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 چكیده

لذا شناسایی ورتبه بندی امین به یك الزام تبدیل شده است.به دلیل رقابت جهانی و لزوم پاسخگویی سریع، یكپارچگی در سطح زنجیره ت امروزه

کیفیت عملكرد پذیر زنجیره تامین یكپارچه، اهمیت زیادی دارد و اجرای ناقص این فرایند ممكن است خسارات جبران ناپذیری را بر نقاط آسیب

می باشد. یك خانگی صنایع الكترون پذیر زنجیره تامین یكپارچهآسیب طهای مختلف زنجیره وارد کند. هدف این تحقیق تحلیل تعامل نقابخش

 دهد عوامل محیطی وارتباطینتایج نشان میاستفاده شد. F.ANPبندی عوامل از وجهت رتبه F.DEMATELجهت بررسی ارتباط عوامل از 

دارا راترین رتبه در عوامل تاثیرپذیرپذیری زنجیره تامین یكپارچه به خود اختصاص دادند وعامل تولید باالباالترین تاثیرگذاری را در آسیب 

همجنین نتایج نشان داد با ایجاد شبكه های ارتباطی در سطح زنجیره وتقویت شاخص هایی مانند بهبود پراکندگی و تناسب ضعیف شرکا .بود

بهبود پذیری زنجیره تامین را کاهش داد وموجبات در زنجیره وایجاد شفافیت اطالعات در سطح زنجیره تامین می تواند تا حدود زیادی آسیب

 تولید فراهم گردد.

 

 دیمتل فازی، فرآیند تحلیل شبكه ای فازی رقابت جهانی،زنجیره تامین یكپارچه، نقاط آسیب پذیر، :کلیدي واژگان

 

 مقدمه-1

 امروزه صنایع به اهمیت یكپارچه شدن با تامین کنندگان و     

مشتریان در زنجیره تامین واقف شده اند تا توان رقابتی خود را در 

 ،بین المللی حفظ وتقویت نمایند. محققین مختلف عرصه داخلی و

بهبود عملكرد را راهبردی رقابتی برای زنجیره تامین  گی دریكپارچ

انسجام ویكپارچگی زنجیره تامین  .]4[و]3[،]2[،]1[تولید می دانند

شرکت ها درفرم گیری مجدد منابع و ظرفیت شان کمك موثری به 

بیرونی این کار باعث استحكام زنجیره  شده است و به لحاظ درونی و

درنهایت، موجبات تقویت عملكرد طوالنی مدت را به و تامین می شود 

یكپارچگی شرکا در زنجیره  .(2011، وهمكاران فنگبارخواهد آورد)

 تغییرات را فراهم کرده وامكان واکنش سریع نسبت به تامین 

پویایی . به برآورده شدن نیازهای مشتریان می شود همچنین منجر

محیطی وتحوالت سریع محیط کسب وکار دنیای امروز باعث می شود 

. برخی که این هماهنگی در میان اعضای زنجیره بیشتر نمود پیدا کند

محققین معتقدند که هنوز بسیاری از موضوعات در خصوص روابط 

بین یكپارچگی زنجیره تامین و بهبود عملكرد تولید وجوددارد 

وهمچنین بر این باور هستند که تناقض آشكاری بین مزایای مورد 

انتظار و محدودیت های یكپارچگی زنجیره تامین وجودداردکه ممكن 

است ناشی از فقدان بررسی مواردی مانند محدودیت های محیطی ، 

مثال الیر و  برای. ]5[شرکت ها باشداستراتژی ، بیرونی و درونی 

 تاثیرات دریافتند که محدودیت های محیطی  ]6[ ( 2009) همكاران،
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وی کارآمدی و موثر بودن یكپارچگی داخلی ربسیارزیادی بر

ره های تامین طوالنی و پیچیده به دلیل زنجی وخارجی دارد.

ارتباط ضعیف اجزا، معموالبه کندی به تغییرات محیطی پاسخ می 

دهند ودارای نقاط آسیب پذیر وهمچنین وقفه های متعدد 

جربی از پیاده سازی با مطالعه مقاالت وگزارش های ت .]7[هستند

ست این ا، نكته حائز اهمیتی که به چشم می خورد زنجیره تامین

 امروزه زنجیره های تامین با اختالالت بسیاری مواجهه هستندکه 

وجود برخی اختالالت  ].8[وآسیب پذیر تر از همیشه می باشند

ونقاط آسیب پذیر داخلی وخارجی در زنجیره تامین است که باعث 

عدم تحقق رقابت پذیری وکارایی واثر بخشی در سطح زنجیره 

هرگونه اختالل در . ]12[و ]11[،]11[،]2[تامین شده است

عملكرد کل سیستم را تحت تاثیر قرار می  ،عملكرد زنجیره تامین

امروزه به  . می تواند آثار منفی اقتصادی بزرگی داشته باشد دهد و

شرکت ها در  ،لزوم تولید درکالس جهانی دلیل رقابت جهانی و

شرکت ها ]13[حال مدیریت یك زنجیره تامین پیچیده می باشند

دیریت موثر ناگزیر به شناسایی نقاط ضعف زنجیره در جهت م

 هندریكس وسینگال]14[جهت بر طرف نمودن موانع می باشند

یی نقاط آسیب پذیر دریافتند عدم شناسا درتحقیقی ]15[2114)

تولید وتاثیر منفی بر سود  موجب وقفه های عملیاتیزنجیره تامین 

 وجیره تامین دارد. مدیریت ضعیف زنوجریان نقدی شرکت آوری 

آسیب زا اثرنامطلوبی بر اعتبار شرکت، آسیب  عدم شناسایی نقاط

پذیری در روابط مشتریان وتامین کنندگان به عنوان ارکان اصلی 

. ]14[زنجیره تامین یكپارچه و سایر ذی نفعان زنجیره تامین دارد

تحقیقات گذشته برای یكپارچگی زنجیره تامین وشناسایی نقاط 

عف ها وکاستی هایی دارد که نمی توانند ابزار آسیب پذیر، ض

باشند.  امروز کارآمدی برای مدیریت بهینه زنجیره تامین یكپارچه

بیشتر تحقیقات اقدام به شناسایی برخی نارسایی ها در زنجیره 

 در نقاط آسیب پذیرتاثیر برخی  ]17[و ]11[،]16[تامین نمودند

در .]12[،]18[وده اندنم بررسی عملكرد و زنجیره تامین یكپارچگی

های ها و استراتژیمطالعاتی نیز چگونگی پاسخ به برخی از ریسك

واکنش به ریسك و نقاط آسیب پذیر در زنجیره تامین مورد توجه 

 برخی دیگر از تحقیقات نقاط آسیب. ]21[،]21[قرار گرفته است

پذیر را در دو قالب داخلی وخارجی تقسیم بندی نموده 

  طبق نتایج برخی تحقیقات رویكرد یكپارچه. ]11[و ]11[،]2[اند

 می تواند در تداوم و تشریك مساعی بین شرکای زنجیره تامین

 ]23[،]22[زنجیره تامین وبرطرف نمودن اختالل ها کمك کند

در یك ارزیابی کلی، این مطالعات به صورت بخشی و . ]24[و

  ذیرمحدود بوده و یك ساختار جامع برای شناسایی نقاط آسیب پ

نكته حائز اهمیتی  .کنندرا ارایه نمی یكپارچگی داخلی وخارجی

مینه شناسایی و که به چشم می خورد این است که تاکنون در ز

یكپارچگی داخلی وخارجی پذیر دسته بندی جامع نقاط آسیب 

ها بندی آنزنجیره تامین و ارزیابی ارتباط این عوامل با هم و رتبه

بع مطالعات جدی صورت نگرفته در جهت تخصیص بهینه منا

از آنجا که تالش برای کاهش آسیب پذیری در یك شاخص . است

ممكن است به کاهش یا افزایش نقطه آسیب پذیردیگری بیانجامد 

با تشخیص روابط متقابل عوامل، می توان راهبردهای بهینه ای 

ارائه نمود. بنابراین دستیابی به تصویر کلی از نقاط آسیب پذیر 

ی وخارجی زنجیره تامین وبررسی روابط بین آنها ورتبه بندی داخل

آنها ضروری است وبه راهبرد موثر تر وجامع کاهش آسیب پذیری 

در یكپارچگی داخلی وخارجی زنجیره تامین منجر می شود. 

شناسایی نقاط آسیب پذیر و نارسایی های زنجیره تامین و لزوم 

ت زیادی دارد و نادیده صرف بهینه منابع در زنجیره تامین، اهمی

ت خسارات گرفتن آن و حتی اجرای ناقص این فرایند ممكن اس

های داخلی وخارجی زنجیره وارد کند. جبران ناپذیری را بر بخش

این مهم قابل تعمیم به صنایع الكترونیك خانگی است چرا که باال 

بودن رقابت در صنعت اوازم الكترونیك خانگی به همراه با 

رقبای  همچنین حضور پررنگ برندهای وو یطی فشارهای مح

سبب نیاز به  ،عرصه صنعت الكترونیك خانگی ایرانخارجی به 

یكپارچگی داخلی لزوم  عملكرد مطلوب تر نسبت به سایر رقبا و

در به منظور پاسخگویی سریع  ،زنجیره تامیندر  مناسب وخارجی

اهم این صنعت است که زمینه خوبی برای اجرای این پژوهش فر

آمده است و از طرفی در صنایع لوازم الكترونیك خانگی آگاهی 

وشناخت کمی در خصوص نقاط آسیب پذیر ورتبه بندی آنها و 

وجود دارد و تحقیقات اندکی در این  ارتباط این عوامل بر یكدیگر

داخلی یكپارچگی  با توجه به اهمیتلذا زمینه انجام شده است 

 شناسایی ،رقابت پذیری صنایع به منظور زنجیره تامینوخارجی 

رتبه  بررسی ارتباط این عوامل بر هم وهمچنین ونقاط آسیب پذیر 

 باشد.می  ف این پژوهشاهدا ،آنهابندی 
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  پیشینه تحقیق -2

 یكپارچگی داخلی وخارجی زنجیره تامین 2-1   

 زنجیره یكپارچگی]1[(2111)وهمكاران فالین عقیده به      

 تامین زنجیره شرکای با کننده تولید که تاس ای درجه تامین،

 و داخل فرآیندهای گروهی صورت به و نموده مساعی تشریك

 می مدیریت رقابتی مزایای به دستیابی جهت را سازمان خارج

 وونگ تحقیقات نتایج به توجه با. کند

  آتاسون ونیر]2[ ،(2113) وهمكاران ،فیانكو]25[(2111)وهمكاران

 داخلی یكپارچگی بعد دو به تامین زنجیره یكپارچگی]4[( 2117)

 وونگ عقیده به. شود می تقسیم خارجی یكپارچگی ،

 متقابل کنش فرآیند یك عنوان به داخلی یكپارچگی]25[(2111)

 یك ایجاد برای که شود می تعریف دپارتمانی میان وهمكاری

 تحقیق با و آورد می هم گرد را ها دپارتمان منسجم، سازمان

 که رسیدند نتیجه این به تایوان، سازی خودرو نایعص در وسیع

 همچنین. دارد هزینه و کیفیت بر بسیاری تاثیر داخلی یكپارچگی

 زمانی سازمان یك معتقدند که ]3[ (2114) وهمكاران فنگ

 های سیستم که است داخلی یكپارچگی از باالیی سطوح دارای

 مرتبط یگریكد به مختلف واحدهای توسط استفاده مورد اطالعاتی

 ودر صحیح اطالعات به دسترسی قابلیت دارای واحدها تمام باشد،

 درمیان ارتباطات موثر ابزار و باشند واحدها سایر از واقعی زمان

بعد  یكپارچگی خارجی از دو.باشد داشته وجود واحدها تمام

یكپارچگی مشتریان وتامین کنندگان تشكیل می 

 و متقابل کنش فرآیند به کنندگانتأمین با یكپارچگی]26[شود

 کسب جهت خود کنندگانتأمین با سازمان یك میان همكاری

 تامین با یكپارچگی. نماید می اشاره تأمین موثر ازجریان اطمینان

 های شاخص بهبود آن تبع به و ظرفیت افزایش باعث کنندگان

 عقیده به. ]2[شود می وهزینه وکیفیت تحویل قبیل از عملكردی

 همكاری به مشتری یكپارچگی]1[ ،(2111)انوهمكار فالین

. دارد اشاره مشتریانش با مرکزی سازمان یك راهبردی وهماهنگی

 که نمودند بیان تحقیقی در]27[( 2117)وهمكاران کومار ویكاس

 افزایش و موجودی سطح همچون عواملی بر مشتری یكپارچگی

 دارد دار معنی تاثیر شرکت عملكرد و مشتری رضایت نرخ

 و ونپوك و ]4[ (2117)ونیر آتاسون تحقیقات نتایج ینهمچن

 موجب یكپارچگی بعد این دهد می نشان]26[( 2114)همكاران

 می بازار و مشتریان های وفرصت انتظارات از تری عمیق درك

 مشتری الزامات و نیازها به تر وسریع تر صحیح پاسخ به که شود

شود می تقاضا با عرضه تطابق ازطریق

. 

 یكپارچه آسیب پذیر زنجیره تامین نقاط2-2

   

هر اختاللی در جریان های محصول، مواد واطالعات از تامین 

کننده ابتدایی تا تحویل محصول نهایی به آخرین مصرف کننده 

که عملكرد زنجیره تامین را درارائه خدمت به مشتری نهایی در 

 معرض اختالل وآسیب قراردهد، نقاط آسیب پذیر زنجیره تامین

. مدیریت نقاط آسیب پذیر نباید لزوما بین ]16[تعریف می شود

اعضای زنجیره تامین باشد، بلكه می تواند دردرون یك شرکت نیز 

هدف شناسایی و مدیریت نقاط آسیب پذیر زنجیره  ]11[باشد. 

تامین، جلوگیری از  وقفه ها واختالل درون وبیرون زنجیره تامین 

در پژوهشی با استفاده از ]28[ (2118ایكسن،) چان و .می باشد

هدفه اقدام به شناسایی نقاط آسیب  تئوری بهینه سازی فازی چند

پذیر زنجیره تامین نمودند که این عوامل عبارتند ازالف( عوامل 

محیطی ب( عوامل تولید مانند ضعف تامین کنندگان وسیستم 

های تولیدی شرکت ج(عوامل درون شرکت مانند منابع 

ر تحقیق وتوسعه، ضعف در امور مالی وعدم انسانی،ضعف د

در پژوهش  ]22[(2111اولسون و دش وو،) بازاریابی مناسب .

خود، نقاط آسیب پذیر زنجیره تامین را به دودسته عوامل داخلی 

وخارجی تقسیم نمودند. عوامل خارجی شامل بالهای طبیعی، 

عوامل سیاسی مانند جنگ و..، نوسان قیمت، رکود اقتصادی و 

غییرات سریع تقاضای مشتریان می باشد. عوامل داخلی ت

محدودیت های تولید، ضعف در سیستم های اطالعاتی شرکت می 

در تحقیق خود برروی تاثیر تغییرات 2112باشدلین وژو در سال 

محصول بر آسیب پذیری وریسك زنجیره تامین تمرکز نمودند 

ی ودرونی ونقاط آسیب پذیر زنجیره تامین را به دودسته بیرون

تقسیم نمودند.طبق نتایج تحقیقات آنها عوامل خارجی شامل 
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سیاست، تامین وتوزیع وعوامل داخلی شامل برنامه، 

اطالعات،ساختارسازمان،تولید وتحقیق وتوسعه می 

در پژوهشی نقاط آسیب  ]31[(2112باشد.سوفیالیوگلو وکارتال )

 اتی، تقاضا وپذیر زنجیره تامین را در قالب چهار بعد عرضه، عملی

فازی  AHPمحیطی معرفی نمودند و در نهایت با استفاده از روش 

مشخص گردید که عوامل تامین و عملیاتی دارای باالترین رتبه 

کشور  21در تحقیقی در ]18[ (2116کاتری وهمكاران ).بودند

جهان به بررسی ارتباط مدیریت ریسك زنجیره تامین ویكپارچگی 

ملكرد تولید پرداختند که نتیجه گرفتند خارجی زنجیره تامین وع

یكپارچگی خارجی می تواند ریسك زنجیره تامین را حداقل کند 

وبه بهبود عملكرد بیانجامد ضمنا آنها سه نوع ریسك محیطی، 

( 2118)پراکاش وهمكارانسیاسی، تولید را معرفی نمودند .

در پژوهشی در صنایع خودرو سازی، چهارعامل نقاط آسیب ]31[

ر زنجیره تامین را در چهار قالب تامین، تقاضا، مالی وفرآیند پذی

برخی محققین بیشترین موارد آسیب را در  تولید معرفی نمودند.

زنجیره تامین از جانب تامین کنندگان می دانند)تان 

. موانع ارتباطی در زمینه به اشتراك گذاری ]32[(2111وهونگ،

ه آسیب پذیر مهم اطالعات در سطح زنجیره به عنوان یك نقط

خارجی از سوی محققین مورد توجه خاص قرارگرفته 

. یكپارچگی با تامین کنندگان و مشتریان ]35[و ]34[،]33[است

می تواند اطالعات به موقع وصحیح را در جهت مقابله با نقاط 

با توجه به نتایج .] 18[آسیب زا در زنجیره تامین فراهم نماید

و ]12[، ]11[،]11[ ذیر داخلیتحقیقات مختلف، نقاط آسیب پ

عبارتند از عوامل تولید، منابع انسانی و نقاط آسیب ]22[

شامل عوامل محیطی، منبع یابی وتامین،  پذیرخارجی

 36[و ]16[،]14[ عامل ارتباطات و]18[و ]7[، ]22[،]28[توزیع

که عامل ارتباطی در هردو بعد داخلی وخارجی مشترك می ]

نشان داده  1که در قالب شكل ]14[(2114باشد)چوپرا وسودهی،

شده است. خالصه ای از مطالعات انجام شده در زمینه مهمترین 

   آمده است. 1نقاط آسیب پذیر زنجیره تامین در جدول 

 . مهمترین نقاط آسیب پذیر زنجیره تامین از دید گاه محققین1جدول
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  *  * *  * * * * * * * * * محیطی

 * *  * * * * * * * * * * *  تولید

 *  * * * * *  * * *   *  منبع یابی وتامین

 *  *   * * *   *     توزیع

   *    * * * *     * ارتباطات

   * *      *   *  * منابع انسانی
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 روش شناسی پژوهش -3

    

-این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی واز لحاظ روش، توصیفی

 تحلیل و حل مسئله از نوع تصمیم گیری چند معیاره فازی می

در این تحقیق با توجه به اهمیت موضوع در شرایط صنعت  باشد.

وابستگی مولفه های  اوزان و میت ومورد مطالعه برای تعیین اه

  فرآیند تحلیل شبكه ایو  1دیمتل فازی روشمورد مطالعه به 

از نظر خبرگان دانشگاه وکارشناسان و مدیران واحد  2فازی

مدیریت وبرنامه ریزی تولید و زنجیره تامین صنعت لوازم 

الكترونیك خانگی با حداقل سطح تحصیالت کارشناسی ارشد 

ه کار، استفاده شده است. با توجه به محدود بودن وپنج سال سابق

تعداد این افراد، از روش سرشماری استفاده شد وپرسشنامه 

پژوهش در اختیار آنها قرار گرفت. انتخاب خبرگان پس از مذاکره 

با صنعت تعداد آنها هجده نفر درنظرگرفته شد که شامل مدیران 

ناسان ارشد در نفر(، مدیران وکارش11ارشد وکارشناسان صنعت)

(، انجمن 5سازمان های سیاستگذار صنعت شامل اتاق اصناف)

(بودند. 3لوازم خانگی )

 

 روش تجزیه تحلیل داده ها3-1

آسیب  در این پژوهش برای تطبیق ابعاد و شاخص های نقاط    

پذیر زنجیره تامین استخراج شده از ادبیات موضوعی وتطبیق آنها 

از نظر خبرگان نهایی شد. از روش  صنعت، با استفاده با شرایط

حوزه فازی به دلیل در نظر گرفتن مسائل ذهنی و عدم قطعیت در 

و از قابلیت باالتری نسبت ]37[تصمیم گیری استفاده شده است

به سایر روش های مشابه برخوردار است. در ادامه به جهت تجزیه 

عیین تحلیل علی و معلولی عوامل آسیب پذیر زنجیره تامین ونیز ت

 Fuzzyاهمیت نسبی واولویت بندی آنها از رویكرد ترکیبی 

DEMATEL  وFuzzy ANP  استفاده شده است. گردآوری

داده ها جهت تعیین میزان اثرگذاری واثرپذیری عوامل از تكنیك 

DEMATEL با توجه به ناکارآمدی ]38[ استفاده شده است.

درشرایط مبهم وپیچیده، اندیشمندان  DEMATEL روش

این روش با که  پژوهشگران تكنیك دیمتل فازی را ارائه نمودندو

استفاده از متغیرهای زبانی فازی، تصمیم گیری را در شرایط 

و عالوه براین، ماتریس شدت روابط ]32[ پیچیده آسان می کند

که خروجی نهایی این تكنیك است، تهیه می شود.برای تعیین 

كه وهمچنین برای اولویت روابط بیرونی ودرونی میان عوامل در شب

نقاط آسیب پذیر زنحیره تامین از   بندی ورتبه بندی

. ضمنا ابزار جمع آوری داده ]41[استفاده می شود F.ANPروش

 ها در این پژوهش، پرسشنامه  ومقیاس آن رتبه ای می باشد.

 ها در ادامه تشریح می شود.روش

DEMATEL روش فازي .DEMATEL  توسط  1273در سال

Geneva  برای حل مسائل پیچیده  در شرایط مبهم معرفی

این روش ساختار تأثیرات میان معیارها را بررسی نموده  . ]41[شد

و متغیرهای مساله را به دوگروه علی ومعلولی درقالب نمودار نشان 

و بهبود ها سازمان پیش رویوسعی بر حل مسئله  ]42[می دهد

باوجودی اینكه روش  .داردگیری گروهی با بكارگیری تصمیم آن

DEMATEL چندمعیاره استفاده مشكالت حل برای می تواند 

. بسیاردشواراست طوردقیق افراد به هاوترجیحات شود، قضاوت

 زبان ازمتغیرهای فازی DEMATELبرای حل این مشكل، در

بدین منظور مقایسه عوامل با  . ]32[استفاده می شود شناختی

ی استفاده شده است که نام این تعداد عبارت کالم 5 یكدیگر از

نشان داده شده  2عبارات و مقادیر فازی معادلشان در جدول 

 است.

 
 ]43[گزینه های زبانی و اعداد فازی برای سنجش شدت اثرات  .2جدول

 اعداد فازی مثلثی اعداد قطعی گزینه های زبانی

 (75/1، 1، 1) 4 تاثیر خیلی زیاد

 (5/1، 75/1، 1) 3 تاثیر زیاد

 (25/1، 5/1، 75/1) 2 تاثیر کم

 (1، 25/1، 5/1) 1 تاثیر بسیار کم

 ، (1، 1، 25/1) 1 بدون تاثیر

 ]44[به شرح زیر است روشاین  هایگام 

سازی ماتریس . نرمال2. ایجاد ماتریس روابط مستقیم فازی1

.تعیین ارزش آستانه 4.استخراج ماتریس روابط کل3روابط مستقیم

 باط ارت-ورسم نقشه اثر
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بدلیل پس از مدتی .فازي (ANP) فرآیند تحلیل شبكه اي

 ،جامعیت الزم رانداشت، ساعتی درسالAHPآنكه روش

 روش گسترش یافته ای تحت عنوان فرآیند تحلیل شبكه ای1226

(ANP)برای حل مسایل به روش ]45[راارائه نمودANP شبكه ای

، ترسیم می شودکه گره های موجود دراین شبكه معادل هدف

جهت دارکه این گره ها را به  یمعیارها وگزینه ها است وبردارهای

معادل باجهت ووجوداثرگره ها بریكدیگر است ، هم وصل می کنند

 و مطلوبیت ، وزن معیارهاANPدرروش AHPهمانند روش

وبا  طورمستقیم ازطریق دریافت قضاوتهای افراده ب ها،گزینه

در این تحقیق به  .آیداستفاده ازمقایسه های زوجی به دست می

دلیل وجود وابستگی دو طرفه یعنی وزن شاخص ها به گزینه ها 

ووزن گزینه ها به شاخص ها وابسته می باشد، مسئله از حالت 

سلسله مراتبی خارج شده وتشكیل یك شبكه یا سیستم غیر 

خطی را می دهد که در این صورت نمی توان از قوانین وفرمول 

در این حالت برای محاسبه وزن . ]41[استفاده کرد AHPهای 

استفاده کرد زیرا قابلیت در نظر گرفتن انواع  ANP عناصر باید از

در این پژوهش به  روابط درونی وبیرونی میان شاخص ها را دارد.

دلیل برطرف نمودن ابهامات در مقایسه ها وپیچیدگی موضوع از 

F.ANPشد.استفاده

 

 F.ANP و F. Dematelدالیل وچرایی ترکیب  3-2

همانطور که توضیح داده شد، پس از انجام محاسبات مربوط به     

، در نهایت روابط درونی وبیرونی میان  F. DEMATELتكنیك 

عوامل مورد بررسی با استفاده از ماتریس ارتباط مستقیم محاسبه 

می شود وبعد از تشكیل شبكه تصمیم، مقایسه زوجی بین عوامل 

 F.ANPو  F. DEMATELاصلی ترکیب صورت می گیرد. دلیل 

در این پژوهش این است که برای محاسبه روابط موجود میان 

به تشكیل ماتریس های مقایسه زوجی  ANPمعیارهای مدل، 

ومحاسبه بردارهای ویژه متناظر با هریك از ماتریس های مقایسه 

زوجی می پردازد وآنرا در جایگاه مناسبی در ابر ماتریس قرار می 

بنابراین استفاده از این تكنیك در محاسبه ارتباطات داخلی دهد؛ 

وبیرونی میان عوامل به تعداد زیادی ماتریس مقایسه زوجی نیاز 

خواهد داشت. این امر منجر به پیچیدگی وصرف زمان زیاد برای 

حل مساله می شود. در برخورد با این محدودیت می توان از 

 DEMATELل بهره جست. با این حا DEMATELتكنیك  

از چنین  ANPقادر به تشكیل ابرماتریس نیست ودر مقابل، 

به تنهایی قادر به  DEMATELتوانایی برخوردار است. در واقع 

وبرای ]38[تعیین وزن ،اهمیت ورتبه شاخص ها نمی باشد.

 F.ANPو   F. DEMATELاستفاده از این مزیت از ترکیب 

 .]46[استفاده شد

 چارچوب پیشنهادي3-3

آسیب پذیر زنجیره تامین در این پژوهش ابعاد وشاخص ها     

نهایی  نظر خبرگانیكپارچه بعد از شناسایی از ادبیات موضوعی با 

  گردید و در قالب مدل ذیل نشان داده شده است.
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 با ساختار شبكه چارچوب پیشنهادی پژوهش. 2شكل 

 

 ابزار جمع آوري داده ها روایی وپایایی3-1

ی تنظیم نان از روایی تحقیق حاضر، پرسشنامهبرای اطمی

شده که گویه های آنها از طریق مطالعه کتب، پایان نامه ها و 

بهره گیری از مقاالت و پیشینه های مرتبط با آن و نیز بهره 

گیری از نظرات خبرگان بدست آمده است از روش تحلیل محتوا 

ن استفاده شد. نظرانفر از اساتید و صاحب 11و با مراجعه به نظر 

نفر  5نفر ازاساتید و همچنین به 5بدین صورت که پرسشنامه به 

های ها و بازبینیارائه گردید و پس از بررسی صنعت از خبرگان

های الزم در خصوص اصالح، مكرر اساتید و صاحبنظران، توصیه

حذف و اضافه نمودن تعدادی از سواالت صورت پذیرفت تا نهایتاً 

برای تعیین د نظر این تحقیق تهیه گردید. ی مورپرسشنامه

های مختلفی وجود دارد از جمله گیری شیوهپایایی ابزار اندازه

. در این تحقیق برای پایای سواالت پرسش روش آلفای کرونباخ

 82/1نامه اول از آلفای کرونباخ استفاده شد که این مقدار برابر با 

 به دست آمد. 

 یافته هاي پژوهش-1

ونهایی نمودن  زنجیره تامین نقاط آسیب پذیر شناسایی طبق     

آسیب فرعی  24آسیب اصلی و  6در نهایت  ،آنها توسط خبرگان

 آمده است. 3انتخاب شد که در جدول 

 
 آسیب های اصلی و فرعی زنجیره تامیننقاط  .3 جدول

 منابع آسیب اصلی آسیب هاي فرعی نشان اختصاري

C11 طح زنجیرهمشارکت ضعیف شرکای در س 

 پراکندگی و تناسب ضعیف شرکا در زنجیره

 ایجاد شبكه های نامناسب ارتباطی در سطح زنجیره

 عدم شفافیت اطالعات در سطح زنجیره

 ارتباطی
C1 

[14] [22] [55] 

[56] 

 

 
 

C12 

C13 

C14 

C21 مدیریت ناکارآمد 

 عدم برنامه ریزی صحیح آموزشی

 انسانی نیروی
C2 

 [51] 

[54] [52] C22 
C23 
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 یانگیزه پایین نیروی انسان

 ضعف مهارتی نیروی انسانی

 

 
C24  

C31 
 زمان باالی تحویل

 بازاریابی نامناسب

 باال بودن هزینه های توزیع

 خدمات پس از فروش ضعیف

 توزیع سیستم
C3 

[16] [55] 

[14] [56] 

 
 

 

C32 

C33 

C34  

C41 

 و ابزارها بروز نبودن روش ها

 تنوع پایین محصوالت و انعطاف پذیری

 ضعف در تطابق محصوالت با استاندارها

 ظرفیت محدود تولید

 تولید سیستم
C4 

[14] [55] [52]  

[56] 

 

 
 

 

C42 

C43 

C44  

C51 
 تاخیر های تامین کنندگان

 هماهنگی ضعیف فناوری تامین کنندگان

 ن کنندگانضعف در کیفیت فنی و عملكردی تامی

 قیمت باالی تامین کنندگان

 وتامین منابع
C5 

[14] [53] 

[55] [56] 

 

 

 

C52 

C53 

C54  

C61 تحریم های بین المللی 

 تورم و نوسان قیمت

 ناتغییرات سریع انتظارات مشتری

 ضعف بلوغ زیرساخت صنعت

 محیطی
C6 

[11] [22] 

[55] [31] 

 

 

C62 

C63 

C64  

 

برای بررسی عوامل از نظر  نتایج حاصل از دیمتل فازي.1-1

:ایجاد ماتریس روابط گام اولخبره استفاده شده است، 11

x̃ijها، در این ماتریس .فازی مستقیم = (lij,mij, uij)  اعداد

x̃iiباشند و فازی مثلثی می = (i = 1,2,3,… , n)  به صورت

د.برای در نظر گرفتن نظر شوندر نظر گرفته می مثلثی عدد فازی

 گیریم.ها میانگین حسابی میاز آن 1همه خبرگان طبق فرمول 

  

�̃� =
�̃�1 ⊕ �̃�2 ⊕ �̃�3 ⊕ … ⊕ 𝑥𝑝

𝑝
                (1)  

 
به    x̃1 ،x̃2  ،x̃pتعداد خبرگان و   pدر این فرمول

 pره و خب 2، خبره 1ترتیب ماتریس مقایسه زوجی خبره 

z̃ijعدد فازی مثلثی به صورت z̃باشد ومی =

(l ij
′ ,m ij

′ , u ij
′ میانگین مقایسات زوجی را  4است.جدول   .(

  برای عوامل اصلی و جدول برای زیر عوامل نشان می دهد:
 ماتریس مستقیم فازی عوامل اصلی .4جدول

  C1 C2 C3 C4 C5 C6 

  L M U L M U L M U L M U L M U L M U 

C1 0 0 0 0.5 0.75 0.929 0.357 0.607 0.857 0.536 0.786 0.929 0.25 0.5 0.75 0.107 0.357 0.607 

C2 0.321 0.571 0.821 0 0 0 0.393 0.643 0.821 0.429 0.679 0.929 0.464 0.714 0.893 0.071 0.286 0.536 

C3 0.214 0.464 0.714 0.393 0.643 0.893 0 0 0 0.5 0.75 0.929 0.429 0.679 0.857 0.107 0.357 0.607 

C4 0.321 0.571 0.821 0.214 0.464 0.714 0.357 0.607 0.857 0 0 0 0.393 0.643 0.893 0.286 0.536 0.786 

C5 0.357 0.607 0.857 0.393 0.643 0.857 0.5 0.75 0.964 0.607 0.857 0.964 0 0 0 0.179 0.429 0.679 

C6 0.357 0.571 0.75 0.393 0.643 0.893 0.5 0.75 0.929 0.321 0.571 0.821 0.321 0.571 0.821 0 0 0 

 

برای نرمالیزه . سازي ماتریس روابط مستقیمنرمال :گام دوم

 کنیم.استفاده می 3و2های دست آمده از فرمولکردن ماتریس به

نشان  ماتریس نرمالیزه شده را برای عوامل اصلی را 5جدول 

 دهدمی
 (2) 
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𝐻 =  𝐾. 𝐴  𝐾 =  𝑚𝑖𝑛 {
1

𝑚𝑎𝑥1≤𝑖≤𝑛 ∑ 𝑎𝑖𝑗𝑛
𝑗=1

,
1

𝑚𝑎𝑥1≤𝑖≤𝑛 ∑ 𝑎𝑖𝑗𝑛
𝑖=1

}             

i, j= 1, 2…n  

 

 ماتریس روابط نرمالیزه بین عوامل اصلی .5 جدول

  C1 C2 C3 C4 C5 C6 

  L M U L M U L M U L M U L M U L M U 

C1 0 0 0 0.109 0.164 0.203 0.078 0.133 0.188 0.117 0.172 0.203 0.055 0.109 0.164 0.023 0.078 0.133 

C2 0.07 0.125 0.18 0 0 0 0.086 0.141 0.18 0.094 0.148 0.203 0.102 0.156 0.195 0.016 0.063 0.117 

C3 0.047 0.102 0.156 0.086 0.141 0.195 0 0 0 0.109 0.164 0.203 0.094 0.148 0.188 0.023 0.078 0.133 

C4 0.07 0.125 0.18 0.047 0.102 0.156 0.078 0.133 0.188 0 0 0 0.086 0.141 0.195 0.063 0.117 0.172 

C5 0.078 0.133 0.188 0.086 0.141 0.188 0.109 0.164 0.211 0.133 0.188 0.211 0 0 0 0.039 0.094 0.148 

C6 0.078 0.125 0.164 0.086 0.141 0.195 0.109 0.164 0.203 0.07 0.125 0.18 0.07 0.125 0.18 0 0 0 

بعد از محاسبه ماتریس  .محاسبه ماتریس روابط کلی :گام سوم

تا  4های های فوق، ماتریس روابط کل فازی با توجه به فرمول

 آید.دست میبه7

 (4    )𝑇 = 𝑙𝑖𝑚
𝑘→+∞

(𝐻1 ⊕ 𝐻2 ⊕ …⊕ �̃�𝑘)   

t̃ijکه  هر درایه آن عدد فازی به صورت  =

(Iij
t ,mij

t , uij
t  شود:است و به صورت زیر محاسبه می(

(5) [𝐼𝑖𝑗
𝑡 ] = 𝐻𝑙 × (𝐼 − 𝐻𝑙)

−1 
(6) [𝑚𝑖𝑗

𝑡 ] = 𝐻𝑚 × (𝐼 − 𝐻𝑚)−1 
(7) [𝑢𝑖𝑗

𝑡 ] = 𝐻𝑢 × (𝐼 − 𝐻𝑢)
−1 

هر کدام  Huو Hl ،Hmماتریس یكه و   Iا هدر این فرمول

را به ترتیب عدد پایین، های آنهستند که درایهn×nماتریس 

تشكیل  Hعدد میانی و عدد باالییِ اعداد فازیِ مثلثِی ماتریسِ 

 دهد.را برای عوامل اصلی را نشان می tماتریس  6دهد.جدول می

 ارهای اصلیماتریس روابط کلی فازی بین معی .6 جدول

  C1 C2 C3 C4 C5 C6 

  L M U L M U L M U L M U L M U L M U 

C1 0.039 0.205 1.302 0.144 0.367 1.552 0.122 0.356 1.582 0.165 0.409 1.64 0.1 0.327 1.514 0.044 0.224 1.205 

C2 0.103 0.31 1.438 0.044 0.22 1.365 0.128 0.357 1.558 0.145 0.386 1.621 0.139 0.358 1.518 0.036 0.207 1.179 

C3 0.082 0.292 1.421 0.121 0.342 1.528 0.048 0.233 1.406 0.156 0.397 1.62 0.132 0.352 1.513 0.043 0.22 1.19 

C4 0.102 0.306 1.458 0.088 0.309 1.523 0.12 0.347 1.587 0.055 0.25 1.475 0.122 0.34 1.54 0.077 0.249 1.237 

C5 0.117 0.339 1.529 0.131 0.368 1.614 0.157 0.401 1.674 0.188 0.444 1.723 0.055 0.248 1.445 0.061 0.25 1.274 

C6 0.114 0.323 1.484 0.13 0.358 1.591 0.155 0.391 1.639 0.13 0.382 1.669 0.117 0.347 1.568 0.021 0.155 1.121 

 

-: تعیین ارزش آستانه ورسم نقشه اثرچهارمگام 

 T̃های ماتریسدست آوردن مجموع سطرها و ستونبه. ارتباط

 2و  8های ها با توجه به فرمولاست. مجموع سطرها و ستون

 آوریم.دست میبه

 (8)            �̃� = (�̃�𝑖)𝑛×1 = [∑ �̃�𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1 ]𝑛×1 

 (9     )�̃� = (�̃�𝑖)1×𝑛 = [∑ �̃�𝑖𝑗
𝑛
𝑖=1 ]1×𝑛  

nبه ترتیب ماتریس R̃و  D̃که  × 1و  1 × n هستند.مرحله

D̃iها) بعدی میزان اهمیت شاخص + R̃i و رابطه بین معیارها )  

 (D̃i − R̃iگردد. اگر (مشخص میD̃i − R̃i > باشد معیار  0

D̃iمربوطه اثرگذار و اگر  − R̃i < باشد معیار مربوطه اثرپذیر  0

D̃i.در گام بعدی اعداد فازی است + R̃i  وD̃i − R̃i دست به

 کنیم.دیفازی می 11آمده از مرحله قبلی را طبق فرمول
 

 (11              )𝐵 =
(𝑎1+𝑎3+𝑎2)

3
 

 (3) 
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B  دیفازی شده عددÃ = (a1, a2 , a3)  است. جدول

، (R̃)، اثرپذیری (D̃)اعداد دیفازی شده مقادیر اثرگذاری  4-2

D̃)اهمیت  + R̃)  و اثرگذاری و اثرپذیری خالص(D̃ − R̃) 

دهدبرای زیر عوامل را نشان می7برای عوامل اصلی و جدول 

. 

 اهمیت و تأثیرگذاری آسیب اصلی .7 جدول

�̃� �̃� �̃� آسیب اصلی + �̃� �̃� − �̃� نتیجه 

 اثرگذار 111/1 421/7 655/3 766/3 باطیارت

 اثرپذیر -23/1 635/7 231/3 714/3 نیروی انسانی

 اثرپذیر -32/1 786/7 187/4 622/3 سیستم توزیع

 اثرپذیرترین -56/1 114/8 285/4 722/3 سیستم تولید

 اثرگذار 124/1 218/7 212/3 116/4 منابع و تامین

 ثرگذارترینا 267/1 822/6 231/2 828/3 محیطی

 

 R̃-D̃مقدار  شاخص یك گر برایا11بر اساس جدول 

 شود،آن منفی R̃-D̃شاخص، اثرگذارواگرمقدار  شود،آن مثبت

شاخص،اثرپذیرمیباشد؛ بنابراین در بین  عوامل اصلی 

 سیستم"تأثیرگذارترین و  267/1با مقدار اثرگذاری "محیطی"

تأثیرپذیرترین   -56/1با مقدار اثرپذیری خالص برابر با "تولید

 ،منفیR̃-D̃و  علی عاملمثبت،R̃-D̃طور کلی ه بعامل می باشد. 

، "محیطی".بنابراین عوامل شودمحسوب میاثرپذیر  معلول عامل

علت هستند و که بیشتر موجب  "وتامین منابع"، "ارتباطی"

 نیروی"هدایت می شوند و خود کمتر وابستگی دارند. عوامل 

معلول هستند که  "تولید سیستم"و  "توزیع سیستم"، "انسانی

خود تحت تاثیر عوامل علی می باشند این عوامل وابستگی شدید 

مقدار  8 می باشند و خود کمتر هدایت را دارند.همچنین جدول

R̃-D̃ برای زیر عوامل را نشان می دهد

. 

 امل.میزان اهمیت و تأثیرگذاری و تأثیرپذیری بین عو8جدول 

 آسیب هاي فرعی آسیب اصلی
نشان 

 اختصاري

�̃� �̃� �̃� + �̃� �̃� − �̃� نتیجه 

 ارتباطی

 اثرپذیر -C11 311/1 312/1 61/1 118/1 مشارکت ضعیف شرکای در سطح زنجیره 

 اثرگذار C12 375/1 341/1 716/1 134/1 پراکندگی و تناسب ضعیف شرکا در زنجیره 

 اثرپذیر -C13 272/1 313/1 522/1 134/1 ارتباطی در سطح زنجیره ایجاد شبكه های نامناسب 

 اثرگذار C14 312/1 315/1 617/1 118/1 عدم شفافیت اطالعات در سطح زنجیره 

 انسانی نیروی

 اثرگذار C21 452/1 437/1 825/1 121/1 مدیریت ناکارآمد

 اثرگذار C22 441/1 423/1 864/1 117/1 عدم برنامه ریزی صحیح آموزشی 

 اثرگذار C23 453/1 45/1 214/1 113/1 انگیزه پایین نیروی انسانی

 اثرپذیر -C24 422/1 464/1 887/1 142/1 ضعف مهارتی نیروی انسانی

 توزیع سیستم

 اثرگذار C31 321/1 336/1 727/1 156/1 زمان باالی تحویل

 راثرپذی -C32 324/1 353/1 677/1 122/1 بازاریابی نامناسب

 اثرگذار C33 36/1 341/1 711/1 112/1 باال بودن هزینه های توزیع

 اثرپذیر -C34 22/1 335/1 625/1 145/1 خدمات پس از فروش ضعیف

 تولید سیستم
 اثرگذار C41 365/1 278/1 643/1 187/1 بروز نبودن روش ها و ابزارها

 اثرپذیر -C42 32/1 337/1 657/1 117/1 تنوع پایین محصوالت و انعطاف پذیری
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 اثرپذیر -C43 312/1 348/1 651/1 146/1 ضعف در تطابق محصوالت با استاندارها

 اثرپذیر -C44 323/1 347/1 671/1 124/1 ظرفیت محدود تولید

 وتامین منابع

 اثرگذار C51 382/1 354/1 743/1 135/1 تاخیر های تامین کنندگان 

 اثرگذار C52 388/1 375/1 763/1 113/1 گانهماهنگی ضعیف فناوری تامین کنند

 اثرپذیر -C53 354/1 356/1 71/1 112/1 ضعف در کیفیت فنی و عملكردی تامین کنندگان 

 اثرپذیر -C54 324/1 37/1 624/1 145/1 قیمت باالی تامین کنندگان

 محیطی

 اثرگذار C61 342/1 213/1 552/1 147/1 تحریم های بین المللی

 اثرگذار C62 317/1 224/1 6/1 112/1 نوسان قیمتتورم و 

 اثرپذیر -C63 243/1 317/1 561/1 174/1 تغییرات سریع انتظارات مشترین

 اثرپذیر -C64 256/1 341/1 527/1 185/1 ضعف بلوغ زیرساخت صنعت

 

هم میزان اهمیت و تأثیرگذاری و تأثیرپذیری بین  3شكل 

فقی نمودار اهمیت عوامل و محور دهد. محور اعوامل را نشان می

دهد. در این عمودی تأثیرگذاری یا تأثیرپذیری عوامل را نشان می

شكل نمودار مرکز روابط و نحوه تعامالت بین عوامل اصلی را 

نشان می دهد که نحوه تعامالت بین زیر عوامل آن ها مشخص 

ه می شود آسیب دشده است.همانگونه که در این شكل مشاه

سایر آسیب ها اثر گذار هستند و به ترتیب بر آسیب  محیطی بر

های ارتباطی، منابع وتامین، نیروی انسانی، سیستم توزیع، و 

 اثر می گذارد. تولید

 
 . نمودار علی و معلولی و روابط بین زیر عوامل3 شكل

 

 

 

 

 

�̃�-�̃� 
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ترکیب نتایج حاصل از فرآیند 1-2

F.DEMATEL و F.ANP 

که از روش   وابط کلیبر اساس ماتریس ر در این تحقیق

F.DEMATEL که میزان اثرگذاری و  به دست آمده است

فازی می ANPاثرپذیری عوامل را نشان می دهد اقدام به حل 

شود. در این قسمت ابتدا ماتریس روابط کلی نرمالیزه می شود و 

ماتریس سوپر ماتریس موزون فازی به دست می آید 

ناموزون همان  شایان ذکر است که ماتریس(1221)ساعتی،

 F.DEMATELمراحل ترکیب  ماتریس روابط کلی می باشد.

 ]47[آمده است. F.ANP در ادامه و

وزن سوپر ماتریس . تشكیل سوپر ماتریس موزونمرحله اول.

(Wα)با ضرب ماتریس غیر وزنی خوشهTD
α)  در معیار )(Tc

α) از

 :آیدیزیر به دست م یهطریق رابط

 
 

𝑾𝜶 = 𝑇𝐷
𝛼 × 𝑾𝒄  

=

[
 
 
 
 
 
𝑡𝐷
𝛼11 × 𝑾𝟏𝟏 ⋯ 𝑡𝐷

𝛼𝑖1 × 𝑾𝟏𝒋 ⋯ 𝑡𝐷
𝛼𝑛1 × 𝑾𝟏𝒏

⋮ ⋮ ⋮

𝑡𝐷
𝛼1𝑗

× 𝑾𝒊𝟏 ⋯ 𝑡𝐷
𝛼𝑖𝑗

× 𝑾𝒊𝒊 ⋯ 𝑡𝐷
𝛼𝑛𝑗

× 𝑾𝒊𝒏

⋮ ⋮ ⋮
𝑡𝐷
𝛼1𝑛 × 𝑾𝒏𝟏 ⋯ 𝑡𝐷

𝛼𝑖𝑛 × 𝑾𝒏𝒋 ⋯ 𝑡𝐷
𝛼𝑛𝑛 × 𝑾𝒏𝒏]

 
 
 
 
 

 

بعد از نرمالیزه :تشكیل سوپر ماتریس حددارمرحله دوم.

limیهسوپر ماتریس موزون را از طریق رابطشدن، 
K→∞

(Wα)K 

. در این پژوهش همگرا کرده تا سوپر ماتریس حددار تشكیل گردد

و  (2جدول)ددار تشكیل شسوپرماتریس همگرا شده وماتریس حد

 F.DEMATEL F.ANPاز طریق روش  در نهایت اوزان نهایی

 .شودمشخص 

 

 

 

 سوپرماتریس موزون حد دار  .2 جدول

 
در نهایت با به دست آمدن سوپرماتریس حددار، وزن 

 11عوامل و زیرعوامل مشخص و به دست می آید که در جدول 

آمدهاست

. 
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 وزن و اولویت آسیب های زنجیره تامین  .11جدول 

وزن و اولویت 

 عوامل اصلی
 کد زیرعوامل

وزن و اولویت 

 نسبی زیر عوامل

وزن و اولویت نهایی 

 زیر عوامل

 ارتباطی

156/1 

(5) 

 C11 224/1 4 135/1 21 مشارکت ضعیف شرکای در سطح زنجیره 

 C12 316/1 1 1425/1 4 پراکندگی و تناسب ضعیف شرکا در زنجیره 

 C13 227/1 3 1355/1 12 ایجاد شبكه های نامناسب ارتباطی در سطح زنجیره 

 C14 233/1 2 1364/1 18 عدم شفافیت اطالعات در سطح زنجیره 

 انسانی نیروی

172/1 

(4) 

 C21 241/1 3 1414/1 16 مدیریت ناکارآمد

 C22 227/1 4 1321/1 17 عدم برنامه ریزی صحیح آموزشی 

 C23 262/1 1 1462/1 8 انگیزه پایین نیروی انسانی

 C24 263/1 2 1452/1 2 ی انسانیضعف مهارتی نیرو

 توزیع سیستم

182/1 

(2) 

 C31 267/1 1 1488/1 5 زمان باالی تحویل

 C32 257/1 2 147/1 6 بازاریابی نامناسب

 C33 238/1 3 1435/1 11 باال بودن هزینه های توزیع

 C34 238/1 4 1434/1 12 خدمات پس از فروش ضعیف

 تولید سیستم

2/1 

(1) 

 C41 218/1 4 1416/1 15 دن روش ها و ابزارهابروز نبو

 C42 275/1 1 155/1 1 تنوع پایین محصوالت و انعطاف پذیری

 C43 258/1 3 1517/1 3 ضعف در تطابق محصوالت با استاندارها

 C44 252/1 2 1517/1 2 ظرفیت محدود تولید

 تامین

177/1 

(3) 

 C51 256/1 2 1452/1 11 تاخیر های تامین کنندگان 

 C52 266/1 1 147/1 7 هماهنگی ضعیف فناوری تامین کنندگان

 C53 238/1 4 142/1 14 ضعف در کیفیت فنی و عملكردی تامین کنندگان 

 C54 24/1 3 1424/1 13 قیمت باالی تامین کنندگان

 محیطی

112/1 

(6) 

 C61 166/1 4 1187/1 24 تحریم های بین المللی

 C62 252/1 3 1221/1 23 تورم و نوسان قیمت

 C63 286/1 2 1321/1 22 تغییرات سریع انتظارات مشترین

 C64 282/1 1 1325/1 21 ضعف بلوغ زیرساخت صنعت

 

نشان می دهد در بین عوامل اصلی،  14همانگونه که جدول     

دارای بیشترین وزن و اهمیت را  2/1با وزن  "تولید سیستم"عامل 

زیرعوامل نیز بیش ترین وزن مربوط به دارد. همچنین در بین 

می باشد که  "پذیری وانعطاف محصوالت پایین تنوع "عامل

اولویت  "محدودتولید ظرفیت"اولویت اول را کسب کرد.  عوامل 

اولویت  "بااستاندارها محصوالت درتطابق ضعف"دوم، 

اولویت چهارم و  "شرکادرزنجیره ضعیف وتناسب پراکندگی"سوم،

 بازاریابی"اولویت پنجم و در نهایت  "تحویل باالی زمان"

زیرمعیار کسب کردند که  31در بین  اولویت ششم "نامناسب

از وزن کل زیرعوامل را به خود اختصاص دادند و   ٪36/31تقریبا 

نمودار  4این نشان از اهمیت بسیار این زیرمعیار هاست.شكل 

.را نشان می دهد F.ANPاولویت نهایی زیر عوامل به روش
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. نمودار اولویت نهایی زیرعوامل4 شكل

 

 نتیجه گیري -1

یكپارچگی داخلی وخارجی زنجیره تامین، به عنوان یك       

قابلیت حیاتی برای بقا وپیشرفت شرکت ها در محیط کسب وکار 

هدف از این پژوهش لذا  (2111)وونگ وهمكاران،کنونی می باشد.

زنجیره  داخلی وخارجی رتبه بندی نقاط آسیب پذیر شناسایی و

همانطور می باشد.  به جهت بهبود عملكرد در سطح زنجیره تامین

شاخص نقاط آسیب پذیر زنجیره  24بعد و 6که پیشتر بیان شد 

 از ادبیات موضوعی شناسایی شدتامین در دوبعد داخلی وخارجی 

 ارتباطات، توزیع، منبع یابی وتامین، تولید، محیطی که عبارتند از

استفاده از تكنیك  و سپس با استفاده از پرسشنامه .انسانی منابعو 

با بررسی عوامل  دیمتل فازی روابط بین متغیرها بررسی شد.

بیشترین  ومنابع وتامین ارتباطی،مشخص شد که عامل محیطی 

در  که این مسئله با نتایج تحقیقات .را دارند D )  (تاثیر گذاری

و با نتایج تحقیق ]48[ (2118با نتایج ونگر وبود)  عوامل محیطی

عوامل تامین مبنی بر اینكه در  ]31[(2112سوفیالیگو وکارتال )

عوامل خارجی زنجیره تامین بیشترین فشار را به زنجیره تامین 

توزیع به  نیروی انسانی وعوامل تولید،  تطابق دارد. ،وارد می کند

 كنیكتاز را دارا می باشند. R )  (ترتیب بیشترین تاثیر پذیری

F.ANP  به منظور رتبه بندی عوامل آسیب پذیر زنجیره تامین

تا به مدیران در امر بهبود و برطرف کردن نقاط آسیب  استفاده شد

به عنوان  درعوامل محیطی. نتایج نشان می دهد پذیر کمك شود

شاخص  رتبه اول نقاط آسیب پذیر در زنجیره تامین یكپارچه،

غییرات سریع انتظارات ضعف در بلوغ زیر ساخت صنعت وت

بررسی  پس از که مشتریان باالترین رتبه را به خود تخصیص دادند

این امر نشان دهنده عدم تطابق نتایج ومصاحبه مجدد با خبرگان، 

و ارتباط ضعیف با  صنعت با تغییرات محیط کالن توانمندی های

تورم  می باشد که منجر به پاسخگویی ضعیف شده است. مشتریان

قیمت وتحریم های بین المللی رتبه سوم و چهارم را به  ونوسان

در عوامل محیطی مانند تورم ونوسان قیمت  خود تخصیص دادند.

وتحریم ها به علت ماهیت ساختارنیافته آنها، امكان پیش بینی 

وکسب آمادگی برای مقابله یا پذیرش آنها دشوار و بعضا غیر 

می  عوامل ارتباطیه رتبه دوم تاثیر گذاری مربوط ب ممكن است.

تناسب  پراکندگی وشاخص های باالترین رتبه مربوط به باشدکه 

ضعیف شرکا در زنجیره تامین وعدم شفافیت اطالعات در سطح 

عدم  موجبشاخص ها  اینکه ضعف در زنجیره تامین می باشد

عملكرد وتاثیر منفی در زنجیره تامین یكپارچگی داخلی وخارجی

در نهایت شاخص  .]3[و ]48[ی شودم وعدم پاسخگویی مناسب

مشارکت ضعیف شرکا  های ایجاد شبكه های نامناسب ارتباطی و

در بعد خارجی  .در زنجیره تامین در رتبه های بعدی قرارگرفتند

مانند به  ایجاد ساختارهای ارتباطی بین شرکت وتامین کنندگان

سطح از قبیل اطالعات موجودی، ]2[اشتراك گذاری اطالعات

داشتن سیستم یكپارچه در واحدهای  ودر بعد داخلی،تقاضا 

0

0/02

0/04

0/06
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تا حدود زیادی موجب بهبود در این  مختلف در داخل شرکت

عوامل مربوط به منابع وتامین، شاخص های در زمینه می شود.

 ینتام یها یرتاخ ،کنندگان ینتام یفناور یفضع هماهنگی

 و یفن یفیتدر ک و ضعف کنندگان ینتام یباال قیمت ،کنندگان

به ترتیب رتبه های اول تا چهارم را به کنندگان  ینتام یعملكرد

نتایج برخی تحقیقات نشان می دهد که می  خود تخصیص دادند.

سیستم خرید پایدار ودائمی توان با تمرکز بر مواردی همچون 

داشتن سطح باالی برنامه ریزی مشترك ، ازتامین کنندگان اصلی

 سفارش با تامین کنندگان جهت دریافت پاسخگویی سریع فرآیند

این ضعف ها تامین کنندگان در توسعه محصول جدید  ومشارکت

 .]4[و ]1[را تا حدود زیادی بهبود داد

عامل  در عوامل تاثیر پذیر،نتایج نشان می دهد همچنین       

تنوع پایین شاخص های  ،اثر پذیرترین بعد می باشد تولید

در  ضعف د تولید،، ظرفیت محدومحصوالت و انعطاف پذیری

در  تطابق محصوالت با استاندارها بروز نبودن روش ها و ابزارها

به ترتیب بیشترین اهمیت را به خود تخصیص دادند.  عوامل تولید

شاخص تنوع پایین محصوالت و انعطاف پذیری اثر   ،طبق نتایج

 پذیرترین شاخص در نقاط آسیب پذیر زنجیره تامین می باشد.

د ادعا می کنند که با یكپارچگی خارجی می تحقیق خو. ]25[

 توان تا حد بسیار زیادی انعطاف پذیری محصوالت را افزایش داد.

 یمهارت ی، ضعفانسان یروین یینپاانگیزه در عوامل نیروی انسانی 

 یحصح یزیعدم برنامه رو ناکارآمد  یریتمد ی،انسان یروین

این عوامل از  د.به ترتیب باالترین رتبه ها را دارا بودن یآموزش

به عقیده کریشناپریا و  رودمزایای رقابتی یك سازمان به شمار می

بر  ]51[(2113ودنیس وهمكاران ) ] 42[ (2114وهمكاران)

که با اسقرار سیستم  دیكپارچگی زنجیره تامین تاثیر مثبت دار

نسانی وعوامل انگیزشی می توان این شاخص ها را اهای منابع 

یل، تحو یزمان باالل توزیع شاخص های درعوامبهبود داد. 

پس از  یع و خدماتتوز یها ینهبودن هز ، باالنامناسب بازاریابی

یف در رده های اول تا چهارم بیشترین میزان اهمیت فروش ضع

 . ]3[ (2114فنگ وهمكاران)مطابق نتایج  دراین بعد قرارگرفتند.

زمان باالی  و ادعای آنها می توان با یكپارچگی با تامین کنندگان

 همچنین طبق نتایج تحقیق تحویل را تاحدود زیادی بهبود داد

یكپارچگی زنجیره تامین در دو  . .]2[ (2113فیانكو وهمكاران)

ودر بعد داخلی وخارجی بر خدمات مشتریان تاثیر مثبت دارد. 

قرار یك استراتژی تنهایت پیشنهاد می گردد که با ایجاد واس

زنجیره تامین یكپارچه، صنعت را برای مناسب با بهره گیری از 

واکنش تغییرات و نقاط آسیب پذیر وتداوم عملیات آماده نمود. 

نتایج این تحقیق به مدیران ضمن شناسایی نقاط آسیب پذیر 

بین این  وابستگیداخلی وخارجی در زنجیره تامین، در فهم بهتر 

بهبود رتبه هریك را جهت  تر میزان اهمیت و از همه مهم عوامل و

در  ،وتخصیص بهینه منابع  یكپارچه عملكرد در زنجیره تامین
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