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 -1استادیار دانشکده صنایع دانشگاه صنعتی مالک اشتر
 -2کارشناسی ارشد مدیریت ،دانشگاه اصفهان
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 -4استادیار دانشکده اقتصاد ،مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد

چکیده
در دنیای رقابتی عصر حاضر ،سازمانها برای رشد و پایداری خود باید به شدت تالش نموده و از استراتژی مناسب
جهت پیشرفت و حفظ بقای خود بهره گیری نمایند .محیط پیرامون سازمانها به سرعت در حال تغییر است که از
جمله این تغییرات تنوع تقاضا و نیازهای مشتریان است .محدودیت مهم دیگری که سازمانها را در تنگنا قرار داده
است ،کمیابی و محدودیت منابع و امکانات است .یکی از راههای کاهش این مشکالت استفاده مناسب از تامین
کنندگان چابک و منابع بیرونی است .پژوهش حاضر حاصل انجام دو پایان نامه در حوزه چابکی و  ISMاست .در
این پژوهش ابتدا به شناسایی معیارهای سنجش تامین کنندگان چابک پرداخته شده است .سپس با استفاده از روش
مدل ساختار تفسیری به سطح بندی این عوامل و دسته بندی آنها پرداخته شده است .نتایج این روش نشان میدهد
که معیار سرعت تحویل در سطح اول خروجی این مدل قرار داشته و همچنین دارای نیروی پیش برندگی بسیار
مناسبی است .همچنین ،معیار کاهش زمان تاخیر نیز از این ویژگیها برخوردار است .سپس با استفاده از روش
تحلیل سلسله مراتبی فازی وزن معیارهای سنجش چابکی تامین کنندگان را تعیین کرده و ورودی مدل تاپسیس قرار
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داده شد .در پایان ،با استفاده از روش تاپسیس فازی به رتبه بندی شش تامین کننده پرداخته شد .محاسبات روش
تاپسیس و  AHPبه پیوست در فایل  Excelارائه شده است .نتایج این پژوهش نشان داد که معیارهایی که از نیروی
پیش برندگی بیشتر و وابستگی کمتری برخوردارند در مدل  AHPهم از مقدار وزن بیشتری برخوردار شدهاند .لذا
برای افزایش چابکی تامین کنندگان باید بر متغیرهای سطوح اول و دوم مدل ساختار تفسیری تمرکز نمود .در این
پژوهش ،برای افزایش کارایی نتایج حاصل از تکنیک تاپسیس فازی وزن دادهها با استفاده از روش تحلیل سلسله
مراتبی تعیین گردید .همچنین ،برای تفسیر میزان تاثیر معیارها بر چابکی تامین کنندگان به طور همزمان از مدل
ساختار تفسیری استفاده گردید.
واژههای کلیدی :تاپسیس،تامینکنندگان چابک،مدل ساختار تفسیری،تجزیه تحلیل سلسله مراتبی ،محیط فازی
-1مقدمه

را بر اساس محصوالت و خدمات با کیفیات خاود و

در زمان های قبل محصوالت یک ساازمان اعام از

در یک قالب زمانی نسبتاً کوتاه رفع میکند .البته ایان

خدمات یا کاالها توسط مشتریان خریداری میشاد و

وضعیت زمانی روی میدهد کاه چاابکی یاک ارزش

سازمانها نگرانی خاصی برای ایجااد تغییار و تحاول

سازمانی نظام مند و یک استراتژی رقابتی برای رهبران

در سیستم خود و بهبود آنرا نداشتند .به عبارت دیگر،

تلقی شود .در این شرایط سازمان ها هستند که مجبور

مشتریان به خرید هر نوع کاالیی کاه در باازار یافات

بااه ارائااه محصااوالتی هسااتند کااه توسااط مشااتریان

میشد ،مجبور بودند .ولی کم کام باا افازایش تعاداد

خریداری میشود و رضایت آنها را فاراهم مایکنناد.

تولید کنندگان و پیادایش رقباای بیشاتر مشاتریان در

اخیراً مدیریت زنجیره تأمین و فرایناد انتخااب تاأمین

خرید و انتخاب محصوالت خود اجبااری نداشاتند و

کنندگان در متون مدیریت مورد توجاه خاصای قارار

تنوع محصوالت و سازمانهای ارائه دهنده باه حادی

گرفتاه اسات .در دهاه  1990مایالدی بسایاری از

زیاد بود که مشتریان کاالهای ماورد نیااز خاود را باا

کارخانهها در جستجوی راهی برای مشارکت با تأمین

گزینه های مناسب و دلخواه خود انتخاب مایکردناد.

کنندگان بودند ،تا از این طریا عملکارد مادیریت و

تحوالت سریع تکنولوژیکی ،افزایش خطرات ،جهانی

رقابت پذیری آنها را ارتقا دهناد .رواباط باین تاأمین

شدن و انتظاارات خصوصای ساازی از ویژگایهاای

کننده و مصرف کننده در شرکتهاای تولیادی ماورد

محیطی هستند که سازمانهای تجاری کنونی باا آنهاا

توجاه جادی قارار گرفتاه اسات .زماانی کاه رواباط

مواجه اند .برای کسب موفقیت در این محیط ،چابکی

بلندمدت بین این دو وجود داشته باشد ،زنجیره تأمین

یک مزیت رقابتی را ایجاد مایکناد کاه مایتاوان باا

شرکت مانعی جدی و قوی بر سر راه رقبا خواهد باود

شااهرت در نااوآوری و کیفیاات آن را حفااظ نمااود.

(جعفرناژاد و همکااران  .)0991باا افازایش اهمیات

سااازمان چابااک ،فرآیناادها و افااراد سااازمان را بااا

فعالیت خرید و تدارکات تصمیمهاای خریاد مهمتار

تکنولوژی پیشرفته همگام ساخته و نیازهای مشاتریان

شده و از آنجا که امروزه سازمانهاا بیشاتر باه تاأمین
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کننادگان وابساته شادهاناد ،پیامادهای مساتقیم و

(احمدی .)0991 ،فعالیات تاامین کننادگان خاارجی

غیرمستقیم تصمیم گیاری ضاعی ،،وخایمتار جلاوه

باعث کاهش هزینه و بهبود تحویل باه موقاع کااال و

میکند (دبوئر و همکاران .)1110،در بیشاتر صانایع،

رضایت مشتری میگردد ،اگر یک شارکت باا تاامین

هزینه مواد خام و اجازای تشاکیل دهناده محصاول،

کنندگان خارجی ارتباا داشاته باشاد ،انتخااب ایان

قسمت عمدهای از بهای تمام شده محصاول را در بار

تامین کننده یکی از مهمترین وظای ،مدیریت اسات.

میگیارد( .قدسای پاور و همکااران .)0339،در ایان

روش  ISMیک روش ساختار تفسیری اسات کاه در

شرایط ،بخش تدارکات مایتواناد نقشای کلیادی در

سال  1111توسط آگاروال مطارح گردیاد و در ساال

کارایی و اثربخشی سازمان ایفا کناد و تااثیر مساتقیم

 1111توسط کانان در مقالهای ارائه شد .در این روش

روی کاهش هزینهها سودآوری و انعطاف پذیری یک

ابتدا به شناسایی عوامال ماوثر و اساسای پرداختاه و

شرکت داشته باشد( .قدسی پاور و همکااران.)1110،

سپس با استفاده از روشی که ارائه شده است ،رواباط

زنجیره تامین شبکهای اسات کاه تماام فعالیاتهاای

بین این عوامل و راه دستیابی به پیشرفت توساط ایان

مرتبط با جریان و تبدیل کاالها از مرحله ماده خام باه

عوامل ارائاه شاده اسات .در واقاع روش  ISMبیاان

محصول نهایی و نیز جریان اطالعاتی مرتبط باا آن را

میکند که عوامل مورد بررسای ملال هزیناه ،زنجیاره

شامل میشود .مواد و اطالعات هردو در باال و پاایین

تامین ،نوآوری و  ...به چه میزان در دستیابی ساازمان

شبکه جریان دارند و برای اینکه زنجیره تامین بتواناد

به اهدافش دخالت دارند و وابستگی آنهاا نسابت باه

به خوبی عمل کند و رضایت مشتری را فراهم ساازد

یکدیگر چگونه است .این ویژگی های ماورد بررسای

نیازمند یک مدیریت صحیح است( .زنجیرانی فراهانی

در واقع همان تواناسازهای چابکی اسات کاه توساط

 .)0991،در حقیقاات ،انتخاااب مجموعااه مناساابی از

پژوهشاگران مختلاا ،در سااالهااای متمااادی مطاارح

تامین کنندگان برای کار با آنها در جهت موفقیت یک

گردیده اسات .براسااس پاژوهش هاای انجاام شاده،

شرکت امری بسایار مهام و حیااتی اسات و در طای

دستیابی به چابکی میتواند بقا و پیشرفت ساازمان را

سالهای طوالنی بر انتخاب تامین کنناده تاکیاد شاده

تومین نماید .این ویژگیهاا در بخاش چاابکی ایان

است( .ژانگ و همکااران .)1110 ،اخیاراً باا حواور

مقاله به تفصیل آمده اسات .یکای از مهمتارین ابعااد

مفهااوم ماادیریت زنجیااره تااامین بیشااتر محققااان

چابکی بخش زنجیره تامین سازمان است .اگر بخاش

دانشمندان و مدیران پی باردهاناد کاه انتخااب تاامین

مدیریت بتواند با استفاده از شاخص هاا و روشهاای

کننده مناسب و مدیریت آن وسیلهای است کاه از آن

مناسب تامین کننده برتر و چاباک را انتخااب نمایاد،

میتوان برای افزایش رقابات پاذیری زنجیاره تاامین

کمک شایانی در راستای دسترسی سازمان به اهدافش

استفاده نمود(.لی و همکاران .)1110،در نظار گارفتن

نموده است .مدل ساختار تفسیری قادر اسات ارتباا

تامین کننده به صورت یک شبکه زنجیاره تاامین کاه

بین شاخص که بهصورت تکی یا گروهی به یکادیگر

هدف نهایی آن ارائه محصاول ماورد انتظاار مشاتری

وابستهاند تعیین نماید .تصمیم گیری چند معیاره یکی

است حادوداً از ساال  1111مایالدی مطارح گردیاد

از حوزههای تحقی در عملیات و علوم مدیریت بوده

 /001مدیریت تولید و عملیات ،سال دوم ،شماره دوم ،بهار و تابستان 0931

که در طول دهاه اخیار باا توجاه باه نیازمنادیهاای

صنعت اتومبیل معین نمودناد و از متادلوژی سااختار

کاربردی گوناگون به سرعت توساعه یافتاه اسات .باا

 ISMبرای تحلیل تعامل این مواناع اساتفاده نمودناد.

کمک کامپیوترها تکنیکهای تصامیمگیاری در تماام

جزئیات انتخاب تامین کنندگان به وسیله دانشامندانی

حوزههای فرآیند تصامیم گیاری بسایار قابال قباول

چااون کانااان وهمکاااران در سااال  1119وموتچااا و

گردیدهاند .به طور خاص در چند سال اخیر ،اساتفاده

همکاران در ساال  1113ارائاه شاده اسات .کاناان و

از کامپیوتر بسیار افزایش یافته است ،بناابراین کااربرد

همکاران ( )1119برای تعیین تعامال و ساطح بنادی

روشهای تصمیم گیاری چناد معیااره بارای اساتفاده

معیارهای مختل ،انتخاب یک تامین کنناده باا توجاه

کنندگان با توجه به پیچیادگیهاای ریاضای در اجارا

به عملکرد او از روش  ISMو AHPدرمحیط قطعای

بسیار آسان گردیده است ،تصمیم گیری رویهای برای

استفاده نمودند.

پیادا کاردن بهتارین گزیناه از میاان مجموعاهای از

 ISMبا تجزیه معیارها در چند سطح مختلا ،باه

گزیناههاای موجاود اسات .زماانی کاه در مساایل

تحلیاال ارتباااا بااین شااااخصهااا مااایپاااردازد.

تصمیمگیاری چنادین معیاار را در نظار گرفتاه شاود

(کانان ISM .)1113،میتواناد بارای تجزیاه وتحلیال

مسایل تصمیم گیری چناد معیااره ( )MCDMنامیاده

ارتبا بین ویژگیهای چند متغیر که برای یک مسااله

میشود(وانگ و همکاارا .)1119،از آنجاکاه تصامیم

تعریاا ،شاادهانااد ،اسااتفاده شااود (وارفیلااد،0314 ،

گیری و انتخاب تامین کننده چاباک توساط ساازمان

سج .)0331،تحقیقی که توسط ساکسنا و همکاارانش

یک مسأله تصمیم گیری است کاه در آن چناد معیاار

در سال  0333انجام گردیاد ،باه کااربرد  ISMبارای

تأثیر دارناد .در ایان پاژوهش ،از یکای از روشهاای

تحلیاال ارتبااا بااین متغیرهااای تعریاا ،شااده باارای

تصمیمگیری چند معیاره فرآیند سلسله مراتب تحلیلی

کارخانه سیمان در هندوستان پرداخته است .ماندال و

یااا همااان  AHPاسااتفاده شااده اساات .شااو و

همکاران در سال  0334با استفاده از روش  ISMبرای

همکاران( )1111یاک مادل تصامیمگیاری در ماورد

تحلیل مهترین معیارهای انتخاب بهتارین فروشانده و

تااامین کنناادگان ارائااه نمودنااد کااه در آن مهمتاارین

ارتبا بین شاخصها استفاده نموده است .همچناین

فعالیت های تامین کنندگان در سه بخش تعری ،شاده

شارما و همکارانش در سال  0331به تجزیه وتحلیال

اساات .سااارکیس و همکااارانش ( )1111یااک ماادلی

سلسله مراتبای فعالیاتهاای الزم بارای دساتیابی باه

جهت ارزیابی تامین کنندگان ارائه نمودند که براساس

مدیریت تولید بدون نقص پرداخته اند.کانان و هاا

فرآیند تحلیل شبکه  ANPرتبه بندی عوامل را انجاام

در سال  1111با اساتفاده از روش  ISMباه تجزیاه و

داده بود .راوی و همکارانش در سال  1111با استفاده

تحلیل معیارها و زیر معیارهای انتخاب تاامین کنناده

از کارت های امتیازی متوازن و مدل تصمیمگیاری بار

پرداخته است .متدولوژی  ISMدارای محدودیتهای

اساس  ANPتامین کنندگان یک شبکه کاامپیوتری را

کمی است و شناسایی ارتبا بین متغیرها معماوالً باه

ارزیابی و انتخاب نمودند .راوی و همکاران در ساال

اطالعات و آشنایی تصمیم گیرناده باا شارکت ماورد

 1111یازده مانع را برای انتخااب تاامین کننادگان در

مطالعه بستگی دارد .بنابراین ،قواوتهای افراد بارای
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متغیرهای می تواند روی نتیجه نهایی تاثیر گذار باشد

چون کومار ،راج ،لیانگ ،چن فرض نموده اند که باید

(کومار و همکاران .)1113،باا وجاود کااربرد بسایار

 TOPSISدر محااایط فاااازی تعمااایم یاباااد (راج و

گساترده و موفا  AHPدر بسایاری مساایل تصامیم

همکاران .)0333،در پژوهش هایی که تااکنون جهات

گیری ،همیشه یک انتقاد بر آن وارد است و آن ناتوانی

انتخاب تامین کننده صورت گرفته است شاخص های

روش در مدیریت عدم قطعیت ناشی از انتساب اعاداد

انتخاب را به صورت مساتقل و مقاادیر کمای معاین

صحیح به درك تصمیم گیاران اسات (دناگ.)0333 ،

مورد سنجش قرار دادهاند .همچنین ،جهت رتبه بندی

راهکار طبیعی مقابله باا قوااوتهاا یاا تصامیمهاای

تامین کنندگان نیاز از روشهاای رتباه بنادی قطعای

غیرقطعی ،استفاده از مجموعههای فازی یا اعداد فازی

استفاده شده است و فقط نتیجه یاک انتخااب از باین

در بیان نسبتهای مقایساه اسات .در ایان پاژوهش،

تامین کنندگان مورد تحقیا اسات .در ایان پاژوهش

چارچوب ارایه شاده بارای تحلیال و ارزیاابی تاامین

ابتدا شاخص های سنجش تامین کنندگان با استفاده از

کنندگان چابک شامل؛ چنادین مرحلاه اسات کاه در

روش  ISMسطح بندی شده است ،سپس باا اساتفاده

بخشی از آن برای تعیین وزن معیارهاا از روش AHP

از روش  AHPفازی وزن هریک از شاخصها معاین

فازی استفاده شده اسات .تکنیاک  TOPSISیکای از

شااده و بااا اسااتفاده از روش تاپساایس فااازی تااامین

تکنیک های معروف برای  MCDMکالسیک است که

کنندگان را رتبه بندی گردیده است.

اولین بار توسط هوانگ و همکارش معرفی گردیاد و
منط اصولی  TOPSISتعریا ،حال ایادهآل و ضاد

 -2شاخصهای سنجش تامین کننده چابک

ایدهآل است .حل ایدهآل حلای اسات کاه معیارهاای

باارای اولااین بااار در پاای نشساات بساایاری از

سود را ماکزیمم و معیارهای هزینه را مینیمم میکناد.

متخصصان علمی و اجرایی صنعت ،پارادایم جدیادی

به طور خالصاه ،حال ایاده آل شاامل تماام بهتارین

در گزارشی تحت عنوان "راهبرد بنگااههاای تولیادی

مقادیر معیارهای در دسترس است ،در حالی که حال

در قرن بیست و یکم :دیدگاه متخصصان صنعتی" باه

ضد ایدهآل ترکیبای از بادترین مقاادیر معیارهاای در

وسیله موسساه یاکوکاا منتشار و باه همگاان معرفای

دسااترس اساات ،گزینااه بهینااه گزینااهای اساات کااه

گردیااد (نایجاال و داو .)0330،بالفاصااله پااس از آن

کوتاهترین فاصله از حل ایده آل و بیشترین فاصاله را

عبارت تولید چابک به طور مشاترك باا انتشاار ایان

از حل ضاد ایاده آل دارد .نظار باه اینکاه TOPSIS

گزارش مورد استفاده عموم قرار گرفت (گوناساکاران

روشی معروف برای مسائل  MCDMکالسیک است،

و همکاران.)1110 ،

خیلی از محققان از آن برای حال مساائل FMCDM

پااژوهشهااای مختلفاای در راسااتای شناسااایی و

استفاده میکنند .عدهای از محققاان نار هاا و اوزان

سنجش میزان چابکی ساازمانی کاه از جملاه عوامال

فازی را به مقادیر قطعی فازی زدایی نمودهاند (یان و

اصلی آن زنجیره تامین است ،انجام شده است ،که در

همکارانش .)1111،در حالی که فازی زدایی باعاث از

ادامه باه معرفای و بیاان شااخص هاای آن ،پرداختاه

دست دادن مقداری از اطالعاات مایگاردد .دیگاران

ماایشااود .گلاادمن چااابکی را در سااه واژه واکاانش
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اساتراتژیک ،تغییارات فراگیار وسیساتم بار جسااته و
غالب خالصه می کناد .وی بار ایان بااور اسات کاه

-9درك عاادم تعااادل بااازار(آشاافتگی) (مارشااال،
)1114؛

چااابکی یااک واکاانش فراگیاار و کاماال بااه تغییاارات

-3تحویل به موقع و مناسب(میل گیت)1110،؛

بنیادینی است که در سیستم یا نظام حاکم بار رقابات

 -01کاهش هزینه(کوماروبریتاین)0331،؛

کسب و کاری در اقتصادهای تراز اول روی مایدهاد

-00بهبود کیفیت (یاسین)1114،؛

گلاادمن ( .)0334در پژوهشاای کااه در سااال 1113

-01رضایت مشتری(چان.)1111،

توسط پاندی و گارج 0تحت عنوان تجزیاه و تحلیال

در پااژوهش دیگااری بااا موضااوع CAM/CAD

تعامل بین توانمند سازهای چابکی در زنجیاره تاامین

ابزاری برای دستیابی به چابکی که توسط راجانایاگاام

صورت گرفته است ،سی و شش توانمندساز برگرفتاه

وهمکاران در سال  1113انجام شده است باه معرفای

از پژوهش های دیگر محققان ارائه شده است که ایان

برخی توانمندی های چابکی که قبال هم توسط دیگار

پژوهشگران آنها را در دوازده دسته قرار دادهاند .ایان

دانشمندان به آنها اشاره شده ،پرداخته است .این مقاله

دوازده توانمندساز که جهت دساتیابی زنجیاره تاامین

با بررسی تاثیر سیستم هاای  CAM/CADبرچاابکی

به چابکی ارائاه شاده اسات ،تاثیرشاان بار یکادیگر

سازمانی توانمندیهای زیر را معرفی نموده است:

بررسی شده است و هدف بررسی نحوه ارتباا ایان

 -0تولید و بهبود سریع محصول؛

تواناسااازها بااا یکاادیگر اساات .ایاان دوازده تواناساااز

 -1ساختاربندی مجدد فرآیندهای تولید به شاکل
پویا؛

عبارتند از:
 -0اتوماتیک کردن(خودکاار کاردن یاا جاایگزین
کردن تولید دستی با )CAM/CAD؛

 -9بهبود و ارتقا محصول -4تغییر در جهت بهبود
محصول (لی)0339 ،؛

 -1اعتماد و ارتبا متقابل بین خریدار و فروشنده
(سینچی و لوی)1119 ،؛

-1کاهش زمان تحویال و مانادگاری محصاول و
پاساااخگویی باااه تناااوع تقاضاااا و تکنولاااوژی

-9یکپارچه ساازی و مشاارکت در برناماه ریازی
تولید و خرید (فلیدنر)1119 ،؛

جدید(اسماعیل)1111 ،؛
 -1قابلیت انجام فعالیاتهاای ساودمند باه طاور

-4یکپارچه ساازی فرآینادها (تویال وهمکااران،
)0333؛

مداوم و پاسخگویی به تغییرات غیر قابل پایش بینای
(ام سی گاجی)0333 ،؛

-1کاربرد ابزار تکنولوژی ارتباطاات و اطالعاات؛
-1مدیریت و برنامه ریزی لجستیک (سینچی و لاوی،
)1119؛

 -1حجم تقاضای کم و طول عمر محصول نسابتاً
کوتاه (الکینز و همکاران.)1114 ،
در این پژوهش ،همچنین به شااخصهاای تولیاد
چابک نیز اشاره شده است که البته این شاخصها نیز

-1رویکرد تولید بهنگام (ماندون)0339 ،؛

از پژوهش های دیگر محققین اساتخراج شاده اسات.
sareshgarg
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این مشخصات عبارتند از:

کاربرد مدل ) (ISMجهت سطحبندی شاخصهای انتخاب تامینکنندگان چابک و رتبهبندی تامینکنندگان 009/ ...

 -0کاهش چرخه زمانی تولیاد (اساماعیل1111 ،

01ا کاهشدادن مقاومت در برابر تغییر.
طراحی مدل سااختاری تفسایری ) (ISMروشای

وانوه)1111 ،؛
 -1فرآیند تولید ساختارمند پویا (لی)0339 ،؛

است برای بررسی اثار هار یاک از متغیرهاا بار روی

 -9کاهش هزینههای تولید (انوه 0و هون)1110 ،؛

متغیرهای دیگر؛ این طراحی رویکردی فراگیار بارای

 -4ساختاربندی مجدد محصول و تولید با حداقل

بهبود بخشیدن چابکی زنجیره تأمین بر مبنای ارتباا

هزینه (فلیدنر 0339،وگناسکاران)0333 ،؛

است و این طراحی برای توسعة چهاارچوب چاابکی

 -1بهبود کیفیت (انوه و هون.)1110 ،

زنجیره تامین باهکاار مای رود تاا اهاداف کلای یال
امکانپاذیر شاود .کاناان در ساال  1111مادلی را باا

 -3مروری بر پیشینه کااربرد تکنیاکهاای  ISMو

عنوان  ISMجهت یافتن راهی بارای تعیاین ارزیاابی

 AHPو TOPSIS

تااأمینکنناادگان و الویااتبناادی آنهااا ارائااه نمااود .در

آگاروال و همکاران در سال  ، 1111با جمعآوری

پژوهشاای کااه کانااان در سااال  1113انجااام داد ماادل

 01متغیر برای توسعه یاک چهاار چاوب باه منظاور

ترکیبی  ISMو  Topsisفازی را برای انتخاب تاامین

بهبود یاافتن چاابکی زنجیارأ تاأمین ،مادل سااختار

کنندگان تدارکات استفاده کردد.

تفسیری ( ) ISMرا ارائه دادند .متغیرهاای شناساایی

مادل سااختار تفسایری قاادر اسات ارتباا بااین
شاخص که به صورت تکی یاا گروهای باه یکادیگر

شده عبارتند از:
0ا حساسیت بازار؛

وابسته اند ،را تعیین نماید ISM .با تجزیه معیارهاا در

1ا سرعت تحویل؛

چند سطح مختل ،به تحلیل ارتبا باین شااخصهاا

9ا دقت اطالعات؛

میپردازد( .کانان)1113 ،
 ISMمیتواند برای تجزیاه وتحلیال ارتباا باین

4ا معرفی محصول جدید؛
1ا برنامهریزی مشترك و متمرکز؛

ویژگیهای چند متغیر که بارای یاک مسااله تعریا،

1ا یکپارچگی فرآیندها؛

شدهاند ،اساتفاده شاود (وارفیلاد ،0314،ساج.)0331،

1ا بکارگیری ابزارهای فناوری اطالعات؛

تحقیقای کاه توساط ساکسانا و همکاارانش درساال

9ا کاهش زمان تحویل؛

 0333انجام گردیاد باه کااربرد  ISMبارای تحلیال

3ا بهبود سطح خدمات؛

ارتبا باین متغیرهاای تعریا ،شاده بارای کارخاناه

01ا کاهش هزینهها؛

ساایمان در هندوسااتان پرداختااه اساات .ماناادال و

00ا رضایتمندی مشتری؛

همکااران در سااال  0334باا اسااتفاده از روش ISM

01ا بهبود کیفیت؛

باارای تحلیاال مهتاارین معیارهااای انتخاااب بهتاارین

09ا کاهشدادن (عدم اطمینان) بیثباتی؛

فروشنده وارتبا بین شاخصها استفاده نموده اسات.

04ا توسعه مسؤولیت؛

همچنین ،شارما و همکارانش در سال  0331به تجزیه
onuh
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و تحلیاال سلسااله مراتباای فعالیااتهااای الزم باارای
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دستیابی به مدیریت تولید بدون نقص پرداختاهاناد.

گسترده در ساه گاروه بارای  MCDMارائاه دادناد.

در سال  1111با استفاده از روش ISM

دسته اول :مدل سنجش ارزش در معیارها بار اسااس

به تجزیه وتحلیل معیارهاا وزیار معیارهاای انتخااب

تئوری کاربرد چند شاخصه و فرآیند تجزیه و تحلیال

تامین کننده پرداختاه اسات .متادولوژی  ISMدارای

سلسله مراتبی  AHPبه کار میرود .دساته دوم :مادل

محدودیت های کمی اسات و شناساایی ارتباا باین

رتبه دستهبندی غیر رتبهای است که در ایان روش باا

متغیرها معموالً به اطالعات وآشنایی تصمیم گیرنده با

استفاده از مقایسههای غیر رتبهای گزینههای غیر موثر

شااارکت ماااورد مطالعاااه بساااتگی دارد ،بناااابراین

حذف میشاود .دساته ساوم :مادل تکنیاک انتخااب

قواوتهای افراد برای متغیرهای میتواند روی نتیجه

براساس ایدهآلتارین گزیناه  Topsisاسات .یکای از

نهایی تاثیر گذار باشد (کومار و همکاران.)1113،

برجستهتارین روش هاای  ،MCDMروش تجزیاه و

کانان و ها

تصمیمگیریها بر دو دسته هساتند کاه دساته اول

تحلیل سلسله مراتبی ( ) AHPاسات کاه ایان روش

تصاامیمگیااری باار اساااس چنااد معیااار و دسااته دوم

ابتدا ارتبا بین وزن شاخصهاا را محاسابه و ارزش

تصمیمگیری بر اسااس چناد هادف متفااوت اسات.

کلی هر گزیناه براسااس وزن بدسات آماده محاسابه

 MCDMمعموالً برای انتخاب بهتارین گزیناه ارائاه

میکند( .ساعتی )1110،و (ساعتی .) 0391،در مقایسه

شده استفاده میشود که ممکن است معیارهای آنها با

بااا سااایر روشهااای  AHP ،MCDMبااه شااکل

یکدیگر در تعارض باشد MODM .که تصمیمگیری

گستردهتری برای تصمیم گیری چند معیااره باه کاار

چند هدفه است ،میتواند به طور همزمان بر چند کاه

ماایرود و معمااوالً نتااایج بهتااری را ارائااه ماایکنااد.

هدف متناقض هستند تمرکاز کارده و باا روشهاای

(ساعتی .)0399،علای رغام کااربرد وسایع  ،AHPاز

برنامهریزی ریاضای بهتارین راه حال را ارائاه دهاد.

ایاان روش در شاارایط عاادم اطمینااان و غیاار دقیاا

(زنجیرانی MODM )0991 ،به برتری نسبی اهاداف

انتقادهایی شده است( .چنگ .)0333،روش های دیگر

و ارتبا بین اهاداف و شااخصهاا توجاه مایکناد.

 Topsis ،MCDMاست که براساس کمترین فاصاله

(یانگ MADM .) 1111 ،برای انتقال بهترین گزیناه

هر گزینه از ایدهآل ملبت و بیشترین فاصله از ایده آل

از بااین گزینااههااای پیشاانهاد شااده بااا توجااه بااه

منفاای بهتاارین گزینااه را انتخاااب ماایکنااد اطالعااات

شاااخصهااای ارزیااابی هاار گزینااه بااه کااار ماایرود

بیشااتری در مااورد جزئیااات روش  Topsisدر مقالااه

(زنجیرانی)  MADMبه دلیل داشتن معیارهای هنی

 yoonارائااه شااده اساات( .یااون و همکاااران.)0390،

یک رویکرد توصیفی است .هادف  MADMتعیاین

روشهاای  Topsis, AHPفقاط قادرناد در شارایط

بهترین گزینه در حالی که بتواند بیشترین رضایتمندی

اطمینان و با اطالعات دقیا نتاایج مطلاوبی را ارائاه

را ایجاد کند (یانگ و همکاارانش .)1111،روشهاای

کنند ،اما گاهی اطالعات دقی دردست نیست در ایان

ترکیبی و روشهاای فاصالهای و روشهاای برتاری

حالاات ،بهتاارین روش باارای تصاامیمگیااری روش

نساابی از جملااه روشهااای رایااج  MCDMاساات

مقایسه ای از تصمیم گیری فازی اسات (زنجیرانای و

(رومرو .) 1111،بلتون و همکارانش یک دسته بنادی

همکاااران) AHP .یکاای از قااویترین روشهااای

کاربرد مدل ) (ISMجهت سطحبندی شاخصهای انتخاب تامینکنندگان چابک و رتبهبندی تامینکنندگان 001/ ...

تصاامیمگیااری باارای تعیااین اولویاات معیارهاساات.

 1111با استفاده از روش  Topsisراه حلای را بارای

(ایزیکالر و همکاارانش .)1111،در پژوهشای کاه در

انتخاب محل استقرار مناساب در محایط فاازی ارائاه

سال  1101توسط چوآن لی و همکاران انجام شاد از

نموده است .گوماوس در ساال  1113باا اساتفاده از

روش  Topsisبرای رتبهبندی یک استراتژی مناساب

روش  AHPو  Tosisفااازی در شاارکت مناسااب را

با ارزیابی استفاده شده است .در ایان مقالاه از ANP

برای حمل و نقل پسماندهای خطرناك باه کاار بارد.

جهاات محاساابه وزنهااای ورودی اسااتفاده شااده

یکی از روشهای  MADMاست که  Mگزینه را باا

است(چوآن لی AHP .)1101،فازی یکی از قاویترین

 nبعد در یک فوای هندسی مقایساه مایکناد ،ابعااد

روش های تصمیم گیری است بارای تعیاین اولویات

این فوا را تعداد معیارها تشکیل میدهد و گزیناههاا

معیارها( :ایازیکالر و همکاارانش .)1111 ،مطالعاات

به شکل نقطه در این فوا ظاهر میشود (سان.)1101،

عددی بسیار زیادی کاه در آن از روش  AHPفاازی

این روش براساس نزدیاک باودن روش انتخااب

برای حل مسائل مختل ،مدیریتی استفاده شده اسات

شده بر ایده آل ملبت و دور بودن آن از ایده آل منفی

وجود دارد و چاو و همکارانش در سال  1119روش

بهترین گزینه را انتخاب میکند( .وانگ چانگ)1111،

فرآیند تجزیاه و تحلیال فاازی و کااربرد از مااتریس

اغلب برای تصمیم گیرندگان ارائه یاک مقادار دقیا

قواوتی جهت سنجش درك افراد استفاده کردند .پان

برای شاخص های سنجش ،مشکل بوده و باعث بروز

در سال  1119برای انتخااب سااختار پال مناساب از

خطا میشود .دراین حالت شایسته است که از اعاداد

روش  AHPفازی استفاده نمود .کاانبوالت در ساال

فازی برای سنجش استفاده شاود .روش  Topsisنیاز

 1119بااا اسااتفاده از  AHPفااازی یااک سیسااتم

براس اس اعداد فازی اساتفاده شاده اسات (.کاوو و

دستهبندی موجودی ارائه نماود و همچناین در ساال

همکااارانش 1111 ،و یانااگ و همکااارانش) 1111،

چاان و همکااارانش در سااال 1119بااا بااه کااارگیری

روش  Tosisفازی برای حل مساائل تصامیم گیاری

متغیرهای زبانی فازی ثباات و قوااوت دو جانباه در

گروهاای و چنااد شاخصااه بساایار مناسااب اساات.

ماتریس  AHPفازی مورد ارزیابی قرار دادناد Fei .و

(سان ) 1101،دراساتفاده از روش  Topsisاز رواباط

همکارانش در سال  1119برای انتخاب یاک سیساتم

ریاضی نیز استفاده شده است کاه از مقااالت نباول و

مدیریتی محیط زیست موف از دساته بنادی معیارهاا

همکااارانش ووانااگ وهمکااارانش در سااال ،1111

استفاده نمودند .شارما و همکارانش در سال  1119باا

اقتباس گردیده است .در ساالهاای اخیار از Topsis

استفاده از روش  AHPبرای بهینه سازی شبکه توزیع

فازی برای رتبهبندی در زمینه هاای مختلا ،اساتفاده

استفاده ننمودند Costa et al .در سال  1119کاربرد

شده است .لین چانگ در سال 1119از  Topsisفازی

برداری ویژه در روش  AHPمورد بررسی قراردادند.

برای انتخاب سفارش و مقدار قیمت گاذاری توساط

فیااروز آبااادی و همکاااران در سااال  1119از روش

تامین کننده بارای وقتای سافارش بیشاتر از ظرفیات

 AHPبرای انتخاب خرید ساهام مناساب از دیادگاه

تولید است استفاده نمودند ،همچنین چن و تساائو در

سهامداران استفاده نمودند Kuo .و همکاران در ساال

ساال  Topsis ،1119فاازی را در راساتای ارزیاابی
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فاصلهای برای آنالیز تصمیم گیری اساتفاده کاردهاناد.

هنگامی میتوان درمورد روش تحقی تصمیم گرفات

بایوکوکااان در سااال  1111بااا اسااتفاده از  AHPو

که ماهیات موضاوع پاژوهش و همچناین اهاداف و

 TOPSISفازی به تعیین استراتژی و زیار معیارهاای

وسعت آن مشخص باشاد .در بسایاری از مواقاع ،در

انتخاب بهترین شریک برای سازمان و تعیاین بهتارین

پژوهش از روش تحقی ترکیبی اساتفاده مای گاردد.

شاخصها و انتخاب بهترین گزینه پرداختند( .ابوساینا

«میلر» معتقد است که جهت گیریهای طرح تحقی را

و همکاران) در سال  1119مسااله برناماهریازی غیار

در سه زمینه میتوان تفکیک کرد ،کاه عباارتاناد از:

خطی با مقیاسهای چند هدفه با اساتفاده از سااختار

بنیادی ،کاربری ،و ارزشیابی.

بلوك زاویهای بارای تعیاین اولویات سافارش دهای

ماهیت موضوع در تحقی این است که محق در

استفاده کردند .در سال وناگ و همکاارانش در ساال

پی بررسی پیامدهای تدابیر رفع مساائل اجتمااعی یاا

 1111از  Topsisفازی برای کمک به آکادمی نیاروی

پیامدهای اقدامات رایاج اسات و هادف تحقیا نیاز

هوایی تایوان در تعیین بهترین روش آماوزش نیاروی

فراهم آوردن بررسی اجتماعی دقیقی از پیامد برنامهای

هوای در محایط فاازی اساتفاده کردناد LI .در ساال

است که برای مسئلهای اجتماعی اعماال شاده اسات

 1111برای توسعه نر سازگاری از یک روش بارای

(میلاار )0991 ،در ایاان تحقیاا باارای جمااع آوری

تصمیم گیری چند شاخصه در محیط فازی کاه یکای

اطالعااات مااورد نیاااز از روشهااای کتابخانااهای و

از بهترین بخش هاای تصامیم گیاری اسات اساتفاده

پیمایشاای اسااتفاده شااده اساات .اباازار جمااع آوری

نمود.آمان و همکارانش در سال  1111باا اساتفاده از

اطالعااات پرسشاانامه بررساای ارتبااا مفهااومی بااین

 Topsisسلسه مراتبی فازی مادلی را بارای ارزیاابی

شاخص ها و پرسشنامه مقایسههای زوجی و همچنین

چند معیاره صنعت رباتیک پیشنهاد نمودند .ماارتین و

پرسشنامه سنجش سطح چابکی تامین کنندگان اسات

همکاران در سال  1111یک رویکارد  Topsisفاازی

که جامعه پاسخگویان دو پرسشنامه مقایسههاای ایان

را برای ارزیابی پویایی کیفیت خادمات ساه هتال در

تحقی ؛ شامل مدیران و سرپرستان تولید چند ساازمان

ایسلند ارائه نمودند .ونگ و همکاران در ساال 1111

صنعتی تولید کننده اتصاالت و محصوالت پلایاتایلن

و

اساات .همچنااین پرسشاانامه ساانجش چااابکی تااامین

روشهای حل برنامه ریزی خطی ارائه کردند .چان و

کنندگان نیاز توساط کارشناساان بخاش لجساتیک و

همکارانش در سال  1111رویکارد  Topsisفاازی را

تدارکات سازمان تکمیل گردیده است.

روش  TOPSISفاااازی براسااااس ساااطح

جهت انتخاب تامین کننده در زنجیره تاامین اساتفاده
کرده است.

نوع تحقی حاضر توسعهای است .همچنین روش
تحقی در این پاژوهش پیمایشای ،توصایفی تحلیلای
است .در این تحقی ابتدا به شناسایی عوامل مؤثر بار

 -4روش تحقیق

انتخاب تامین کننده پرداخته شده است که پاس از آن

انتخاب روش تحقی بستگی به اهداف و ماهیات

بااا اسااتفاده از ماادل  ISMعواماال را سااطح بناادی

موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد .بنابراین،

نمودهایام و در نهایات باا اساتفاده از روش  AHPو

کاربرد مدل ) (ISMجهت سطحبندی شاخصهای انتخاب تامینکنندگان چابک و رتبهبندی تامینکنندگان 001/ ...

 TOPSISفازی به رتبه بندی تامین کنندگان پرداخته

سطحبندی این شاخص هاا پرداختاه شاده اسات .در

شده است.

نهایت ،نمودار پایش برنادگی و قادرت وابساتگی را
ارائه میشود .فاز اول در اینجا با عنوان مدل  ISMباه
پایاان مایرساد .در فاااز دوم باا اساتفاده از ماااتریس

 -5مدل مفهومی تحقیق
بر اساس مطالعات انجام شده و ارائه شده در ایان

مقایسات زوجی و روش هایی که در بخاش مربوطاه

مقاله مادل مفهاومی مقادماتی تحقیا در شاکل ()0

تبیین شده است وزن هر عامل را تعیاین نماوده و در

طراحی شده اسات کاه بار اسااس آن شااخصهاای

پایان با استفاده از تکنیاک  TOPSISباه رتباهبنادی

سنجش تامین کنندگان چاباک باا اساتفاده از ادبیاات

تامین کنندگان مورد نظر پرداخته میشود .شایان کار

تحقی استخراج شاده اسات .ساپس باا ایجااد یاک

است که با توجه به دالیل کر شاده هماه محاسابات

ماااتریس ارتبااا مفهااومی و ماااتریس تعاااملی بااه

در محیط فازی انجام شده است.

شکل ( :)1مدل مفهومی پژوهش
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مااروری باار روش  TOPSISو  AHPو محاساابات

وزن شاخصها و همچنین رتبه بندی گزینهها استفاده

فازی

شده است .جدول یک عبارتهاای کالمای را جهات

قبل از اینکه روشهای وزن دهی و رتبه بنادی را
بررسی شود ،بایاد توضایحی در ماورد اعاداد فاازی

توصی ،اهمیات معیارهاا نسابت باه یکادیگر ارائاه
میکند.

مااورد اسااتفاده ،ارائااه ماایشااود .در ایاان مقالااه از
عبارتهای کالمی به جای اعداد قطعای بارای تعیاین
جدول :1عبارتهای کالمی جهت مقایسههای زوجی برای بیان درجه اهمیت(گاماس)2002،
عدد فازی

متغیر زبانی

مقیاس عدد فازی

0

برابر

()0،0،0

1

برتری خیلی کم

()0،1،9

9

کمی برتر

()1،9،4

4

برتر

()9،4،1

1

خوب

()4،1،1

1

نسبتا خوب

()1،1،1

1

خیلی خوب

()1،1،9

9

عالی

()1،9،3

3

برتری مطل

()9،3،01

شکل :2تابع عضویت مثلثی برای مقادیر زبانی

در جدول دو متغیرهای زبانی جهت بیاان برتاری
تامین کنندگان نسبت به یکدیگر ارائه گردیده است.

کاربرد مدل ) (ISMجهت سطحبندی شاخصهای انتخاب تامینکنندگان چابک و رتبهبندی تامینکنندگان 003/ ...

جدول :1متغیرهای کالمی مرتبط با عملکرد تامین کنندگان نسبت به معیارها()sun,2010
اعداد ملللی فازی مطاب با متغیرهای زبانی

متغیرهای زبانی

()1،0،9

خیلی ضعی،

()0،9،1

ضعی،

()9،1،1

متوسط

()1،1،3

خوب

()1،3،01

خیلی خوب

در این پژوهش ،برای پیشگیری از ابهاام ناشای از

همچنین ،برای تخمین درجه موفقیت مایتاوان از

عدم قطعیات در تصامیم گیاری در هماه مراحال از

شاخص خوش بینی µاستفاده نمود که بارای تصامیم

اعداد فازی ملللی ارائه شاده اسات .در جادول یاک

گیرنده مشخص میگاردد .مقادار بیشاتر شااخص µ

برای نشان دادن نتیجه مقایسههاای زوجای در AHP

نشان دهناده درجاه بااالتری از خاوش بینای اسات.

اسااتفاده ماایشااود .یااک عاادد فااازی ملللاای کااه بااا

شاخص خوشبینای هماانطور کاه در فرماول پاایین

) Ã=(l,m,uنشااان داده ماایشااودکه دارای تااابع

نشان داده شده است یک ترکیب محدب خطی اسات

عوویت زیر است .در این پاژوهش ،تاابع عواویت

(:)Lee,1999

انتخاب شده برای اعداد فاازی در شاکل یاک نشاان

()9

داده شده است.
در اعداد فازی ملللی دو شاخص باهکاار مایرود:
شاااخص سااطح اطمینااان و شاااخص خااوشبیناای.
شاخص سطح اطمینان ( )αنشان دهنده میزان اطمینان
تصمیم گیرنده در اولویت بندی و قواوتش است .باا

به این ترتیب ماتریس زیر از مقایسههاای زوجای
به دست میآید.
()4

تعری )α( ،عدد فازی ملللی باه شاکل زیار تعریا،
میشود (ازدمیر و همکارانش:)1119،
()0
پاس از تکمیاال مقایسااههااای زوجاای بااردار وزن
شاخص ها با استفاده از فرمول زیر محاسبه مایگاردد
که  λmaxبزرگترین مقدار ویژه ماتریس است:
()1

()1
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پس از ساختن کلیاه مااتریس هاای مقایساه هاای

است .این مااتریس مقایساه هاایی کاه باا اساتفاده از

زوجی بین معیارها و زیار معیاارهاا بارای هریاک از

متغیرهای کالمی جدول دو تکمیل میگردد به شاکل

ماتریسها بایاد نار ساازگاری( )CRباا اساتفاده از

زیر نمایش داده میشود.

فرمول زیر محاسبه گردد.
()1

سپس در مرحله بعاد مااتریس باهدسات آماده را
نرماالیز میشود .روش های نرمااالیز کاردن متفااوت
است که دو نموناه آن بیاان مایگاردد .در روش اول

شاخص سازگاری ) (CIمیزان انحراف از سازگاری
را نشان میدهد که به طری زیر بهدست میآید:

داده ها را به شکل تقسیم هار داده بار جاذر مجماوع
مجذور دادهها نرماالیز نماوده ،کاه فرماول آن ( )3در
ادامه ارائه شده است:

()1

در روش دوم ،میتوان دادههای هار ساتون را بار
ماکزیمم آن ستون تقسیم نمود ،بر این اساس پاس از
در فرمول باال  nاندازه ماتریس مقایسههای زوجی

نرماالیز کردن دادهها بین عدد صفر و یاک قارار دادن

و  RIشاخص سازگاری تصادفی یاا هماان شااخص

که عدد یک همان داده ماکزیمم است .پس از نرماالیز

میانگین وزن های تولید شده به صورت تصادفی است

کردن داده ها مااتریس نرمااالیز وزیان شاده تشاکیل

که میتوان آنها را از جدول مربوطاه اساتخراج نماود

میشود کاه بارای ایجااد آن بایاد دادههاای مااتریس

(ساعتی .)0391،اگر ( )CRبهدست آماده کمتار از .0

بهدست آمده را در بردار وزن محاسبه شاده در روش

باشد ،مقایسه های انجام شده قابل قبول است ،در غیر

 AHPضرب نماییم .روش محاسبه آن با فرض اینکه

این صورت باید مقایسه های ،بار دیگار باا اطالعاات

 Wبردار وزن باشد به شکل ( )01است:

بیشتر و دقی تر و توسط افرادی کاه تجرباه بیشاتری

()3

دارند ،صورت گیرد.
()8
()01

بر اساس ماتریس به دست آماده اکناون مایتاوان
گزینههای ایده آل ملبت و منفی را تعری ،نمود:
پس از اینکه با استفاده از روش فوق وزن معیارها
محاسبه شد ،یک ماتریس تشکیل میگردد کاه شاامل
 mسطر و  nستون است هر ستون نشان دهناده یاک
شاخص سنجش و هر سطر نماینده یک تامین کنناده

()00

کاربرد مدل ) (ISMجهت سطحبندی شاخصهای انتخاب تامینکنندگان چابک و رتبهبندی تامینکنندگان 010/ ...

()01

 -7یافتههای پژوهش
برای انجام این پژوهش ،ابتدا معیارهاای سانجش
چابکی تامین کنندگان با استفاده از ادبیاات تحقیا و
نظر خبرگان استخراج شده است (این فرآیند در پایان

همانطور که در توابع بااال نشاان داده شاده اسات

نامه نویسنده 9انجام شده اسات) .در ایان بخاش باه

ایده آلها را میتوان با استفاده از ماکزیمم عادد یاک

طور مختصر باه ایان شااخص هاای سانجش تاامین

شاخص و مینیمم عدد یک شااخص محاسابه نماود.

کنندگان چابک اشاره شده است.

البته در بعوی مقاالت ایده آل ملبت را مااتریس وزن

 -0سااارعت تحویااال :دیااادگاه باااازار تواناااایی

و ایده آل منفی را عدد صفر در نظر میگیرند .پس از

پاسخگویی به خواساتهاای مشاتری اسات(درا

و

محاسبه ایده آل ها به محاسبه فاصله امتیاز هر آلترناتیو

همکارانش،0333،آگاروال و همکاران .)1111،سرعت

از ایده آل خودش پرداخته و مجموع فاصلههاا طبا

تحویل توانایی تحویل محصول یا خادمات زودتار از

فرمول زیر محاسبه میگردد.

دیگار رقباساات ایاان تعریا،؛ شااامل توانااایی تولیااد

()09

محصول جدید وکاهش زمان تولیاد و کااهش زماان
تحویل به مشتری اسات( .درا

و همکاارانش0333،

،آگاروال و همکاران ،ترسین و همکارانش1111.،
()04

 -1کاهش زماان تااخیر:مادیریت زماان یکای از
مهمتاارین مباحااث موجااود در یااک سااازمان اساات
مدیریت زمان شامل بهبود کیفیت افازایش ناوآوری و

()01

افزایش بهرهوری است .کاهش زمان تل ،شده باعاث
بهباااود عملکااارد ساااازمان مااایشاااود (ترساااین و

()01

همکارانش ،1111،آگاروال و همکاران.)1111 ،
 -9کاهش هزینه :به سازمان کماک میکناد تاا باا
تعیین روشهای مناسب بتواناد باه بهارهوری بیشاتری

و در پایان باا اساتفاده از مقاادیر باهدسات آماده

دساات پیاادا کنااد .هاادف از ماادیریت هزینااه درون

ضریب  ccjرا برای هر گزینه مشاخص ماینمااییم و

سازمانی یافتن راه حالهاای مناساب جهات کااهش

بر اساس این ضرایب آنها را رتبه بندی میکنیم.

هزینه کمک تامین کنندگان وخریداران است( .کوپر و

همانطور که بیان شد ،گزینهای کاه  ccjبزرگتاری
داشته باشد مطلوبتر است.

همکاااارانش ،0339،آگااااروال و همکااااران.)1111 ،
سیستم سنتی مادیریت هزیناه بادلیل عادم شناساایی
متغیرهای غیر ملموس قادر باه شناساایی روشهاای
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مناسااب باارای کاااهش هزینااه نیساات(شااانکار و
همکارانش ،1111،آگاروال و همکاران.)1111،
 -4بهبود کیفیت :مهترین نیاز یک ساازمان جهات
حفظ بقا در باازار رقاابتی میباشاد معیارهاای بهباود

 -9لجستیک (تدارکات و حمل و نقل) :برای یک
تامین کننده این شاخص از اهمیت ویژهای برخاوردار
است ،زیرا میتواند بر سرعت پاسخگویی و همچنین
رضایتمندی تاثیر زیادی داشته باشد.

کیفیت از دیدگاه تاامین کننادگان و مشاتریان تعیاین

 -3رضااایت مشااتری :امااروزه نقااش اساساای در

ماایگااردد (آگاااروال ،1111،آگاااروال و همکاااران،

موفقیت سازمانها ایفا میکند .استراتژی زنجیره تامین

 .)1111همچنین ایجاد ارتبا موثر بین تامین کننده و

باید در جهت کسب رضایت مشتریان فعالیت کرده و

مصرف کننده مهمترین فعالیتی که در راساتای بهباود

در غیر این صاورت فعالیات آن بیهاوده و هزیناه بار

کیفیت توسط سیستم مادیریت کیفیات جاامع انجاام

اساات( .گوناسااکاران و همکاااران ،1119،آگاااروال و

میگیرد (گوناسکاران و همکارانش ،1119،آگاروال و

همکاران .)1111 ،برای بهبود عملکرد زنجیاره تاامین

همکاران .)1111 ،طب گفته ویر و همکاران در سال

باید با مشاتریان ارتباا نزدیاک داشاته باشاد(لای و

 0339بهبود کیفیت میتواند باعاث کااهش هزیناه و

همکاران ،0331،آگاروال و همکاران .)1111،رضایت

افزایش استفاده مفید از منابع و همچنین بهبود کارایی

مشتریان بر اساس انتظار خود از محصاول خریاداری

فرایند در زنجیره تامین گردد.

شده تعری ،مایشاود (آگااروال و همکااران،1119،

 -1روشهااای فناااوری اطالعااات:ایاان روشهااا

آگاروال و همکاران.)1111 ،

جهت انتقال دادها و اطالعات مناسب و باروز باودن

 -01دقت اطالعات :یکی ازمهترین فاکتورهاسات

داناش مادیران جهات اتخااا مادیران بارای تصاامیم

که به شکل صحت دادهای مورد اساتفاده مادیران در

مناسب ضروری است .لذا وجود این فنااوری باعاث

تصااامیم گیاااری تعریااا ،مااایشاااود (ژائاااو و

کاهش خطا و افازایش اطمیناان مادیران باه دادهاای

همکاااران )1111،باارای باایشبیناای تقاضااا بااه شااکل

موجااود اساات (لاای و همکاااران  ،1111،آگاااروال و

صحیح دقت اطالعات نقش بسیار موثری را داراست،

همکاران.)1111 ،

زیرا که باعث کاهش نگهداری موجودی میگردد (لی

 -1قیمت :یکی از مهمترین عوامل تاثیر گاذار بار
انتخاب بحث قیمت است.

و همکاران ،0331،آگاروال و همکاران.)1111 ،
ابتدا جهت تتشکیل ماتریس تعامل ساختاری یاک

 -1کاهش بی ثباتی :ساازمانهاا همیشاه باا یاک

ماااتریس ده در ده شااامل شاااخصهااا تشااکیل و در

محیط پویا از جمله تقاضای مشتریان و تاامین کنناده

اختیار مدیران قرار داده شد .مدیران بر اسااس اصاول

مواد خاام روبارو هساتند (پراتار و همکااران،1110،

زیر ماتریسها را تکمیل نمودند.

آگاروال و همکااران .)1111 ،توییال در ساال 0333

به ازای هر « » j , iارتبا میان این دو متغیر در چهار

کاهش بی ثباتی را مهمترین فعالیت در جهت افزایش

چوب بررسی زیر است.

مزیت رقابتی عنوان کرد.

 :Vمتغیر  iبرای رسیدن به متغیر  jکمک میکند.
 :Aمتغیر  jفقط توسط متغیر  iبهبود میابد.

کاربرد مدل ) (ISMجهت سطحبندی شاخصهای انتخاب تامینکنندگان چابک و رتبهبندی تامینکنندگان 019/ ...

 :xمتغیر  j , iبرای رسیدن به همدیگر کمک خواهند

 SSIMبه صورت  Aباشد در مااتریس دساتیابی )(i,j

کرد.

تبدیل به صفر می شود و ) (j,iتبدیل به یک میشاود.

 :Oمتغیرهای  j , iبدون ارتبا هستند.

چنانچه ) (j,iبه صورت  xوارد شود بناابراین ) (j,iدر

چنانچه  i,jدر مااتریس Structural Self-( SSIM

ماتریس دستیابی به یاک و  j,iنیاز تبادیل باه یاک

 )Interaction Matrixبه صورت  Vباشد ،بنابراین در

ماایشااود .چنانچااه ( )i,jبااه صااورت  Oوارد شااود،

ماتریس دساتیابی ) (i,jتبادیل باه یاک اسات و )(j,i

بنابراین  i,jو  j,iصفر میشود.

تبدیل به صافر مای شاود .چنانچاه ) (i,jدر مااتریس
جدول( :)3ماتریس تعاملی ساختاری (ماتریس مقایسه معیارها)

تهیه ماتریس دستیابی با استفاده از ماتریس تعاملی

چنانچه رابطاه بصاورت  Xباود  (j,i) = (i,j)=0اگار

ساختاری صورت میگیرد .به طاوری کاه در جادول

رابطااه بصااورت  Oبااود  (j,i) = (i,j)=1اساات .بااا

زیر مشخص شده است ،چنانچه رابطه به صاورت V

استفاده از این روابط ماتریس دستیابی ارائاه شاده در

بااود آنگاااه  (i,j)=0و سااپس  (j,i)=1اگاار رابطااه بااه

جدول( )4تشکیل داده میشود.

صااورت  Aبااود آنگاااه  (i,j)=1و سااپس (j,i)=0

جدول( -)4ماتریس دستیابی
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با بدسات آمادن مااتریس دساتیابی بارای تعیاین

شده باشد .از آنجاائی کاه طبا خاصایت تعادی در

معیارها دو مجموعه قابل دستیابی ومجموعه مقادم را

منط ریاضی اگار  (i,j)=1و نیاز  (j,k)=1باشاد در

تعری ،کرده و سپس اشتراك آنها را باهدسات آورده

نتیجه  (i,k)=1است .بدین معنی که معیارهائی بطاور

بدین ترتیب که مجموعه قابل دساتیابی  ،مجموعاهای

غیرمستقیم بر معیار دیگر اثار دارناد ،در نظار گرفتاه

است که در آن سطر ها عادد معیارهاا بصاورت یاک

شده و رابطه دو متغیر که بعد از بکارگیری این منطا

ظاهر شده باشند و مجموعه مقدم مجموعاهای اسات

با هم ارتبا پیدا می کنند بصاورت  *0نماایش داده

که در آن ستونها ،عدد معیارها به صورت یک ظااهر

شده است.

جدول( - )5ماتریس دستیابی اصالح شده (ماتریس دستیابی نهایی)

در ماتریس جدول شاماره( )1باا در نظار گارفتن

بدین ترتیب که مجموعه قابل دساتیابی ،مجموعاه ای

رابطه تعدی اگر چناچه iو jباهم درارتبا باشد و نیز

است که در آن سطرها ،عدد معیارها به صاورت یاک

kو jباهم رابطه داشته باشند؛ آنگاه kو iباهم درارتبا

ظاهر شده باشند و مجموعه مقدم مجموعاهای اسات

هسااتند .بنااابراین تعاادادی از اعااداد بااه  *0تباادیل

که در آن ستونها ،عدد معیارها به صورت یک ظااهر

میشوند .همچنین ،ماتریس به دست آماده باه روش

شااده باشااند .بااا ب اه دساات آوردن اشااتراك ایاان دو

زیر به سطوح مختلفی تقسیم میشود و مجموعه قابل

مجموعه ستون بعدی جدول (اشتراك) تکمیل خواهد

دستیابی و مجموعه مقدم برای هار معیاار باه دسات

شد .اولین سطری که اشاتراك دو مجموعاه برابار باا

می آید .با بدست آمدن ماتریس دستیابی بارای تعیاین

مجموعااه قاباال دسااتیابی باشااد ،سااطح اول اولویاات

معیارها دو مجموعه قابل دستیابی و مجموعه مقدم را

مشخص خواهد شد.

تعری ،کرده و ساپس اشاتراك آنهاا رابدسات آورده

کاربرد مدل ) (ISMجهت سطحبندی شاخصهای انتخاب تامینکنندگان چابک و رتبهبندی تامینکنندگان 011/ ...

جدول ( - )6مرحله اول تعیین سطح اول در سلسله مراتب

ISM

در ستون آخار ،ساطوح بادین ترتیاب مشاخص

از تمامی مجموعه حذف کرده و مجدداً مجموعههای

میشوند که چنانچه اشتراك مجموعه قابل دساتیابی و

قابل دستیابی و مقدم را تشاکیل داده و ساطح متغیار

مجموعه مقدم با مجموعه قابل دساتیابی برابار باشاد

بعدی به دست میآیاد .در جادول شاماره( )1معیاار

متغیر مربوطاه در سلساله مراتاب مااتریس  ISMدر

حمل و نقل ( ) 9و دقت اطالعاات ( )01ساطح اول

باالترین سطح قرار مایگیارد .پاس از تعیاین ساطح،

اولویت بنادی معیارهاا را تشاکیل داده اناد ،پاس در

معیار مربوطه (که سطح آن معلوم شده) را در جادول

جدول بعدی حذف میگردند.

جدول ( :)7مرحله دوم تعیین سطح دوم در سلسله مراتب

ISM

با حذف دو معیار شماره  9و  01از سطر و ستون

دستیابی به سطح دوم ،اولویت بنادی معیارهاا کاه در

جدول شماره ( ، )1جدول بعد شکل میگیرد کاه در

این جدول معیاار کااهش بای ثبااتی ( )1و رضاایت

آن مجموعه قابل دساتیابی و مجموعاه مقادم مطااب

مشتری ( )3است ،انجام میگیرد .با ادامه روش فاوق

شرح فوق مشاخص شاده و اشاتراك آنهاا باهدسات

پس از انجام هفت مرحله ،جدول سطح بندی شاماره

میآید و با مقایسه ساتون اشاتراك و مجموعاه قابال

( )9به دست میآید.
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جدول( -)8سطوح متغیرهای چابکی زنجیره تأمین

با استفاده ار سطح بندی انجام شاده دیااگرامی باا

شدهاند ،در اولین سطح دیاگرام قرار مایگیرناد و باه

عنااوان "ماادل توسااعه داده شااده  ISMباارای بهبااود

همااین ترتیااب ،سااایر معیارهااا در سااطوح دیاااگرام

چابکی زنجیره تأمین " ترسیم میشود .بدین صاورت

مشخص شدهاند .این دیاگرام در شکل ( )9ارائه شاده

که معیارهای  9و  01که به عنوان ساطح اول شاناخته

است.

شکل ( :)3مدل پایهای توسعه داده شده  ISMبرای بهبود چابکی زنجیره تأمین باحذف روابط تعدی

کاربرد مدل ) (ISMجهت سطحبندی شاخصهای انتخاب تامینکنندگان چابک و رتبهبندی تامینکنندگان 011/ ...

با توجه به بررسیهای انجام گرفتاه در جاداول و

پیش برندگی و وابستگی در ماتریس دستیابی تشکیل

اشکال فوق و با استفاده از سطوح اولویت بندی شده

میگردد .بدین صورت که به بزرگترین عدد رتبه اول

معیارها و ماتریس دستیابی ،در نهایات جادول تاوان

و به کوچکترین عدد رتبه آخر تعل میگیرد.

شکل( :)4دسته بندی متغیرهای بهبود چابکی زنجیره تامین

گروههای موجود در شاکل ( )4باه صاورت زیار
تعری ،میشوند:
گروه اول :معیار هایی که دارای تاوان و وابساتگی
ضعی ،هستند .این متغیارهاا تقریباا از سیساتم جادا

گروه چهارم :متغیرهایی که دارای تاوان قاوی اماا
وابستگی ضعی ،هستند .متغیر سرعت تحویال ( )0و
کاااهش زمااان تاااخیر( ،)1کااه در پااایینتاارین سااطح
دیاگرام قرار دارد و جزو متغیرهای کلیدی است.

میشاوند ،زیارا دارای اتصااالت ضاعی ،باا سیساتم
هستند که در نمونه مورد بررسی متغیری در این گروه
قرار نگرفته است.

 -8رتبه بندی با استفاده از روش  AHPو TOPSIS

فازی

گااروه دوم :متغیاارهااایی هسااتند کااه دارای تااوان

پس از استفاده از روش  ISMمیخاواهیم عوامال

ضعی ،اما وابستگی قوی هستند کاهش بی ثبااتی()1

موثر را باا اساتفاده از روش  AHPوزن دهای شاده

وحمل ونقل ( )9در این گروه قرار دارند.

اسات .بااه ایان منظااور ابتادا یااک ماااتریس ده در ده

گروه سوم :متغیرهایی که دارای توان و وابساتگی

تشکیل گردید ،کاه ساطر و ساتون آن شاامل عوامال

قوی هساتند .متغیارهاای کااهش هزیناه ( ،)9بهباود

شناسایی شده در این پژوهش است .این مااتریس هاا

کیفیت ( )4روش های فناوری اطالعاات ( ،)1قیمات

در اختیار مدیران قرار گرفت تا مقایساههاای زوجای

()1که پیوند دهنده نامیده میشوند.

نسبت به این شاخصها انجام شود .اعداد مقایسههای
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به صورت فازی و با استفاده از اعداد جادول ( )0پار

بعد میانگین هندسی اعداد هر سطر را به شکل فاازی

میگردد .در پایان همه ماتریسهاا را تبادیل باه یاک

محاسبه نموده و با استفاده از روش غیر فاازی کاردن

ماتریس معادل نموده ،باه طاوری کاه از هماه اعاداد

سااده یاا روش  BNPوزن هار شااخص را محاسابه

میانگین هندسی گرفته و ماتریس حاصل بارای اداماه

میشاود .ایان محاسابات در جادول( )3آورده شاده

محاسبه های مورد استفاده قرار مایگیارد .در قسامت

است.

()71
)BNP= [(U1-L1) + (M1-L1)/3] +L1 (Sun et al,2010

جدول ( :)2مقادیر وزن محاسبه شده در روش
ranking

BNP

وزن

وزن هر شاخص()w

AHP

شاخصهای

9

0.066

عددی
0.069

0.091

0.062

0.045

بندی
ثباتی
رتبه بی
کاهش

7

0.078

0.081

0.105

0.075

0.054

رضایتمندی

4

0.094

0.098

0.128

0.092

0.063

زمان
کاهش
مشتری

2

0.155

0.162

0.215

0.151

0.100

هزینه
کاهش
تاخیر

1

0.206

0.216

0.287

0.198

0.133

سرعت تحویل

8

0.073

0.076

0.100

0.069

0.049

دقت اطالعات

3

0.148

0.155

0.211

0.139

0.093

قیمت

10

0.064

0.067

0.089

0.061

0.042

حمل و نقل

6

0.081

0.085

0.114

0.076

0.054

روشهای

5

0.082

0.085

0.113

0.078

0.054

کیفیت
بهبود
فناوری
اطالعات

همانطور که در جدول باال نشان داده شاده اسات

ماتریس انتقال از ویژگیهای مورد نظر برخوردار بود.

متغیر سرعت تحویل دارای بیشاترین اهمیات اسات.

سپس با استفاده از آن ماتریس به دست آماده مقاادیر

الزم به توضیح است که جهت اطمینان بیشتر از نتایج

عنصر مااکزیمم ویاژه و شااخص ثباات( )CIو نار

ماتریس مقایسه های سازگاری ایان مااتریس بررسای

ثبات( )CRو شاخص تصاادفی نیاز از جادول آقاای

شد .در این روش با استفاده از روش بردار ویاژه کاه

ساعتی به دست آمد .بردار وزن های بدست آماده باه

توسط آقای ساعتی ارائه شده است (اصغرپور)0991،

روش باااردار ویاااژه و مقاااادیر محاسااابه شاااده در

ماتریس انتقال داده هاا تشاکیل گردیاد کاه هشاتمین

جدولهای ( )01و ( )00نمایش داده شده است.

کاربرد مدل ) (ISMجهت سطحبندی شاخصهای انتخاب تامینکنندگان چابک و رتبهبندی تامینکنندگان 013/ ...

جدول( :)10شاخصهای محاسبه سازگاری
10.58976086

الندای ماکسیمم

0.065528985
1.49
0.043979184

CI
RI
CR

جدول( :)11وزنهای محاسبه شده به روش بردار ویژه در تکنیک AHP
وزن هر

شاخصهای رتبه بندی

0.06459449

کاهش بی ثباتی

0.075821798

رضایتمندی مشتری

0.092518029

کاهش زمان تاخیر

0.147319998

کاهش هزینه

0.193196094

سرعت تحویل

0.068830476

دقت اطالعات

0.140281657

قیمت

0.062017105

حمل و نقل

0.077245555

روشهای فناوری اطالعات

0.078174799

بهبود کیفیت

شاخص

با توجه به اینکه مقدار بدسات آماده نار ثباات

کنندگان چابک و سطر آن را شش تامین کننده ماورد

( )CRکمتر از  1.0است ،لذا میتوان چنین بیان نمود

بررسی تشکیل میدهد .الزم به توضیح است که نظار

کااه ماااتریس مقایسااههااای از سااازگاری مناسااب

سنجی در مورد این تامین کنندگان با استفاده از اعداد

برخوردارند( .اصاغرپور .)0991 ،هماان طاور کاه در

فازی موجود در جادول  1انجاام مایشاود .باه ایان

جدول باال نشان داده شده است وزنهای بدست آمده

منظور ابتدا چند نفر از مدیرانی که با تاامین کننادگان

به روش بردار ویژه نیز شاخصها را مانناد وزنهاای

در ارتبا هستند ،این ماتریسهای سانجش شااخص

بدست آمده به روشهای قبلی رتبه بندی ماینمایاد،

را پر نموده و سپس از نظرات آنهاا میاانگین هندسای

ولی این اوزان از دقت بیشتری برخوردار است.

گرفته میشاود .در مرحلاه بعاد باا اساتفاده از روش

در بخش بعد ،با استفاده از وزنهای بدست آماده

نرمال سازی ساعتی داده های به دست آماده نرماالیزه

به روش  AHPبرای هرشااخصهاا ساعی مایشاود

میگردد .سپس با استفاده از بردار وزن بدسات آماده

شش تامین کننده مورد نظر از نظر چابکی رتبه بنادی

ماتریس نرماالیز وزین شده تشکیل داده میشود .ایان

گردند .به این منظور ،ابتدا ماتریسی تشکیل داده شاد

ماتریس در جدول( )01ارائه شده است.

که ستون اول آن شامل شاخصهاای سانجش تاامین
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جدول( :)12ماتریس تصمیم گیری فازی نرمالیز وزین شده
تامین کننده ششم

تامین کننده پنجم

تامین کننده چهارم

تامین کننده سوم

تامین کننده دوم

تامین کننده اول

0.013 0.033 0.078 0.017 0.038 0.076 0.017 0.037 0.074 0.015 0.034 0.071 0.014 0.033 0.068 0.014 0.033 0.068

کاهش بی ثباتی

0.021 0.046 0.088 0.026 0.053 0.096 0.018 0.042 0.093 0.026 0.052 0.096 0.024 0.050 0.092 0.025 0.051 0.094

رضایتمندی مشتری

0.029 0.065 0.119 0.019 0.047 0.094 0.029 0.063 0.115 0.020 0.049 0.097 0.021 0.051 0.099 0.024 0.055 0.104

کاهش زمان تاخیر

0.057 0.118 0.215 0.049 0.108 0.201 0.055 0.117 0.213 0.038 0.090 0.176 0.038 0.091 0.176 0.053 0.113 0.184

کاهش هزینه

0.064 0.139 0.265 0.039 0.098 0.204 0.068 0.144 0.271 0.062 0.135 0.259 0.046 0.112 0.225 0.059 0.132 0.253

سرعت تحویل

0.015 0.037 0.074 0.022 0.039 0.078 0.015 0.036 0.074 0.017 0.039 0.078 0.025 0.050 0.094 0.018 0.041 0.081

دقت اطالعات

0.049 -0.139 0.204 0.029 0.073 0.156 0.035 0.083 0.172 0.045 0.097 0.193 0.041 0.092 0.186 0.051 0.106 0.207

قیمت

0.017 0.037 0.074 0.018 0.033 0.068 0.018 0.038 0.076 0.016 0.037 0.073 0.017 0.038 0.075 0.019 0.040 0.079

حمل و نقل

0.019 0.043 0.090 0.018 0.042 0.089 0.024 0.042 0.089 0.029 0.058 0.112 0.023 0.049 0.099 0.027 0.055 0.108

روشهای فناوری

0.023 0.050 0.098 0.015 0.039 0.080 0.020 0.046 0.091 0.020 0.046 0.091 0.028 0.057 0.108 0.021 0.046 0.092

اطالعات
کیفیت
بهبود

در ادامه بردارهای ایده آل ملبت و ایاده آل منفای

کم نموده و در پایان ده عدد به دست آماده کاه غیار

تعری ،میشود .در ایان پاژوهش ،باردار وزن را باه

فازی شده اند را با یکدیگر جمع میشاود .در حالات

عنوان بردار ایده آل ملبت و بردار صافر را باه عناوان

محاسبات فازی هر پارامتر مربو به عدد فاازی را از

ایده آل منفی در نظر میگیریم ،زیارا هنگاام نرمااالیز

ایده آل کم نموده و به این ترتیب در نهایات ده عادد

کردن داده ها بردار ضرایب در یک مقدار کمتر از یک

فازی برای ایده آل ملبت و ده عدد فاازی بارای ایاده

ضرب شده و قطعاً مقدار کوچکتری پیدا مایکناد .در

آل منفی به دست میآید ،ساپس باا اساتفاده از روش

قسمت بعد ماتریس فاصله تا ایدهآل ملبت و منفای را

جمع فازی این اعداد را باا یکادیگر جماع نماوده و

تشااکیل داده و بااا اسااتفاده از آن آلترناتیوهااا را رتبااه

درنهایت عدد حاصل غیر فازی میگاردد .نتاایج ایان

بناادی ماایشااود .الزم بااه توضاایح اساات کااه جهاات

محاسبات نشان داد که مقدار فاصله نسبی تاا ایادهآل

محاسبه فاصله تا ایده آل یاک باار از روش محاسابه

در دو روش برای آلترناتیوها مقادیر متفااوتی را ارائاه

فاصله برای داده های غیر فازی و بار دیگر با اساتفاده

نمود .اما رتبه بندی آنهاا در هار دو روش محاسابات

از روش محاساااااااابه فاصااااااااله فااااااااازی

فازی و غیر فازی مقادیر یکسانی را نشاان مایدهاد.

(امیااری،1101،یاااووس )1113،اسااتفاده گردیااد .در

نتایج نهایی حاصل از محاسبات غیر فازی و فازی در

حالت محاسبه به روش غیرفازی دادههای مرباو باه

بخش بعد در جادول هاای ( )09و ( )04آورده شاده

هر شاخص را به روش فاصله فازی از مقدار ایاده آل

است.

کاربرد مدل ) (ISMجهت سطحبندی شاخصهای انتخاب تامینکنندگان چابک و رتبهبندی تامینکنندگان 090/ ...

جدول( :)13جدول رتبه بندی گزینهها به روش محاسبات غیرفازی
CCj-

تامین کننده

تامین کننده

تامین کننده

تامین کننده

تامین کننده

تامین کننده

ششم

پنجم

چهارم

سوم

دوم

اول

0.7344

0.6988

0.7117

0.7230

0.6547

0.6676

مقدار

1

4

3

2

6

5

رتبه

جدول( :)14جدول رتبه بندی گزینهها به روش محاسبات فازی
CCj-

تامین کننده

تامین کننده

تامین کننده

تامین کننده

تامین کننده

تامین کننده

ششم

پنجم

چهارم

سوم

دوم

اول

0.7330

0.6977

0.7103

0.7206

0.6533

0.6682

مقدار

1

4

3

2

6

5

رتبه

در جدول ( )04مقدارفاصله از ایاده آل باه روش

چابکی خاود و تاوان رقاابتی مسایر مناسابتاری را

فاصله فاازی محاسابه شاده اسات ،در حاالی کاه در

انتخاب نمایند .پژوهشی در سال  1113توساط کاناان

جدول قبل ایده آل ها با استفاده از روش عددی فازی

انجام شده است که شاباهت نسابی باا ایان پاژوهش

معمولی و گسسته محاسبه شده اسات .هماانطور کاه

دارد ،اما نتایج بدست آمده از آنها با یکدیگر متفااوت

مشاهده میشود مقادیر رتبهبندی یکسان شده است و

است ،که یکی از دالیل این امر مایتواناد اساتفاده از

این نشان مایدهاد کاه اگار مقاادیر غیرفاازی شاود

روش  AHPدر این پژوهش باشد .نتایج روش ISM

میتوان بازهم به نتایج آن استناد نمود.

نشان میدهد که شاخص سارعت تحویال و کااهش
زمان تاخیر از مهمترین عوامل مؤثر بر چاابکی تاامین

نتیجه گیری

کنندگان است .در سطح بعادی عامال کااهش هزیناه

در عصر دانش ،ساازمانهاایی موفا هساتند کاه

قرار دارد .با نگاهی به نمودار دسته بنادی متغیرهاای

استراتژیهای جدید مبتنی بر مزیتهای رقابتی را باه

چابکی میتوان دریافت که متغیرهای زمان تحویال و

سرعت اجرا کنند و با یاادگیری از باازار و مشاتریان،

کاهش زمان تااخیر از قادرت پایش برنادگی زیاادی

هر جا الزم باشد فرایندها و عملیات خاود را اصاالح

برخوردارند ،در حالی که متغیرهای رضاایت مشاتری

کرده و بهبود بخشاند .در ایان پاژوهش ساعی شاده

و دقت اطالعات از وابستگی و قدرت پیش برنادگی

است ،ابتدا با استفاده از مدل ساختار تفسیری عوامال

حداقل برخوردار هستند .همچنین ،متغیرهایی کاه در

مؤثر بر تامین کننده چاباک را ساطح بنادی نماوده و

دسته پیوند دهناده قارار دارناد هام از قادرت پایش

سپس در چارچوب یک نمودار قدرت پیش برنادگی

برناادگی باااال و هاام از میاازان وابسااتگی باااالیی

و وابستگی ارائه شده است .نتایج این فرآیند به تامین

برخوردارنااد .باارای افاازایش سااطح چااابکی تااامین

کنندگان کمک میکند تا بتوانند جهت افزایش ساطح

کنندگان با توسعه این متغیرها باید به میزان وابساتگی
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آنها توجه داشت .به طوری که با افزایش جزیی یاک

تاامین کنناده خاود از روش فاوق اساتفاده نمایناد و

از این متغیرها هرگاز نمایتاوان تغییاری در چاابکی

جهت افزایش عملکرد و چابکی تاامین کننادگان بار

تامین کننده مالحظه نمود .این متغیرها بایاد همزماان

متغیرهااای پاایش برنااده قااوی کااه در ماادل ساااختار

با دیگر متغیرهاای دساته خاود و متغیرهاای مساتقل

تفسیری استخراج شدهاند ،تمرکز نمایند.

تغییر کنند .پس پیشنهاد مدل  ISMابتدا بر متغیر زمان
تحویل و کاهش تاخیر است .در اداماه باا اساتفاده از
روش  AHPوزن هر یک از این شاخصها را تعیاین
نموده تا بتوان با استفاده از روش تاپسیس چند تاامین
کننده را از نظر سطح چابکی دسته بندی کرد .به دلیل
داشتن گستردگی تصمیم گیری از محیط فازی در این
پژوهش استفاده شده است .پس از تهیه مقایساههاای

منابع:
آ ر ،عادل ،فرجی ،حجت ،علم مدیریت فاازی ،نشار
کتاب مهربان نشر.0991،
اصغرپور ،محمد جواد،تصمیم گیریهای چند معیاره،
انتشارات دانشگاه تهران؛ سال .0991
جوانمردی ،محمد ،زنجیرچی ،محمود ،اولیاا ،محماد
صالح ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشاگاه یازد،

زوجی سازگاری آنها مورد ارزیابی قارار گرفات کاه

شناسایی تواناسازهای چاابکی و بررسای ارتباا

مقاادار  1.149باارای ناار ثبااات سااازگاری ماااتریس

آنها با توانمندی و پیش بینای ساطح چاابکی باا

مقایسههای زوجی را تایید نمود .با توجه به اوزان باه

رویکرد شبکه عصبی ،زمستان .0993

دست آمده و رتبهبندی این عوامل باا توجاه باه وزن

خبوشااانی اعظاام ،کرباساایان ،مهاادی،پایان نامااه

آنها مشاهده شد که شاخص سرعت تحویال در ایان

کارشناساای ارشااد ،ماادیریت اجرایی،سااازمان

روش از وزن بیشااتر و اهمیاات باااالتری برخااوردار

مدیریت صنعتی ،ارائه مدلی جهت انتخاب تاامین

است .دومین متغیر در این روش کاهش هزینه اسات.

کننده برتار باا اساتفاده از تولیاد چاباک و مادل

نتایج رتبه بندی وزنی روش  AHPبسیار مشابه نتایج
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