 

انحرا  به با ای  ه ه  وجود بسیاری از موانع . کند می ارایه

در  هاا  آنگیاری ع لکارد از نقاش مهام      های اندازه سیستم

 اسات  منجار شاده  می  أتوسعه و بهبود مدیریت زنجیاره تا  

کاردن چنای  شاکافی  ایا  مقالاه در       به منرور پر. (1 14)
گیاری ع لکارد    انادازه برای تال  به منرور ارایه تکنیکی 

 .استمی  أهای ت زنجیره

بدی  منرور  در بخاش بعادی باه مارور تحقیقاات و      

گیری ع لکرد و به ویا ه   شده در زمینه اندازه نرریات ارایه

در بخاش  . شود می می  پردامتهأدر زمینه مدیریت زنجیره ت
ایجاد تکنی  بیاان   برای  رو  انجام تحقیق و مد  مبنا 3

پاذیری   گیاری رنابات     تکنیا  انادازه  4شده و در بخاش  

گیاری   انادازه به منراور  می  با رویکرد فازی أهای ت زنجیره
 تست تکنی  پیشنهادیبرای سپس . شود ع لکرد ارایه می

می  أهای تا  وی زنجیرهر   ی  مطالعه موردی بر(7بخش )
از    هاد  6در بخاش  .شاود  صنعت شناورسازی انجام می

می  را أهااای تاا  پااذیری زنجیااره  گیااری رناباات  اناادازه

گیاری از   بنادی و نتیجاه   ای  مقاله باا ج اع  . کنند می مطرح
 .رسد تکنی  پیشنهادی به پایان می

دب(عملکرد)پي رقگيرقبت   انها  

پيشينهتحقيق: نجير تأمين

گیااری ع لکارد باه عناوان فراینااد     طاور سانتی  انادازه    باه 

 اسات  خشی و کارایی ع لیات تعریف شاده سازی اثرب ک ی

گیری ع لکارد   کار جدید  اندازه و در مدیریت کسب. (17)
ساازی و فرایناد حساابداری     تری از ک ای  نقش بسیار مهم

آنچاه را  "کنناد کاه    مای  بیان( ،1،1) 5سین  و توتل. دارد

 
5. Sink and tuttle 
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. "کارد  تاوان مادیریت   کنیاد  ن ای   گیاری  توانید انادازه  ن ی

هاای اطالعااتی   دتواناد بازمور اندازهگیری ع لکارد مای   

ساازد تاا ع لکارد را     کند که مدیران را نادر می هئمه ی ارا
کنناد  تحرکاات و    شارفت را آشاکار  ینرار گرفتاه  پ   تحت

. (16) کننااد و مسااائل را شناسااایی  ارتباطااات را تقویاات

می  درک أاناادازهگیری ع لکاارد در ماادیریت زنجیااره تاا 
می  را أره تا زنجیا  ءساازی میاان اع اا    درونی و یکپارچاه 

ه چنای   اطالعااتی را در مصاو     . کند تواند تسهیل می

ها  شناسایی عوامل حیااتی موفقیات و    اثربخشی استرات ی

گیاری   انادازه . (1 15) آورد های باالقوه فاراهم مای    فرصت

گیاری در   تصا یم بارای  ع لکرد دارای نقش چشا گیری  

 دمجاد طراحای   بااز باه ویا ه در    تاأمی  مدیریت زنجیره 
کااار و باااز مهندساای  و هااای کسااب و اسااترات یاهاادا  

 .(11) کار است و فرایندهای کسب

گیااری ع لکاارد در  ن  موضااوع اناادازهابرماای محققاا

( 1،،1)  بی ااون. انااد کاارده را  بررساای تااأمی زنجیااره 

معیارهای ع لکردی در ادبیاات تحقیاق موجاود را در دو    
( ،،،1) بیاون . کیفی و ک ای : (1) کند بندی می گروه دسته

  سه نوع معیاار  تأمی گیری ع لکرد در زنجیره  اندازهرای ب

منااابع  مروجاای و  : (11) کنااد ماای هئاارا طراحاای و ارا
( 2001)او  گوناسااکاران و ه کااااران . پااذیری  انعطااا  

گیاری ع لکارد شاامل ساطوح      چارچوبی را بارای انادازه  
 تاأمی  استرات ی   تااکتیکی و ع لیااتی در زنجیاره هاای     

کنناده    تاأمی  ؛ اًی  چاارچو،  ع ادت  ا. (10) توسعه دادند
های لجساتی    تحویل  مدمات مشتری  موجودی و هزینه

 .کند می را بررسی

گیاری   انادازه بارای  با ای  حا   حجم ادبیات تحقیاق  

  و باه ویا ه در زمیناه طراحای     تاأمی  ع لکرد در زنجیره 
هاا و اع اا     سیستم و انتخا، معیارهاا باا وجاود تواوری    

اسات؛   شاده توجاه  باه آن هت گذشته گوناگونی که در مقا

 (11  1)است بسیار ناچیز 

گیری ع لکرد در  های اندازه عالوه بر ای   سهم سیستم
به دلیل وجود تعاداد زیاادی    تأمی زمینه مدیریت زنجیره 

در حا  حاضار  . باشد محدودیت و نقیصه  بسیار اندک می

 
1. Beamon 

گیری ع لکرد سنتی کاه نشاانگرهای    های اندازه به سیستم

دهند  انتقادات زیادی از نبیال؛   ی را مورد توجه نرار میمال

ساازی   باودن  بهیناه   محور مدت و سود داشت  نگر  کوتاه
بخشی و محدود  ضعف در پشاتیبانی از بهباود مسات ر و    

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

گیری ع لکارد در زمیناه مادیریت     های اندازه ای   سیستم
ای کاه در ییال فهرسات     با مشکالت عدیده تأمی  زنجیره

هاا   در ارتباط باا اساترات ی  ( 1: (11 ،1)اند    مواجهاند شده

ساازی   فقدان رویکرد تاوازنی باه یکپارچاه   ( 2 ؛باشند ن ی

فقادان تفکار سیسات ی کاه     ( 3 ؛مالی معیارهای مالی و غیر

بایست به عنوان ی  موجودیت کال   می تأمی ی  زنجیره 

گیارد   بر گیری  ت ام ای  کل را در  شود و اندازه  تهگرف نرر در
 .سازی بخشی و محدود بهینه( 4و 

کارگیری آن بسایار   هاز ب تأمی تعریف مدیریت زنجیره 

شاده   های یکار  گرفت  محدودیت نرر با در. باشد تر می آسان

توساعه و  برایدر باه  توسعه یا  ابازار ارزیاابی ع لکارد     

بسیار پیچیده و ه واره باا   می تأموفقیت مدیریت زنجیره 
اهتی اساسی از نبیل؛ آیا سیستم ارزیابی باید شامل ی  ؤس

یا چند سازمان گردد؟ آیا سیستم ارزیابی باید شامل ی  یا 
طاور رسا ی     باه . (20) چند محصو  گردد؟ مواجه است

ای است که مواد اولیاه را در   فرایند یکپارچه تأمی  زنجیره 

و سپس  کرده ی به محصو  نهایی تبدیلهای تولید  کارمانه
فروشای و یاا هار     کننده  مرده از طریق توزیع)به مشتریان 

چهااار سااط  یااا    تااأمی زنجیااره . کنااد ماای هئااارا( دو

که هر ساط    دارد(   تولید  توزیع و مشتریانتأمی ) پلکان

  تواناد باشاد   یا پلکان زنجیره شامل تسهیالت متعددی می

از تعااداد سااطوح در  تااأمی ه بنااابرای   پیچیاادگی زنجیاار

. شاود  زنجیره و تعداد تسهیالت در هار ساط  ناشای مای    
  طراحای سیساتم   تاأمی  هاای   پیچیدگی یاتای در زنجیاره  

هد  ای  تحقیاق   . سازد ارزیابی ع لکرد آن را مشکل می

 تاأمی  های  توسعه چارچوبی برای ارزیابی ع لکرد زنجیره

 .استی  صنعت 

 
2. Echelon  
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شن سیتحقيقبوش

گویی  ن در تحقیق حاضر در صدد پاسخاکه محققای  لهومس

 پاذیری   تاوان رنابات   به آن بودند  آن است که چگونه مای 

تاا بار    کارد  را تعیای   تاأمی  ی  زنجیره ( مدمت رسانی)

های ع لکرد را مشخص و فرایناد بهباود    اساس آن  آرمان
له وله  به دلیال ماهیات مسا   وبرای حل ای  مس. کرد را آغاز

هاای تحقیاق از رو  تحقیاق     ا گازاره تحقیق و متناسب ب

. شااداسااتفاده ( تحلیلاای -توصاایفی)ریاضاای -توصاایفی

ه چنی   ای  پ وهش از نرر هد  تحقیاق در چاارچو،   

به عباارت دیگار  هاد     . گیرد تحقیقات کاربردی نرار می

و  تحقیق حل ی  مشکل متداو  و مع و  در محیط کسب
  ونتاای پاا وهش بااه نصااد  حقیقااتدر . باشااد ماای کااار

آوردن درک یا دانش هزم برای تعیای  ابازاری کاه     دست به
  شاد شاده برطار     وسیله آن نیازی مشخص و شانامته  به

 . شود می  پ وهش کاربردی نامیده
کارد بایاد از    پیش از آنکه بتوان ی  فرایند بهباود را آغااز  

  تصاویر واضاحی از ساامتار    تاأمی  طریق تحلیل زنجیره 
ریقااه کااارکرد آن موجااود و ه چناای  ط تااأمی زنجیااره 

ه ئا ن در صادد بودناد تاا از طریاق ارا    امحقق. آورد دست به

پااذیری یاا  زنجیااره   گیااری رناباات اناادازهبرایتکنیکاای 

ی  زنجیره از رسانی به مشتری  اندازه گیری مدمت)تأمی 

 تاأمی    ع لکرد فعلی و مونعیت رنابتی آن زنجیره (تأمی 
ورد فعالیت صنعت م تأمی های  را در تقابل با دیگر زنجیره

های  دیگر بتواند برای تعیی  آرمان سویکنند و از  شناسایی

بارای  .(22) ع لکرد و آغااز فرایناد بهباود اساتفاده شاود     
حصو  ای  امر  به ی  چارچو، یا مد  استرات ی  نیااز  

هاای مرباوط باه     است تا از آن طریاق باه تاوان شاامص    

را  تااأمی هااای  زنجیااره( رسااانی ماادمت)پااذیری رناباات

هاا  بهتاری  ماد  بارای       بر اسااس بررسای  . کرد راجاستخ

و متعاناب آن   تاأمی  های  پذیری زنجیره گیری رنابت اندازه

هاای   شنامت ع لکارد فعلای و مونعیات رناابتی زنجیاره     

  (SCOR)تاأمی   های زنجیره    مد  مرجع ع لیاتتأمی 

 
1. Supply Chain Operations Reference 

 ایجاااد  (SCC)تااأمی مج ااع زنجیااره ازباشااد کااه  ماای

 .است  شده

ده زیاد از متغیرهای کالمای و زباانی در   به لحاظ استفا

گیااری  از طریااق اناادازه  تااأمی هااای  تحلیاال زنجیااره 

ه اطالعات دنیق ئعدم ارا و تأمی های  پذیری زنجیره رنابت

و  هاا  شارکت  تأمی های  وهن زنجیرهومس وسیله بهو عددی 

در تبادیل متغیرهاای کالمای و      کارایی باهی منطق فازی

    در ای  تکنی  از رویکرد فاازی های ک ی کیفی به متغیر

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

 
2. Supply Chain Council 
3. Fuzzy logic 
4. Fuzzy approach 
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 انجام تحقیق فرآیند .1شکل

تحليلاس سبت    راس سمهلمرجع
ه ق نجير تأمينعملي ت

 خساتی  نبه عناوان   تأمی های زنجیره  مد  مرجع ع لیات
چارچو، کلی بارای ارزیاابی و بهباود ع لکارد و بهباود      

ایا  ماد  حاصال تاال      . رود  به ش ار می تأمی زنجیره 
کننااده در سااط   مشااترک باایش از هفتاااد شاارکت تولیااد 

 تاأمی  هاای زنجیاره    مد  مرجع ع لیات. ال للی است بی 
هااای  شناساای و واحااد  دارای تعاااریف اسااتاندارد  وا ه 

وسایعی باه منراور ارزیاابی ع لکارد       گیاری بسایار   اندازه
پاذیری زنجیاره    و ه چنای  تحلیال رنابات    تأمی زنجیره 
های ای  مد  بدان صورت است که   نابلیت. باشد می تأمی 
ثر ؤما  یطور به :(24) دهد که ای  امکان را می ها شرکتبه 

     اهدا  رنابتی مود را دنباا   فرایندهای مود را ارزیابی

و بهتااری  رو    العااات الگااوبرداریو بااا اسااتفاده از اط
  SCORدر ماد   . کنناد  بنادی  های مود را اولویت فعالیت

بار پایاه دو    تاأمی  هاای   تحلیل اساس رنابت بی  زنجیاره 
 :(24 27 26) (2شکل )شود می انجام دسته مقیاس 

 
1. Benchmarking 

( رخوبد  مشترق) عهخ بجی

پذیری است کاه در ارتبااط باا     آن نس ت از فرایند رنابت
بعاد ماارجی یاا    . شاود  محقق مای  تأمی ان زنجیره مشتری

شود که  برمورد با مشتری مود به دو مولفه زیر تقسیم می
ع لکارد  : هاا  شامص) لفه نابلیت اط ینانؤند از؛ ما عبارت

نابلیت اط ینان به معناای  (. تحویل و تک یل کامل سفار 
 ماود  در پایبنادی باه تعهادات    تاأمی  نابلیت ی  زنجیره 

نابلیت اط ینان حاو  محاور تحویال باه      ی  وجه. است
دیگار احتارام و تعهادات     از ساوی زناد و   مونع دور مای 

کننادگان   تاأمی  نانونی و امالنای نسابت باه مشاتریان و     
 . باشد می
: هاا  شاامص ) پاذیری  پاذیری و واکانش   لفه انعطا  ؤم
(. پاذیری تولیاد   و انعطاا   تاأمی  پاذیری زنجیاره    واکنش
گویی یا تطبیق  نابلیت پاسخپذیری عبارت است از  انعطا 

پذیری برای افراد مختلاف   معنای انعطا . با شرایط جدید
تاوان در ساه گاروه     ها را می پذیری انعطا . متفاوت است
محصااو    پااذیری انعطااا : کاارد بناادی باازرد دسااته 

ایا  ساه   . زیربناایی  پذیری انعطا فرایند و  پذیری انعطا 
تج عای   پاذیری  انعطا در کنار هم   پذیری انعطا گروه 

گاویی   پاساخ  برایدهند و  را تشکیل می تأمی ی  زنجیره 
به شرایط عدم اط یناان محیطای هزم    تأمی سریع زنجیره 

 .هستند

 بیان مسئله تحقیق

 ها نامه مطالعه کتب، مقاالت و پایان

 (تکنیک پیشنهادي)هاي تأمین پذیري زنجیره گیري رقابت ساخت تکنیک اندازه

 گیري و پیشنهادات نتیجه

 هاي تأمین شناورسازي کارگیري تکنیک پیشنهادي در زنجیره هاجرا و ب
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 عهداخلی

پذیری است کاه در ارتبااط باا     آن نس ت از فرایند رنابت
بعاد   .شاود  محقق مای  تأمی های  فرایندهای درونی زنجیره
ر تقسایم مای شاود و    لفاه زیا  ؤداملی کاه ماود باه دو م   

کل هزینه مدیریت : ها شامص) ولفه هزینهؤند از؛ ما عبارت
وری ارز  افاازوده  لجسااتی   هزینااه ضاا انت و بهااره  

. نی ت محصو  تابعی از هزینه محصاو  اسات  (. کارکنان
 در گذشته به منرور تعی  نی ات فارو  محصاو   غالبااً    

. کردناد  مای  درصد ماصی به هزینه واحد محصاو  اضاافه  

باه جاای باازار فروشانده  در      ها شرکتوزه بسیاری از امر
تار   در ای  بازار  مشاتریان آگااه  . کنند بازار مریدار ع ل ی

بناابرای  چالشای کاه      بوده و رنابت بسیار شدیدتر اسات 
باشااند عبااارت اساات از   بااا آن روباارو ماای  هااا شاارکت
 ت ااامیآوردن بهتااری  ارز  بااا اط ینااان از اینکااه  فااراهم
لفاه  ؤم .شده  بازار اسات  های دیکته از نی ت ها ک تر هزینه
-به-دارای سه شامص با عناوی  زمان چرمه نقد  دارایی

 .باشد موجودی و گرد  دارایی می تأمی نقد  روزهای 

 

 

 

 (72) ینمأهاي زنجیره ت ها در مدل مرجع عملیات ها و شاخص لفهؤمراتبی ابعاد، م ساختار سلسله .2شکل

 

ه قپي رق نجير گيرقبت   تکنيکانها  
تأمين

ای برگرفتاه از یا     در ای  بخش  تکنیکای شاش مرحلاه   
تحلیلای  -تحقیق کاربردی کاه باا رو  تحقیاق توصایفی    

  هدر بخش بعدی  نتایج با . شود است  مطرح می شده تدوی 

کارگیری تکنی  مذکور در صنعت شناورسازی و بر روی 
ایا   . شاد  مواهاد  محصو  کشاتی ارایاه   أمی تهای  زنجیره

که در ادامه ( 3شکل ) تکنی  شامل شش مرحله زیر است
 .شود تشری  می

های  مد  مرجع ع لیات
 زنجیره تأمی 

برمورد با )بعد مارجی بعد داملی
 (مشتری

پذیری و  انعطا  نابلیت اط ینان هزینه دارایی
 پذیری واکنش

-زمان چرمه نقد
 نقد -به

روزهای تأمی  
 موجودی

 گرد  دارایی

کل هزینه مدیریت 
 لجستی 

 هزینه ض انت

ارز   وری بهره
 افزوده کارکنان

 ع لکرد تحویل

تک یل کامل 
 سفار 

پذیری  واکنش
 زنجیره تأمی 

 پذیری انعطا 
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 پیشنهادي و مراحل اجراي آن فنون .3شکل

ه س  قف  قش خصغر  ل-گ ماول

هاای   پذیری زنجیاره  در ابتدای ای  گام  ده شامص رنابت
ناد از؛ ع لکارد تحویال  تک یال کامال      ا که عبارت تأمی 

 پاذیری  انعطاا    تاأمی  پاذیری زنجیاره    سفار   واکانش 
وری ارز   تولیااد  کاال هزینااه ماادیریت لجسااتی   بهااره

 باه  افزوده کارکنان  هزینه ض انت  زماان چرماه نقاد   
. دارد موجودی و گرد  دارایی وجاود  تأمی نقد  روزهای 
هااا  انتخااا،   امصفااازی شاا  سااازی غربااا هااد  از 
پاذیری   ی  رنابات یا گاذارتر در تع  ثیرأهای مهم و ت شامص
تار   های دنیق ی  صنعت و انجام بررسی تأمی های  زنجیره

 . باشد ها می بر روی آن

ای  مرحلاه    یا  فرایناد دو   سازی فاازی  فرایند غربا 

شاود تاا    می مواسته  در مرحله او  از هر فرد مبره. است
معیارهای مختلف  ارزیابی مود را از دهی به  عالوه بر وزن

هاا   بندی گزیناه  ای  ارزیابی شامل رتبه. هر گزینه ارایه دهد
یعنی  ی  فارد    (25) باشد بر اساس معیارهای مختلف می

که هر گزیناه تاا چاه میازان معیارهاای       کند مبره باید بیان
هاا باه    گزینهبا امکان انناع معیارها )کند  می مختلف را انناع

ایاا  ارزیااابی از انناااع معیارهااا   (. ؟ان اسااتچااه میااز 
انجااام ( S)هااا در نالااب عناصاار مقیاااس  گزینهواسااطه بااه
 :؛ متوساط S5 :؛ زیادS6 :؛ میلی زیادS7 :نهایت بی)شود  می
S4؛ کم: S3؛ میلی کم: S2 های   و: S1 .)    در ایا  مرحلاه

 
1. Fuzzy screening 
2. expert 

 وجهی های تأمی  منتخب بر روی ن ودار چهار پذیری زنجیره ترسیم رنابت

 ها سازی مقادیر فازی شامص نطعی های تأمی  منتخب بندی زنجیره رتبه

 های تأمی  منتخب ها برای هر ی  از زنجیره امصمقدار فازی ش

هاای تاأمی  مشاابه     انتخا، زنجیره
 سازی

 ها وزن شامص

 شده های تأمی  صنعت بررسی پذیری زنجیره گیری رنابت های اندازه شامص

 های تأمی  پذیری زنجیره گیری رنابت های اندازه شامص

 غربا  سازی فازی
 

AHP فازی 
 

 نرریه فازی
 

Topsis فازی 
 

 نرریه فازی
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به صورت ( U) هر فرد مبرهوسیله  بهها  گزینه  ن ره واحد

 : شود می زیر محاسبه
 

njrkmi ,...,2,1;,...,1;,...,2,1 

})({min  IKJkj
j

ik IU Neg   

U امiام در ارتباط با گزینه kن ره واحد فرد مبره  ik 

I امkام از نرر فرد مبره jدرجه اه یت معیار  kj 

 امkام از نرر فرد i گزینهاز ام j میزان انناع معیار ikj 

SS امiگزینه   اندازه منفی اه یت ii
Neg

17
)(


 

آوردن  دسات  هساازی با   نتیجه مرحله او  فرایند غرباا  
 :باشد های مختلف می ن رات واحد افراد مبره به گزینه

},...,,{}{
21 UUUU iriiik

  
ام iبیاااانگر ارزیاااابی واحاااد گزیناااه  Uikکاااه در آن 

نیز تعداد کل افراد مباره   r. باشد ام میkفرد مبره وسیله به
 .دهد را نشان می

فازی  به ترکیاب   سازی غربا در مرحله دوم از فرایند 
شاود   مای  افراد مبره پردامتهوسیله بهشده  های انجام ارزیابی

در ایا    .تا ی  ارزیابی واحد از هر گزینه باه دسات آیاد   

باارای بدنااه ( Q)  مرحلااه  ابتاادا یاا  تااابع اج اااع نراار 
کاه توافاق    کناد  ای  تابع بیان می. شدیف گیری تعر تص یم

پذیرفتاه  چه تعداد از افراد مبره هزم است تا یا  گزیناه   
بر ای  اساس بارای  . کند سازی عبور و از فرایند غربا شده 
گیاری یا       بدناه تصا یم  (فرد مباره  k=1,2,…,r) iهر 

 Kکاه اگار    کناد  بیان می Q(K). کند می فراهم Q(K)ارز  
ای راضی باشند  آنگاه چگونگی پذیر   فرد مبره از گزینه

در ای  مرحله برای هر یا  از   ؟ی  گزینه چه مواهد بود
  ارزیابی واحد افراد مبره باید به صاورت نزولای   ها گزینه
 iطور کلی می توان ارزیابی کلی از گزیناه   و به شودمرتب 

 :کرد را به صورت زیر محاسبه
mi ,...,2,1  })({ BMU ij

j
i

jQ  

 :که در رابطه فو 
 Bij   بیانگر ارزj    امی  ن اره ماو، گزیناهi   مای

 ؛باشد

 
1. Unit score 

 .باشد می 25شده در ای  نس ت رفرنس ش اره  مرجع مطالب آورده .2
3. Negative of importance 
4. Aggregation function 

 Q(j)    گیرناده چقادر    بیانگر آن اسات کاه تصا یم
فرد مبره هزم  jکند که ح ایت حدانل  می احساس
 ؟دارد

 Q(j)^Bij     را به عناوان وزن دهای باهj   امای  ن اره
  بار اسااس مواسات تصا یم     i (Bij)مو، گزینه 

 .گرفت نرر ی توان درگیرنده م

  ع لگرmax  گیری  نقش ج ع را در رو  میانگی
 .کند می عددی مع ولی بازی

(دهیو ن)تعييناهمي نسبی-گ مدوم
ه قمنتخبگ منخس ،  استف د ا ش خص
ف  قAHPتکنيک

در ایاا  گااام  بااا اسااتفاده از تکنیاا  فراینااد تحلیاال      
هاار یاا  از ( وزن)مراتباای فااازی  اه یاات نساابی سلسااله
شده در گام نبل نسابت باه یکادیگر     های انتخا، شامص

در تکنیاا  پیشاانهادی  فراینااد تحلیاال . شااود تعیاای  ماای

 5ای مراتبااای فاااازی باااا رو  تحلیااال توساااعه سلساااله
 باشاد  مراحل ای  تکنی  به ترتیب زیر می. شود استفاده ی

(215): 
 .گیری تص یم مراتب سلسلهترسیم درمت : مرحله او 
مقایسااات زوجاای کااه در رو  تحلیاال : مرحلااه دوم

ای از اعاداد فاازی مثلثای بارای مقایساات زوجای        توسعه

 5سااعتی  ،تاا   1/،و باا اساتفاده از طیاف     شود می استفاده
ماتریس مقایسات زوجی را به صاورت اعاداد مثلثای مای     

گیرنده ترجیحاات   در ای  مرحله  تص یم. توان تشکیل داد
سط  نسبت به عناصر  مود را با مقایسه زوجی عناصر هر
 .کند سطوح باهتر به شیوه فازی بیان ی

انجاام محاسابات کاه در رو  تحلیال     : مرحله ساوم 
توسعه ای برای هر یا  از ساطرهای مااتریس مقایساات     

که مود ی  عدد فازی مثلثی است  باه   Skزوجی  ارز  
 :شود می صورت زیر محاسبه
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5. Extent analysis method 

 .باشد می 21شده در ای  نس ت رفرنس ش اره  مرجع مطالب آورده .6
7. Thomas L.Saaty 
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بااه ترتیااب  jو  iشاا اره سااطر و بیااانگر  kکااه در آن 
در ایا  رو    . باشند ها می ها و شامص دهنده گزینه نشان

ا را نسبت باه  ها آنها باید درجه بزرگی  Skپس از محاسبه 
دو عدد فاازی   M2و  M1طور کلی اگر  به. آورد دست ههم ب

باه صاورت زیار     M2بار   M1مثلثی باشند  درجاه بزرگای   
 :شود تعریف می

)()(
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عادد فاازی    kمیزان بزرگی ی  عدد فاازی مثلثای از   
 :آید می دست همثلثی دیگر نیز از رابطه زیر ب
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andand   

هاا در مااتریس    ه چنی  برای محاسابه وزن شاامص  
 :شود مقایسات زوجی به صورت زیر ع ل می
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هااا بااه صااورت زیاار   بنااابرای   بااردار وزن شااامص
 :شد مواهد
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جاار فرایناد تحلیال    نه باه  ب غیرکه ه ان بردار ضرای
ی فازی است؛ و بر اسااس رابطاه زیار مقادار     مراتب سلسله
 .شود ها تعیی  می شده شامص هنجاره اوزان ب
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 تعیی  وزن نسبی هر گزینه: مرحله چهارم

تعيينمق د رف  قهر کا -گ مسوم
ه ق،دب نجير  که قمنتخبگ مش خص

 کصنع شه  ربسیتأمين

در ای  گام با استفاده از نرریه فاازی  مقاادیر هار یا  از     
 تاأمی  های  های منتخب گام نخست  برای زنجیره شامص
به عباارت دیگار    . شود می ی  صنعت محاسبه دهش بررسی

ی  صانعت باا    شده بررسی تأمی های  اطالعاتی از زنجیره
ساری شاامص    ناماه و بار اسااس یا      استفاده از پرساش 

 .شود گردآوری می

تأمينبتبه نهق نجير ه ق-گ مچه بم
موبد ربسی

فاازی و باه    TOPSISدر ای  گام  با اساتفاده از تکنیا    
هاای دو و ساه     آماده از گاام   دسات  اطالعات به کارگیری
یا   ه اشوند و ب بندی می رتبه شده بررسی تأمی های  زنجیره

هاااا نسااابت باااه یکااادیگر  طریاااق وضاااعیت کلااای آن

 . شود می مشخص

ه س  قمق د رف  قش خصتطعی-گ مپنجم

ها که در گام ساه تعیای     در ای  گام  مقادیر فازی شامص
لفه اصلی ؤریه فازی و در نالب چهار مبا استفاده از نر شد

یعنای نابلیات اط یناان      تاأمی   های  پذیری زنجیره رنابت
پذیری  هزینه و دارایی  به مقاادیر   و واکنش پذیری انعطا 

در تکنیاا  پیشاانهادی  باارای  . شااود نطعاای تباادیل ماای 
شاد   اساتفاده  2سازی عدد فازی از رو  مرکز ناحیه نطعی

ه آن برای عادد فاازی مثلثای    ؛ که نحوه محاسب(21و  ،2)
M=(a,b,c) باشد به صورت زیر می: 

a
abac

CA 



3

)()(  

پي رق ربوقترسيمبت   -گ مششم
نمودابچه بوجهی

در ایاا  گااام  پااس از تعیاای  مقااادیر نطعاای هاار یاا  از 
  تاأمی  هاای   های اصالی بارای هار یا  از زنجیاره      لفهؤم

بار   شده بررسی  أمی تهای  پذیری هر ی  از زنجیره رنابت
روی ی  ن ودار چهار وجهی که هر وجه بیاانگر یکای از   

شده  یکر تأمی های  پذیری زنجیره لفه اصلی رنابتؤچهار م
 .شود در باه می باشد  ترسیم می

 
کاه بار    FDM(Fuzzy Decision Making)لیل استفاده از نرم افازار  به د .1

فازی محاسبات را انجام می دهد  از ارایه رو   TOPSISمبنای فرمو  های 

 .محاسبات در ای  گام   مودداری گردید
2. Center of area 

M2 ≾ M1 اگر 
 ی  صورتدر غیر ا
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تأمينه ق نجير :مط لعهموبدق
شن وبس  ق

گیااری  اناادازهتساات تکنیاا  پیشاانهادی  تکنیاا    باارای
 تاأمی  های  بر روی زنجیره تأمی های  پذیری زنجیره رنابت

 .شدسازی و اجرا  شناورسازی پیاده
پذیری  گانه رنابت ده های در گام نخست  ابتدا شامص

متناسااب بااا نابلیاات کاااربری در    تااأمی هااای  زنجیااره
ساپس  . شناورسازی باز تعریاف شادند   تأمی های  زنجیره
های  ی  به منرور شناسایی شامصفاز سازی غربا تکنی  

 تااأمی هااای  پااذیری زنجیااره  ثر در رنابااتؤمهاام و ماا 
باه منراور اجارای مرحلاه او  از     . شاد شناورسازی  اجرا 

و از  شاد ای طراحای   نامه فازی  پرسش سازی غربا فرایند 
شاده را باا    کاه جاداو  تهیاه    شاد افراد مبره درمواسات  

نامه باا عناوان    ای  پرسش. کنند تک یل Sاستفاده از مقیاس 
و شاامل دو جادو  باا     شاد نامه گام یا  توزیاع    پرسش

عناوی ؛ جدو  درجاه اه یات معیارهاای مختلاف بارای      
شناورسازی و جدو  انناع  تأمی های  پذیری زنجیره رنابت
نامه  منرور  در ای  پرسش. شد می ها واسطهگزینه بهمعیارها 

ی پااذیر گانااه رناباات هااای ده ه انااا شااامص هااا گزینااهاز 
هااای  و منرااور از معیارهااا  معیااار  تااأمی هااای  زنجیااره
فاازی   ساازی  غرباا  ای است که باید در فرایناد   گانه شش

نی ات فارو   کیفیات    : ناد از ا باشد و عبارت وجودداشته
 .  زمان  مدماتپذیری انعطا محصو   نابلیت اط ینان  

باه منراور تک یال و کساب نرارات       ناماه  پرسشای  
 تاأمی  هاای    هر ی  از زنجیاره  مسوو باهتری  از مبرگان 

توزیع شده   نامه پرسش 21از . مواهی شد نررشناورسازی 

هاای   نامه پرسش. بود% 56ها رنم  نامه پرسشنرخ برگشت 
تجزیاه و   Excelافازار   شده باا اساتفاده از نارم    آوری ج ع

تاابع  . اسات  شاده  داده نشان 1و نتایج در جدو   شدتحلیل 
به صورت تابع  مسولهگیری در ای   اج اع نرر بدنه تص یم

شد  یعنی هر گزینه که ارز  بااهتر از   گرفته نرر متوسط در
 ساازی  غرباا  و از فرایناد   شاده  پذیرفتاه آورد   دسات  به 3

 .کند می عبور

ي منتخب در ها گزینهو  ها گزینهارزیابی واحد  .1جهول
 فازي سازي غربال

نم د
 Sمقي س

عهدمرتبط
  ui

(ه i)ه گز نه

L 3 ع لکرد تحویل 

H 7  تک یل کامل سفار 

M 4 پذیری زنجیره تأمی   واکنش 

L 3  پذیری تولید انعطا 

M 4  کل هزینه مدیریت لجستی 

M 4 وری ارز  افزوده کارکنان بهره 

L 3 هزینه ض انت 

M 4 نقد -به -زمان چرمه نقد 

H 7 روزهای تأمی  موجودی 

L 3 گرد  دارایی 

 
ی فاازی باه   مراتبا  سلساله م دوم  فرایناد تحلیال   در گا

های منتخب گام  شامص( وزن)منرور تعیی  اه یت نسبی
گیاری در ایا     هاد  تصا یم   حقیقات در  .شاد او  اجرا 

باه  ) هاای منتخاب   مرحله  تعیی  وزن هر ی  از شاامص 
 تاأمی  هاای   پذیری زنجیره نسبت به رنابت( ها گزینهعنوان 

  پاذیری  لفه اصلی رنابات ؤمشناورسازی با توجه به چهار 

 (مؤلفه قابلیت اطمینان) 1محور 

 (پذیري پذیري و واکنش مؤلفه انعطاف) 4محور 

 (مؤلفه دارایی) 3محور  (مؤلفه هزینه) 7محور 
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  پاذیری  انعطاا  پاذیری و   یعنی نابلیت اط یناان  واکانش  
درماات . باشااد ماای( بااه عنااوان معیارهاا )هزیناه و دارایاای 

ی هااا شااامصتعیاای  وزن باارای ی تصاا یم مراتباا سلسااله
فرایناد تحلیال   . اسات  شاده  داده نشاان  4منتخب در شاکل  

او   ی فازی دارای دو مرحله است؛ در مرحلاه مراتب سلسله
بارای ایا     .(21)شاود  می بایست مقایسات زوجی انجام 

گام دوم طراحای   نامه پرسشعنوان به ای  نامه پرسشمنرور 
که پنج جدو  باا عنااوی ؛ جادو  مااتریس مقایساه       شد

گیرناده  جادو  مااتریس     زوجی معیارها از نرار تصا یم  
نسبت به معیار نابلیات اط یناان     ها گزینهمقایسات زوجی 

نساابت بااه  هااا گزینااهیس مقایسااات زوجاای جاادو  ماااتر
و واکنش پذیری  جدو  مااتریس   پذیری انعطا شامص 

نسابت باه شاامص هزیناه و      هاا  گزیناه مقایسات زوجی 
نسابت باه شاامص     هاا  گزیناه ماتریس مقایسات زوجای  

ه اناا   هاا  گزیناه   منراور از  نامه پرسشدر ای  . دارددارایی
 تاأمی   هاای  پاذیری زنجیاره   ثر در رنابات ؤی مها شامص

و منرور از معیارها نیاز  ( ی منتخبها شامص)شناورسازی
 تااأمی هااای  پااذیری زنجیااره لفااه اصاالی رنابااتؤچهااار م

 .باشد می

 

 ي منتخبها شاخصتعیین وزن براي درخت تصمیم  .4شکل
باه منراور انجاام مقایساات زوجای       ناماه  پرساش ای  
شناورسازی  تأمی ده زنجیره از شانز مسوو  16به مبرگان 

به دلیل اینکه در ای  تحقیق تکنی  فرایند تحلیال  . شد داده
ای انجاام   عنوان رو  تحلیل توسعهبه ی فازی مراتب سلسله
شاد تاا از اعاداد فاازی      دهندگان مواسته   از پاسخشود می

باا اساتفاده از   . کناد  مثلثی برای مقایسات زوجای اساتفاده  
مااتریس  ( AHP ،تاا   1/،یاف  ط)سااعتی   ،تا  1/، طیف

توان تشکیل  مقایسات زوجی را به صورت اعداد مثلثی می
در ای  مرحله  مبرگان ترجیحات مود را باا مقایساه   . داد

زوجی عناصر هر سط  نسبت به عناصر سطوح بااهتر باه   
در ایا    ناماه  پرساش نرخ بازگشت . کردند شیوه فازی بیان

 ناماه  پرساش  10دهاد   بود که نشان مای درصد  63مرحله  
 .برگشت داده شد

بایساات بااا اسااتفاده از تعاااریف و  در مرحلااه دوم ماای
ی فازی  ضرایب هر یا   مراتب سلسلهمفاهیم فرایند تحلیل 

های مقایسات زوجی محاسبه شاده و ضارایب    از ماتریس
 2نتاایج در جادو    ) شاود تعیای    هاا  گزینهاه یت نسبی 

 (.است شده مالصه

 هاي منتخب تعیین وزن شاخص

 قابلیت اطمینان پذیري پذیري و واکنش انعطاف
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 ی فازيمراتب سلسلهدر فرایند تحلیل  ها گزینهسبی ضرایب اهمیت ن .2جهول
(و ن)معي به 

 گز نهه 

ت  لي اطمين ن
(304/0) 

انعط فپي رقو
 (030/0)واکنشپي رق

هز نه
(394/0) 

دابا ی
(262/0) 

ضر باهمي 
 نسبیگز نهه 

 17/0 123/0 0،1/0 0/،21 243/0 تک یل کامل سفار 

 051/0 001/0 0/،000 261/0 227/0 واکنش پذیری زنجیره تامی 
 1،6/0 146/0 273/0 023/0 111/0 کل هزینه مدیریت لجستی 

 247/0 272/0 257/0 0،7/0 22/0 بهره وری ارز  افزوده کارکنان

 14/0 272/0 163/0 141/0 014/0 نقد-به-زمان چرمه نقد

 111/0 226/0 216/0 261/0 11/0 روزهای تامی  موجودی

 
بااه دلیاال آنکااه در ادامااه ایاا  تکنیاا   درگااام سااوم 

های  محاسبات به صورت مشخص و معی  بر روی زنجیره
 تأمی های  بایست از بی  زنجیره می شد انجام مواهد تأمی 

مشاابه بارای اداماه     تاأمی  شناورسازی  ی  سری زنجیره 
 . شدند مطالعه انتخا، می

چهاار    شناورساازی  تاأمی  هاای   طور کلی  زنجیاره  به
.  دکنناد دار  مای  که محصو  متفااوتی ایجااد   تأمی زنجیره 
کاش    یادک  تاأمی  هاای   کشتی  زنجیره تأمی های  زنجیره
ناایق   تاأمی  لنج فاایبرگالس و زنجیاره    تأمی های  زنجیره
اداماه  بارای    تاأمی  از بی  ای  زنجیاره هاای   . گالس فایبر

. شاد محصو  کشتی انتخا،  تأمی اجرای تکین   زنجیره 
زنجیاره هاای     که سه شرکت شدمشخص بر ای  اساس  

اسات   یاادآوری هزم به . دارندمحصو  کشتی فعا   تأمی 
بااه دلیاال حفااا اطالعااات سااازمانی ایاا  سااه شاارکت از  

در مرحلاه  . است در ای  مقاله مودداری شده ها آن بردن نام
ی هاا  شاامص بعدی از ای  گام می بایست مقاادیر فاازی   

 شاده  بررسای  ی تاأم هاای   منتخب در هار یا  از زنجیاره   
 .شودمحاسبه 

تاا بتاوان    شاد ای طراحای   ناماه  پرساش بدی  منراور  
را در  ها شامصنیاز تعیی  مقادیر فازی ای   اطالعات مورد

. آورد دسات  باه  شاده  بررسای  تأمی های  هر ی  از زنجیره
بخاش  . شاد در دو بخش تادوی    نامه پرسشاهت ای  ؤس

مربوط  ا  او ؤباشد و سه س ا  میؤاو  که حاوی شش س

ا  بعدی مربوط ؤبه شامص تک یل کامل سفار  و سه س
اهت ای  ؤس. است تأمی پذیری زنجیره  به شامص واکنش

 تاأمی  مشاتریان یا  زنجیاره    وسایله   باه بایست  بخش می
کاه دو   اسات ا  ؤبخش دوم حااوی پانج سا   . شودتک یل 

ا  او  مربوط به شامص کل هزینه مدیریت لجساتی   ؤس
کننااده مقاادار فااازی  تیااب تعیای  اهت بعاادی بااه ترؤو سا 

وری ارز  افزوده کارکنان  زمان چرماه   ی بهرهها شامص
. باشااد موجااودی ماای تااأمی نقااد و روزهااای  –بااه –نقااد
اع اای یا     وسایله  باه اهت ای  بخاش مای بایسات    ؤس

عناوان  باه   ناماه  پرساش ایا   . شاود تک یال   تأمی زنجیره 
دفی گیاری تصاا   گام سوم  ابتدا بر اساس ن ونه نامه پرسش

 تاأمی  های  در امتیار سه ت  از مشتریان هر ی  از زنجیره
ساپس دوبااره بار اسااس     . شاد محصو  کشاتی بررسای   

گیااری تصااادفی در امتیااار ساه ع ااو هاار یاا  از   ن وناه 
. گرفت محصو  کشتی مورد بررسی نرار تأمی های  زنجیره
بارای هار    ها شامصن به منرور تعیی  مقادیر فازی امحقق

هاای   مورد بررسی بر اسااس داده  تأمی ی ها ی  از زنجیره
افازار   ها را از طریق نرم نامه پرسشهای  شده  داده گردآوری

Excel نتیجه ایا  تجزیاه و   . مورد تجزیه و تحلیل نرارداد
برای هر یا  از   ها شامصها که ه انا مقادیر فازی  تحلیل
محصو  کشتی مورد بررسای اسات  در    تأمی های  زنجیره

 .است شده  داده  نشان (3 جدو )
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 منتخب تأمینهاي  در زنجیره ها شاخصمقادیر فازي  .3جهول
 نجير تأمينموبد ربسی

 ه ش خص

 نجير تأمينشرک الف
 (مقهابف  ق)

 نجير تأمينشرک ب
 (مقهابف  ق)

 نجير تأمينشرک ج
 (مقهابف  ق)

 6 3 22/1 4/،1 1/،1 1 1 7 22/2 تک یل کامل سفار 

 1 7 33/2 76/7 76/2 11/1 11/5 11/4 55/1 پذیری زنجیره تأمی  کنشوا

 5 4 7/1 6 3 65/1 1 7 16/2 کل هزینه مدیریت لجستی 

 6 3 33/1 1 7 33/2 33/7 33/2 1 وری ارز  افزوده کارکنان بهره

 ،/33 33/6 33/3 10 ، 6 65/1 65/7 65/2 زمان چرمه نقد به نقد

 65/1 65/7 65/2 ،/33 33/6 33/3 1 7 33/2 روزهای تأمی  موجودی

 
محصو  کشتی مورد  تأمی های  در گام چهارم  زنجیره

بنادی   فاازی رتباه   TOPSISبررسی با استفاده از تکنیا   
گیاری باه ایا      تصا یم  مساوله در اینجا  حقیقتدر . شدند

ی منتخاب باه عناوان معیاار      ها شامصکه  استصورت 
 شاده    کشتی بررسیمحصو تأمی های  و زنجیره کرده ع ل

انجاام ایا    بارای  . شاوند  مای  گرفتاه  نرر به عنوان گزینه در

 افزار  نیاز به نرم بندی  اطالعات مورد رتبه
FDM  شاد وارد 

افازار  فرماان انجاام تکنیاا      و ساپس از طریاق ایا  نارم    
TOPSIS  نتایج حاصل از اجرای تکنیا   . شدفازی اجرا
TOPSIS  (4 جااادو )افااازار  نااارم از طریاااقفاااازی 

 .است شده داده نشان

 منتخب تأمینهاي  بندي زنجیره رتبه -4جهول
امتي  گز نهبتبه
 13/ 3 زنجیره تأمی  شرکت الف 1
 13/ 2 زنجیره تأمی  شرکت ج 2
 51/ 11 زنجیره تأمی  شرکت ، 3

 
در گام پنجم  ابتدا مقادیر فازی شش شامص منتخاب  

گاام دوم  هاا کاه در    گام ی  با توجه به اه یت نسابی آن 
لفااه اصاالی ؤآمااد  بااه مقااادیر فااازی چهااار م  دساات بااه

یعنی نابلیات    شناورسازی تأمی های  پذیری زنجیره رنابت
پذیری  هزیناه و دارایای    و واکنش پذیری انعطا اط ینان  
هزم باه  . اسات  شاده  آورده (7جادو   )که در  شدندتبدیل 
لفاه  ؤی  مقادیر فازی چهار میکه به منرور تع استتوضی  

و واکانش   پاذیری  انعطاا  یعنی نابلیات اط یناان      صلیا
پذیری  هزینه و دارایی مای بایسات باه ترتیاب شاامص      

 پذیری انعطا لفه او   شامص ؤتک یل سفار  را برای م

 
1. Fuzzy decision making 

ی کال هزیناه   ها شامصلفه دوم  ؤرا برای م تأمی زنجیره 
وری ارز  افزوده کارکنان بارای   مدیریت لجستی  و بهره

نقاد و   –باه  –ی زمان چرمه نقاد ها صشاملفه سوم و ؤم
لفاااه چهاااارم ؤموجاااودی را بااارای م تاااأمی روزهاااای 

لفاه هزیناه    ؤبارای محاسابه مقادار فاازی م    . گرفت نرر در
وری ارز  افاازوده کارکنااان را   ن شااامص بهاارهامحققاا

و بااا شااامص کاال هزینااه ماادیریت لجسااتی     معکااوس
 ؛کرده تا آن مولفه وجه منفی یا زیان باه ماود بگیارد    ج ع

و  اسات تار   یعنی هر چه مقدار آن کااهش یاباد  مطلاو،   
بناابرای  اگار شاامص هزیناه     )شاود  تر مای  ها ساده تحلیل

وری ارز  افازوده کارکناان    کاهش یابد و یا شامص بهره
بارای  (. یافات  مواهاد  لفه کاهشؤافزایش یابد  مقدار ای  م
لفه دارایی محقاق هار دو شاامص    ؤمحاسبه مقدار فازی م

لفه ؤتا م کرد و با هم ج ع  لفه را معکوسؤممربوط به ای  
یعنای هار چاه     ؛وجه مثبت یا سود به مود بگیارد   چهارم

بنابرای  ) بود تر مواهد لفه افزایش یابد مطلو،ؤمقدار آن م
لفااه ؤهاار چااه مقاادار ایاا  دو شااامص سااازنده ایاا  م  

 (.یافت لفه افزایش مواهدؤیابد  مقدار ای  م کاهش
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 منتخب تأمینهاي  پذیري در زنجیره هاي اصلی رقابت لفهؤمقادیر فازي م .5جدول
 نجير تأمينموبد ربسی

 مؤلفهه 

 نجير تأمينشرک الف
 (مقهابف  ق)

 نجير تأمينشرک ب
 (مقهابف  ق)

 نجير تأمينشرک ج
 (مقهابف  ق)

 0/، 47/0 11/0 53/0 21/0 17/0 2/1 57/0 33/0 نابلیت اط ینان

 62/0 0/،3 11/0 43/0 0/،، 01/0 77/0 32/0 13/0 یپذیر انعطا 

 43/4 14/2 5/0، 2/4، 4/1 53/0 64/7 52/2 11/1 هزینه

 13/4 06/2 35/1 51/2 63/1 21/1 71/4 32/2 41/1 دارایی

 
لفااه اصاالی در ؤسااپس مقااادیر فااازی ایاا  چهااار م  

با استفاده از  شده محصو  کشتی بررسی تأمی های  زنجیره
باه مقاادیر    "مرکز ناحیه"و رو   Fuzzy Techافزار  نرم

مقادیر چهاار    کردن فازی هد  از دی. نطعی تبدیل شدند
پاذیری ه اناا اساتفاده از مقاادیر ایا        لفه اصلی رنابتؤم
هاای   پاذیری زنجیاره   ها برای ترسیم ن اودار رنابات   لفهؤم

. اسات محصو  کشتی مورد بررسی در گاام ششام    تأمی 
ها بار روی مقاادیر فاازی     تحلیلنتایج حاصل از تجزیه و 

 .است شده داده نشان (6 جدو )ها در  لفهؤم

پذیري در  لفه اصلی رقابتؤمقادیر قطعی چهار م .6جهول
 منتخب تأمینهاي  زنجیره

پي رقانعط فهز نهدابا ی
ت  لي 
اطمين ن

مؤلفهه 

،23/2 11،/3 331/0 561/0 
زنجیره تأمی  

 الف

،01/1 61،/1 23،/0 311/0 
زنجیره تأمی  

، 

725/2 715/2 3،1/0 711/0 
زنجیره تأمی  

 ج

 
لفاه اصالی   ؤدر گام ششم مقادیر هار یا  از چهاار م   

و  پاذیری  انعطاا  یعنای نابلیات اط یناان       پذیری رنابت
های  پذیری  هزینه و دارایی برای هر ی  از زنجیره واکنش
کاه در گاام پانچم    )محصو  کشاتی ماورد بررسای     تأمی 

وجهای کاه هار وجاه      بر روی ن ودار چهار( شدمشخص 
باشاد    پاذیری مای   لفه اصلی رنابتؤمعر  یکی از چهار م

محور ع ودی معر  بعد مارجی یا ارتبااط  . شود رسم می
باشد که ی  انتهای محور  پذیری می رنابتبرای با مشتری 

 
1. Defuzzification 

و  پاذیری  انعطاا  نابلیت اط ینان و انتهاای دیگار محاور    
باشاد و محاور افقای     مای  تأمی  های پذیری زنجیره واکنش

 تاأمی  هاای   پذیری زنجیاره  رنابت برایمعر  بعد داملی 
لفاه هزیناه و انتهاای دیگار     ؤکه ی  انتهای محاور م  است
 .دهد لفه دارایی را نشان میؤم

لفاااه نابلیااات اط یناااان  ؤدر ایااا  ن اااودار  ساااه م
پذیری  و دارایای جنباه مثبات یاا      و واکنش پذیری انعطا 
مختصاات   أو هر چه بار روی ن اودار از مباد    دارندسود 

لفاه هزیناه   ؤحا  آنکاه م . باشد تر می دورتر شوند  مطلو،
دارای جنبه منفی یا زیان بوده و هر چاه بار روی ن اودار    

تار   تر شاود  مطلاو،   مختصات نزدی  أوجهی به مبد چهار
 .بود مواهد
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 شده بررسی تأمینهاي  پذیري زنجیره بتنمودار اندازه رقا .1نموداب

 

:تأمينه قپي رق نجير انها  بت   
شن س  یعملکردفعلیوتعيينموتعي 

بت  تی

 تاأمی  هاای   پاذیری زنجیاره   هد  از ترسیم ن ودار رنابت
نقااط ناوت و   ) دادن ع لکرد فعلی ه انا نشان شده بررسی
 (هااا و تهدیاادات فرصاات) و مونعیاات رنااابتی( ضااعف
باشد کاه پاس از تعیای      می شده بررسی تأمی های  زنجیره

های ع لکرد را  آرمان تأمی های  ای  موارد  مدیران زنجیره
پاذیری و حتای    لفاه اصالی رنابات   ؤدر هر ی  از چهار م

ها  مای توانناد بارای     لفهؤدهنده ای  م ی تشکیلها شامص
 .کنند و فرایند بهبود را آغاز کرده شرکت تعریف
را  تاأمی  هاای   ه بتوان ع لکرد فعلی زنجیاره برای اینک

باشاد تاا    داشته باید ی  استاندارد ع لکرد وجود کرد تحلیل
کرد و آنگاه باه نقااط    بهتوان ع لکرد فعلی را با آن مقایسه

ن ااودار . پاای باارد تااأمی نااوت و ضااعف یاا  زنجیااره  
در حالاات اسااتاندارد  تااأمی پااذیری یاا  زنجیااره  رناباات

 .است شده داده شانن 2ع لکرد در ن ودار 
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 در حالت عملکرد استاندارد تأمینهاي  پذیري زنجیره نمودار رقابت .2نموداب
 تااأمی هااای  پااذیری زنجیااره ن ن ااودار رنابااتامحققاا
 1در حالت استاندارد ع لکرد را ن ودار ال اس شده بررسی

کرد فعلی هر ی  بنابرای  برای تعیی  ع ل  کردند گذاری نام
پاذیری   بایسات ن اودار رنابات    مای  تاأمی  های  از زنجیره
کرد تاا   آن شرکت را با ن ودار ال اس مقایسه تأمی زنجیره 

توان نقاط ناوت و ضاعف هار زنجیاره را      ی  طریق بهه اب
 .کرد شناسایی

ها و تهدیدات  فرصت) به منرور تعیی  مونعیت رنابتی
نسبت به یکادیگر   شده ررسیب تأمی های       زنجیره( محیطی

ماورد   تاأمی  هاای   پذیری زنجیاره  بایست اندازه رنابت می
وجهای   زمان بر روی ی  ن ودار چهار طور هم بررسی را به

 تاأمی  های  زمان ای  زنجیره سپس با مقایسه هم. کرد ترسیم
هاا و   پذیری  مای تاوان فرصات    لفه رنابتؤنسبت به هر م

 .کرد را شناسایی تأمی تهدیدات محیطی هر زنجیره 
 تاأمی  پس از ترسیم اندازه رنابت پذیری زنجیره های 

محصو  کشتی سه شرکت مورد بررسی بار روی ن اودار   
محصاو    تاأمی  کاه زنجیاره    شاد وجهی  مشاخص   چهار

لفه نابلیت اط ینان و دارایای  ؤکشتی شرکت الف  در دو م
باشاد    رنیب دارای فرصت مای  تأمی نسبت به دو زنجیره 

لفاه هزیناه   ؤمحصو  کشتی شرکت ، در م تأمی  زنجیره

 
هاای تاأمی     پاذیری زنجیاره   دار رنابات گذاری ال اس بر روی ن و دلیل نام .1

 .باشد پذیری در حالت ع لکرد استاندارد می شده  شکل ن ودار رنابت بررسی

رنیب دارای فرصت باوده و در   تأمی نسبت به دو زنجیره 
رنیاب   تاأمی  های  ها با تهدید از جانب زنجیره لفهؤدیگر م

محصو  کشتی شرکت ج در  تأمی مواجه است و زنجیره 
پذیری نسبت به دو زنجیاره   و واکنش پذیری انعطا لفه ؤم

 .استفرصت  رنیب دارای تأمی 

گيرقوپيشنه داتنتيجه

گیاری ع لکارد    انادازه برایدر ای  مقاله  رویکردی جدیاد  
پاذیری   گیری رنابات  می  با استفاده از اندازهأهای ت زنجیره
ارزیاابی  برای رو  مع و  . شدمعرفی  تأمی های  زنجیره

کاه  شده  های از نبل طراحی   از مد تأمی ع لکرد زنجیره 
بدی  منرور بار  .  است کرده استفادهد دارسری شامص  ی 

ی ها شامص  تأمی های زنجیره  اساس مد  مرجع ع لیات
و سااپس تکنیکاای  شاادتحلیاال اساااس رناباات اسااتخراج 

هاای   پذیری زنجیره گیری رنابت اندازهبرای ای  مرحله شش
 .شدارایه ( تکنی  پیشنهادی)با منطق فازی تأمی 

فعلای و   ای  تکنی  نادر است ض   تعیای  ع لکارد  
هاای ع لکارد را در هار     شناسایی مونعیت رنابتی  آرماان 

مفروضات اساسای  . کند لفه تعیی  و فرایند بهبود را آغازؤم
ناد  ا اند  عبارت نرر بوده که در سامت تکنی  پیشنهادی مد

شناسایی نقاط ناوت و  ) می أاز؛ ارزیابی ع لکرد زنجیره ت
ی  و بهبااود از طریااق تعیاا  ( می أضااعف آن زنجیااره تاا  

پذیری مدیریتی  های ع لکرد  ارزیابی جامع  انعطا  آرمان
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های تکنی  پیشانهادی  در   نوآوری و وی گی. بودن و فازی
طراحی تکنی  پیشانهادی  شاامل انعطاا      (1  سه حوزه

بااودن  کسااب  منرااوره پااذیری  سااهولت و سااادگی  چنااد
اجارای تکنیا     (2نرر و روایی و پایاایی    اطالعات مورد
نابلیات   و باودن  یو آموزش  ساده و روانشامل پیشنهادی  

ابزار مدیریتی تکنی  پیشانهادی  شاامل    (3بودن  و  تع یم
می   ابازار کنتار    أکنندگان ی  زنجیره ت می أابزار کنتر  ت
گیری  نابل بیان می  می  و راهن ایی برای تص یمأزنجیره ت
 .باشد

ای  تحقیق  مباحث و نگر  مادیریت اساترات ی  در   
می  أهاای تا   طاور ماا  در زنجیاره    می  و باه أره تا زنجی

های بسایاری   ها و شامه و زمینه. کرد شناورسازی را مطرح
سازی  دهد  از ج له؛ پیاده روی محققان آینده نرار می را فرا

می  ساایر  أهاای تا   و اجرای تکنی  پیشانهادی در زنجیاره  
صنایع  بررسای نقاش فنااوری اطالعاات و ارتباطاات در      

می  شناورساازی  و طراحای ماد     أهای ت رهمدیریت زنجی
می  نطعااات أهااای تاا گیااری اسااترات ی  زنجیااره تصاا یم

 .شناورسازی در ابعاد تولید کالس جهانی
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