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 مقدمه

وری پایین عوامل  توییلد    کند که بهره تأیید می 3102وری آسیایی در سال  های سازمان بهره گزارش

از این رو، بسلیاری از  . های مختلف اقتصاد ایران است از جمله معضالت و مشکالت مبتالبه بخش

(. APO, 2013)وری پلایین آن اسلت    حلقة مفقودشدة اقتصاد ایلران بهلره  کارشناسان باور دارند که 

هلای ملایی و    های اقتصلادی کشلور و معضلالت پدیدآملده در عر له      همچنین، با توجه به تحریم

وری  لنای  تلقلی    وری به عنوان راهبردی در جهت ارتقای بهره فناوری در این حوزه، توسعة بهره

 .شود  می

دهد مدیریت کارا و اثربخش زنجیلرة   وکار نشان می های کسب ای حوزهه از سوی دیگر، بررسی

بررسلی  . شلود  پلییری سلازمانی محسلوی ملی     و رقابلت  اعتالتأمین سازوکاری مناسب در جهت 

طور که شایسته است، مورد اهتملام   آن نیتأموری زنجیرة  دهد مفهوم بهره مطایعات پیشین نشان می

دادن پژوهش حاضر شناسایی معیارهلای مهلم    رو، هدف از انجاماز این . و توجه قرار نگرفته است

ها در میلان شلانالن  لنعت قطعلات      وری زنجیرة تأمین و ارزیابی این شاخص ی بهرهاعتالجهت 

در  نیتلأم وری زنجیلرة   ی دخی  در بهلره ها شاخصبا توجه به متون نظری موضوع، . خودرو است

سلازی   ی گروه مجموعهها شرکت نیتأم ةریزنجری و  نعت قطعات خودرو استخراج، و میزان بهره

بنابراین، در گلام نخسلت بلا ملرور     . ارزیابی شد 3گیری چندمعیارة پرامتی فازی توس با فن تصمیم

گیلری   در ادامله، فلن تصلمیم   . شلود  یمتبیین  نیتأموری زنجیرة  های بهره پیشینة پژوهش، شاخص

 .شود ایج پژوهش بیان میشود و در پایان، نت  چندمعیارة پرامتی معرفی می

 مرور متون نظری پژوهش

های روزافزون در همة شئون زندگی بشر در حال رشلد و گسلترش    دیی  کاربرد وری به مفهوم بهره

وری اسلت، جایگلاهی    وری که جزء ارکان ا لی چرخلة بهلره   گیری بهره در این میان، اندازه. است

                                                           
1. FPROMETHE 
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تلوان دربلارة عملکلرد     گیری نملی  را بدون اندازهزی. ها به خود اختصاص داده است ویژه در سازمان

هلای   تا کنون تعریف. درستی قضاوت کرد و عمالً امکان کنترل سازمان میسر نخواهد بود سازمان به

وری، کلارایی،   از این رو، وحدت نظری دربارة مفهوم بهلره . وری بیان شده است متعددی برای بهره

عقیلده دارنلد کلارایی بلا مفلاهیم      ( 0230)مکلاران   فری و ه. اثربخشی و سودآوری وجود ندارد

3P مفاهیم یادشلده در چلارچوی ملدل    0در شک  . دارد تنگاتنگای  یادشده رابطه
 
بنلدی و   دسلته  

  .تبیین شده است
 

 
 

 (1931، و همکاران صفری)تانگن  3Pمدل. 1شکل 

ی نیز با داده به ستاده مرتبط است؛ با ایلن تفلاوت   آور سود. وری رابطة داده به ستاده است بهره

وری نتیجة مقلادیر خروجلی بله     به نظر تانگن بهره. آوری فقط عام  مایی مد نظر است که در سود

وری اسلت کله مشلتم  بلر      آوری و بهلره  هلای سلود   عملکلرد نتیجلة ادنلام مهیفله    . ورودی است

هلای   و کارایی نیز تا حدی در میلان عبلارت  های اثربخشی  واژه. های مایی و نیرمایی است  شاخصه

                                                           
1. Performance, Productivity, Profitability 

 

 داده
 

 ستاده

کیفیت، سرعت، 
 تحویل، انعطاف

 ها بهبود قیمت

 کارایی

 اثربخشی

 عملكرد

 آوری سود

 وری بهره
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دهنلدة آن اسلت کله     اثربخشلی نشلان  )ی دارد ا فله یوظ انیموری ماهیت  آوری، عملکرد و بهره سود

و کلارایی مبلین آن اسلت کله آیلا فراینلد تبلدی  منلاب  بله            اهداف تا چه حد برآورده شده است،

وری زنجیلرة   شده، مفهلوم بهلره   مطرحدر ادامه، بر اساس مفاهیم (. محصوالت مناسب است یا خیر

مدیریت زنجیرة عرضه نیز مانند هر نظام و رهیافت ملدیریتی، بله نظلام    . بازنمایی شده استتأمین 

های مشتریان، کمل  بله در     سنجش عملکرد در جهت شناسایی موفقیت، تعیین میزان تحقق نیاز

هلا بلدان واقلف نبلوده و تحقلق       نهایی که پلیش از ایلن سلازما    ها در سازمان، کشف دانسته فرایند

مجموعلة   نیتلأم زنجیلرة  (. 0211زاده و قاسلمی،   ا غری  )است  شده نیازمند  ریزی های برنامه بهبود

ی مرتبط با جریان کاال و تبدی  مواد، از مرحلة تهیة مواد ها تیفعایارتباطات فیزیکی و اطالعاتی، و 

توییلد، توزیل ،   (. 3شلک   )شلود   ملی  ه را شلام   کنند اوییه تا مرحلة تحوی  کاالی نهایی به مصرف

اند که اگر هر ی  فاقد عملکرد الزم باشند، ایلن زنجیلره را    ونق  عنا ر مهم خریدوفروش و حم 

 (.Otto & Kotzab, 2003) دهند می قرار  ریتأثتحت 
 

 
 نیتأممدل مفهومی زنجیرة . 2شکل 

صوالت گوناگون با هزینة پایین، کیفیت ، به تویید و تحوی  محنیتأمطراحی و مدیریت زنجیرة 

 دهنلدگان  رقابت جهانی فشار زیادی را بر محصول و عرضه. کند می باال و زمان کوتاه تحوی  کم  

با این حال، موفقیلت زنجیلرة   . های آن را بهبود دهند خدمات تحمی  کرده است تا عملیات و شیوه

کننلدگان، توییدکننلدگان،    ی ملهثر از تلأمین  تأمین به چگونگی طراحی و اجرای آن، شناسایی ترکیب

بله  (. Burgess et al., 2006)بستگی زیلادی دارد   نیتأمکنندگان و نظارت بر عملکرد زنجیرة  توزی 
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داده  نیتأمهای  های توییدی جای خود را به رقابت میان زنجیره بیان دیگر، امروزه رقابت میان بنگاه

هشت فرایند ا لی اثرگیار بلر بلازدهی زنجیلرة تلأمین را       های زنجیره تأمین جهانی انجمن. است

 (:SCOR, 2008)اند از  شناسایی کرده است که عبارت

 مدیریت ارتباط با مشتری؛ .0

 مدیریت خدمات به مشتری؛ .3

 مدیریت تقاضا؛ .2

  تکمی  سفارش؛ .4

 مدیریت جریان تویید؛  .5

 کننده؛ مدیریت ارتباط با تأمین .6

 توسعة محصول تجاری؛ .7

  .3ها مدیریت برگشتی .1

کردن راهبردهلای بازاریلابی توسلط شلرکا در     همراسلتا دهد  های مطایعات جهانی نشان می یافته

 نیتلأم ارتبلاط دارد و عملکلرد زنجیلرة     نیتأمطور مثبت با عملکرد زنجیرة  به نیتأمسراسر زنجیرة 

 هملاهنگی سازی و  به یکپارچه نیتأممدیریت زنجیرة . طور مثبت با عملکرد سازمانی ارتباط دارد به

 تارییل تغوکار در سراسر زنجیره به منظور جلب رضایت مشتری و در پاسل  بله    فرایندهای کسب

 .تقاضای مشتریان نهایی نیاز دارد

انلد از خریلد، توییلد، بازاریلابی،      فرایندهای تجاری که باید یکپارچه و هماهنگ باشند، عبارت

یکپارچله، رقابلت را بله فلازی جدیلد       نیتأمهای  توسعة سیستم. تدارکات، و فرایندهای اطالعاتی

گیارد  می ریتأث نیتأمطور مستقیم بر عملکرد زنجیرة  به نیتأمکیفیت روابط زنجیرة . دهد می حرکت 

(Burgess et al., 2006.) 

                                                           
1. SCC: Supply Chain Council 

2. Returns Management 
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ایلن رو از  ز ای در عر لة ملدیریت اسلت و ا    مدیریت زنجیرة تأمین از جمله مفاهیم اسلتعاره 

در ایلن    توان به تحلی  فلراروش  از آن جمله می. قرار گرفته استهای مختلف مورد توجه  دیدگاه

شلرکتی را   همة فرایندهای درون شرکت و بلین  نیتأممدیریت زنجیرة (. 0جدول )زمینه اشاره کرد 

طلور   توانند از طریق فناوری اطالعات به می ها  شرکت. کند می به عنوان ی  سیستم بزرگ یکپارچه 

العات مربوط به ظرفیت تویید، تقاضای مشتری، موجودی در هزینلة  خودکار جریان محصول و اط

. بخشلد  می را بهبود  نیتأمشده عملکرد زنجیرة  گیاشته اشترا  اطالعات به. را مدیریت کنند تر نییپا

کارگیری فنلاوری اطالعلات بلرای افلزایش      ی بزرگ چگونگی بهها شرکتی مهم ها چایشیکی از 

 (.Russell & Anne, 2007) است نیتأموری زنجیرة  بهره
 

 های رایج درزمینة زنجیرة تأمین برخی دیدگاه. 1جدول 

 منطقة کانونی بهبود SCM هدف  دیدگاه
 ها مدیریت سفارش نیتأممدیریت تجارت در طول زنجیرة  پویایی سیستم

 تحقیق در عملیات
شده از  ای داده مجموعههای بهینة درون  محاسبة راه ح 

 های آزادی درجه
 تنظیمات شبکه و جریان

 یجستی 
طور   سازی فرایندهای عملیاتی به ترتیب، به یکپارچه

 عمودی و افقی
 سازی فرایندها یکپارچه

 بازاریابی
بندی محصوالت و بازاریابی و ترکیب هر دو با  بخش

 کارگیری حق کانال توزی  به
 تناسب میان محصول، کانال و مشتری

 تشکیالت اقتصادی داخلی/ یاری گ بندی سرمایه تقسیم سازمان
تعیین و تسلط بر نیاز به هماهنگی و 

 مدیریت

 راهبرد
بخش  نیتر قیعمیابی مجدد به  ها و مکان ادنام شایستگی

 سبد سود
 یابی در زنجیره موقعیت

محیطی ناشی از تویید محصوالت آالینلده، ملدیریت    شدن مخاطرات زیست با گسترش و جدی

یل  فلسلفة    عنلوان بله   -های نوین ملدیریت زنجیلرة تلأمین    از جمله رویکرد  -سبز نیتأمزنجیرة 

ها و شرکای تجاری خود در کسب سود، افزایش سلهم بلازار و بهبلود کلارایی      سازمانی، به سازمان
                                                           

.0 Meta Method :کند بندی می اری در حوزة مطایعاتی را تحلی  و طبقهشود که پژوهشگر فنون ج به رویکردی اطالق می . 
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در واقل ، سبزشلدن   . کنلد  ملی  محیطلی کمل     از طریق کاهش خطرها و آثار زیسلت  نیتأمزنجیرة 

 Azevedo) شلود  می مدت منجر  عملکرد اقتصادی بهتر در طوالنی به افزایش رقابت و نیتأمزنجیرة 

et al., 2011.)  بلا ایزاملات    نیتلأم کننلدة ملدیریت زنجیلرة     یکپارچله سلبز   نیتلأم مدیریت زنجیرة

ملواد اوییله، توییلد و سلاخت،      نیتلأم محیطی در همة مراح  طراحی محصلول، انتخلای و    زیست

تری و باالخره پس از مصرف، مدیریت بازیافت و مصرف فرایندهای توزی  و انتقال، تحوی  به مش

 نیتأموری انرژی و مناب  همراه با بهبود عملکرد ک  زنجیرة  کردن میزان بهره مجدد به منظور بیشینه

های اجتماعی در قایلب مفهلوم پایلداری زنجیلرة      مفهوم یادشده به موضوع (Tangen, 2007).است 

محیطلی   مقوالت زیست توأمبا یحاظ  نیتأمپایداری زنجیرة  رویکرد. تسری داده شده است  نیتأم

 . مدت است ی پایدار سازمانی در افق زمانی طوالنیاعتالو اجتماعی در  دد تضمین 

نملود  . توجله شلد   نیتلأم ، بله زنجیلرة   3110با وقوع حوادث امنیتی در ایاالت متحده در سال 

. وجو کلرد  توان جست نفت ایاالت متحده می نعت  نیتأمهای امنیتی را در زنجیرة  توسعة رویکرد

در  دد تحلی  مخاطرة حلوادث امنیتلی ایجادشلده در ایلن       پییری امنیتی استاندارد تحلی  آسیب

بله حلوادثی اشلاره     -در قیاس بلا حلوادث ایمنلی    -شایان ذکر است حوادث امنیتی.  نعت است

 .(Lanska, 2001) کند که ماهیتی تعمدی دارند می

سازی کل  ارزش ایجادشلده و سلودآوری آن     ، بیشینهنیتأمدف زنجیرة عرضه یا در مجموع، ه

است و موفقیت آن بر اساس سودآوری ک  زنجیره، و نه سود هر جزء در مراح  مختللف، شلک    

پایبندی به ا ول مدیریت منلاب  انسلانی، سلاختار سلازمانی، فنلاوری اطالعلات و        اساساً. گیرد می 

به تعلایی را   نیتأمی موفقیت و رسیدن زنجیرة ها شاخصارزیابی عملکرد، ، و زمان همرسانی  اطالع

، (ثبللات رویلله)کننللدگان  نیتللأمهمچنللین، رفتللار یکسللان بللین مشللتریان و  . کننللد مللی تضللمین 

، تعاون و همکاری، داشتن اهداف شفاف و نیتأمگیاشتن اطالعات با همة سطوح زنجیرة  اشترا   به

                                                           
1. Supply Chain Sustainability 

2. SVA: Security Vulnerability Analysis 
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ی موجلود در  هلا  تیل فعایسلازی   ، یکپارچله نیتأمی زنجیرة ها قسمتمة بینانه برای ه انتظارات واق 

، ایجاد مشارکت و شراکت مبتنی بر اعتماد و اطمینان متقاب ، تقسیم سود یا زیان هلر  نیتأمزنجیرة 

کننلدگان مختللف    نیتلأم کلارگیری   ، بله نیتلأم ة ریزنجدهی در سراسر  دو طرف، کاهش زمان پاس 

پلییری در   خدمات باکیفیلت، تحویل  کلاال در زملان مقلرر، انعطلاف       ، عرضة کاال یا(سپاری برون)

 انتقلال ی اطالعلاتی در  هلا  سلتم یسکارگیری ملهثر   تغییرات عرضه و تقاضا برای کاال یا خدمات، به

گیاری دانش و فناوری از جمله عوام  مهثر در موفقیت زنجیلرة   اشترا  ، بهنیتأماطالعات زنجیرة 

 (.Magnan et al., 2011) اند شدهذکر  نیتأم

توانلد   می بندی و کدگیاری کاال، امروزه  ی طبقهها ستمیسهای اطالعاتی مناسب از جمله  سیستم

ی بزرگ قرار گیلرد در  لورتی کله    ها سازمانباشند و مورد استفادة  نیتأمراهبردهای برتر زنجیرة 

تسهی    یدی بهار گیرند، ک بندی و کدگیاری مشتر  کاال را به سیستم طبقه نیتأمهمة عنا ر زنجیرة 

 ,.Fynes et al) شلود  حا   می نیتأمی در فرایندهای زنجیرة ا مالحظهتبادل اطالعات، بهبود قاب  

 از زنجیلره  طلول  درهلا   کلاال  شناسلایی  و ردیلابی  نیتلأم  زنجیلرة  درها  چایش نیتر مهم از (.2005

هلا   قابلیلت  مشاهدة و  RFIDفناوری ظهور با. است نهایی کنندة مصرف به کاال تحوی  تا توییدکننده

 فراینلدها،  ایلن  در سلهویت  افلزایش  و ردیلابی،  و شناسایی در ژهیو به آن، زیاد بسیار یها توانایی و

 خود نیتأم زنجیرة وری بهره و کارایی افزایشبه منظور  فناوری را این تا داشت آن بر راها  تجارت

 (.Azevedo et al., 2011)کار گیرند  به

 پژوهشپيشينة 

ی آن است کله دربلارة مفهلوم    ایگو یعلماز مجالت ( 3116)و همکاران  سبارگ  نتیجة فراتحلی 

 -متفاوت مانند مسائ  اقتصادی، ملدیریت راهبلردی، اجتملاعی    های جنبهاز  نیتأم ةریزنجمدیریت 

دهنلدة ماهیلت    همچنلین، ایلن مطایعلات نشلان    . شناسی و جز آن بحث و بررسی شده اسلت  روان

                                                           
1. Meta 
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را  نیتأم ةریزنجاز محققان، یکی از وجوه مدیریت   یهر این مفهوم است، طوری که   ای هاستعار

 (. 0211زاده و قاسمی،  ا غری) اند  کرده پررنگ

هلای   و همکاران اعتقاد دارند در مدل تعلایی عملکلرد زنجیلرة تلأمین در فروشلگاه      سبارگ

املا از  . اسلت   اروپایی طراحی شلده   ای، مدیی جام  با ایگوبرداری از مدل جایزة کیفیت زنجیره

ای  هلای زنجیلره   های فروشگاه گفته مبتنی بر اقتضائات فرهنگ بومی و ویژگی آنجا که مدل پیش

هلای خودروسلازی و    ی آن تجدید نظر شد و با اقتضلائات شلرکت  ها مهیفهطراحی شده است، 

 (.2شک  )گرا شد  متون روز جهان در این عر ه هم

توان در قایب مدل تعلایی عملکلرد    گرفته در این عر ه را می ی انجامها در مجموع، پژوهش

 . های خودروسازی خال ه کرد زنجیرة تأمین شرکت

 
 

 (1933زاده و همکاران،  اصغری) EFQMهای کارکردی زنجیرة تأمین با مدل  بررسی تطبیقی حوزه. 9شکل 

هلای تلأمین    جیلره دهلد سلب  رهبلران زن    هلای عملکلردی نشلان ملی     بررسی محتوایی حلوزه 

وکار، بهبود روابط شرکا و هدایت در راستای ارتقلای   آفرینی در عر ة کسب خودروسازی با تحول
                                                           

1. Metaphorical 
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. های مختلف زنجیلرة تلأمین دارد   نگر، سعی در ارتقای پیوستة عملکرد بخش عملکرد و نگرش ک 

هلای   راهبلرد . های زنجیرة تأمین است مشی خطی و راهبردهاعام  ا لی دیگر در این راستا تدوین 

انلداز مشلتر  در زنجیلرة عرضله،      ی بر اهداف و چشلم مبتنوری در عر ة زنجیرة تأمین باید  بهره

هلا از جملله    یهلا، اسلتراتژ   راهبلرد  ی طلراز  هلم کننلدگان راهبلردی،    نیتلأم مدت بلا    روابط طوالنی

 .گردد معیارهای تعایی عملکرد زنجیرة تأمین تلقی میرزی

ای فراسلازمانی   در ارتباط با کارکنان است؛ به سبب آنکه مقویه EFQMهر چند معیار سوم مدل 

فرهنگ کاری زنجیرة تأمین متشک  از . جای کارکنان با فرهنگ کاری مواجهیم ، بهشود یممحسوی 

هلای   فراینلد  .وری، مشارکت در زنجیلرة تلأمین اسلت    آموزش، نوآوری، کارآفرینی، یادگیری، بهره

های  بندی به زیرمعیار های مدل مرج  زنجیرة تأمین قاب  مقویه ی از فرایندزنجیرة تأمین با ایگوبردار

کننلدگان،   نیتلأم کنندگان توانمند، نظارت بر عملکرد  نیتأمشناسایی   یابی، ریزی، ساخت، منب  برنامه

. زیرمعیلار اسلت   23نتایج زنجیرة تأمین نیز متشک  از چهار معیار ا لی و . تحوی ، بازگشت است

محیطلی و   اند از نتایج مشتریان، نتایج مناب  انسانی، نتایج اجتملاعی زیسلت   ای ا لی عبارته معیار

 . نتایج ا لی عملکرد در زنجیرة تأمین

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 نیتأممدل تعالی عملکرد زنجیرة . 4شکل 

 

 نتایج
 (ها ستاده)

 :نتایج منابع انسانی
 پاداش،،سازیتوانمند

،ب بززودITافززیا ددانززدات ززا  
 هایا تباطیت ا  

 
 

 :نتایج مشتریان
کیفیت پرداشتی مشتری، ، زمان نظرسنجی

درپاسخگویی، زمان  پییری  انعطاف

دهی، سطح همکاری با مشتری  سفارش

 تعهد شرکای ا لی از جمله مشتریان

 

 

 :نتایج جامعه

 تحیطیز ست 

 اجتماعی 
 

ــایج ــدی   نت کلی

 :عملكرد

 حو لت 

 پاسخگو ی 

 پذ ریانعطاف 

هی نه 

 هادا ا ی 

 

 

 

 

 ها ساز توانمند
 (ها  داده)

فرهنگگک کگگانج رن یگگره 
 :تأمین

، نلللللوآوری، آملللللوزش
 یادگیری، ، کارآفرینی

 بهره وری، مشارکت

 

 :ها ناهبردها و  مشی خط
انلللداز  اهلللداف و چشلللم 

مشتر  در زنجیلرة عرضله،   
ملدت بلا تلامین     روابط بلنلد 

هبلللللردی، کننلللللدگان و را
هلللا،  راهبلللرد همطلللرازی 

 راهبردهای بازاریابی 

  
 :ها و منابع شراکت
 سارج یكپانچه

 ،(های  فیزیکی ساخت زیر)
اطالعات، کدگذانج محصوالت، 

 شناسایی و ندیابی خودکان
اعتمللاد، تعهللد، )سگگارج  نهادینگگه 

همکللاری، ارتباطللات، وابسللتگی   
 (متقاب ، انطباق

 

 :ها فرایند

 ریزی برنامه 

 ساخت 

 یابی منب  

شناسایی  

تأمین کنندگان 

توانمند، نظارت 

بر عملکرد 

 کنندگان  تامین

 تحوی  

 بازگشت 

 

 

 :نهبرج
نهبگگگگگرج  

 آفرین تحول

بهبود نوابط  

میگگان شگگرکاج 

 رن یره

عامل بهبود  

 عملكرد 

نگگگگگگر   

 نگر کل
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 روش پژوهش

مراحل  اجلرای   . اسلت  پیمایشلی   -پژوهش حاضر از حیث نوع کاربردی و از نظر روش تو یفی

، نیتلأم وری زنجیلرة   هلا در حلوزة بهلره    مقلاالت و پلژوهش  . بیان شده اسلت  4ژوهش در شک  پ

. ی مهم استخراج شلد ها شاخصهای معتبر علمی بررسی، و  مقاالت و نشریه نیتأمعملکرد زنجیرة 

ها با متون نظری سنجش عملکرد زنجیلرة تلأمین و کلانون پلژوهش      سپس، با بررسی تطبیقی معیار

تجمی   4های عملکردی در شک   ابعاد و مهیفه نیتر مهم، (سازی توس ی مجموعهها گروه شرکت)

 . شد

 
 

 وری زنجیرة تأمین فرایند تعیین شاخص بهره. 5شکل 
 

 فازی فن پرامتی

ترکیب آن با منطق فلازی   در ادامه،. و اعداد فازی است پرامتیاز روش  ترکیبی پرامتی فازیروش 

هلای  نظر ةکننلد  خلوبی بیلان   بله  تواننلد  ینمل  قطعلی   اعلداد  ئدر برخلی مسلا   .شلود  یرح داده مش

 هلای فلازی   مجموعله  ةاعداد فازی و نظریل . های مورد ارزیابی باشند گیرنده و شرایط گزینه تصمیم

در این مقایله  . را مدیریت کردها  ابهام موجود در داده توان یکه به کم  آن م داردرویکردی جام  

کله در آن   کلار گرفتله شلد    بهمحاسبات فازی  دادن جهت انجام، (0211)نمادگیاری منهاج  ةشیو از

فلازی   ای مجموعله  Aطبق این تعریف، عدد فازی . نشان داد Aبه شک   توان یی  عدد فازی را م

به  ورت یل    Aα، برای αمحدی و نرمال است و برش  Rاعداد حقیقی  ةاست که روی مجموع

برای  ،بنابراین. دقیق عملیات جبری در حایت کلی بسیار پیچیده است ةایبته محاسب. بسته است ةباز

 متون نظرجمرون . 0
اج دن جهت احص
 ها شاخص

ها  انریابی شاخص. 2
 نخبگانمنظر ار 
مین شرکت أت ةرن یر

 خودنوسار

 ورن تعیین. 2
 ها شاخص

بندج  هنتب .4
 ةکنندگان به وسیل مینأت

 promethe فن

 بیانو  گیری نتیجه. 5
دن جهت  پیشنهادهایی
 مینأت ةتعالی رن یر
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LRکانونی اعداد فازی که به  شک سازی محاسبات  ساده
. کار گرفته شلده اسلت   است، به معروف  

های چپ و راست  در این حایت ی  عدد فازی توسط توابعی خاص به نام تواب  مرج  که قسمت

 (.0211منهاج، ) شود ی، نمایش داده مکنند یازی را تعیین متاب  عضویت عدد ف

 

 

 

 

 

 

 
 

 عدد فازی مثلثی. 6شکل 

های موجود کلاری حسلاس و نیازمنلد دقلت      گیری از میان روش تصمیم مناسب انتخای روش

روش  .طراحلی شلده اسلت    های مختلفی برای انتخای بهتلرین روش  های اخیر مدل در سال. است

PROMETHEE  در مطایعلات مختللف   گیلری  هلای تصلمیم   به عنوان یکی از بهترین روشهمواره 

ی هلا  روش ةهای متعددی برای مقایس معیارمختلف در مطایعات  ،طور خال ه به. است شدهشناخته 

سلهویت اسلتفاده، تفسلیر     نلد از ا هلا عبلارت   برخی از ایلن معیلار  . شده است در نظر گرفته  یادشده

ایلن مطایعلات همگلی    . یزان تعام  کاربر با مدل، و سهویت در  نتلایج ها، پایداری نتایج، م پارامتر

-Al) شناخته شده مزایای زیادی دارد دیگر های نسبت به روش PROMETHEEاند که  اذعان داشته

Shemmeri et al., 1997; Gilliams et al., 2005; Mahmoud & Garcia, 2000.)  شایان ذکر است فن

در پلژوهش حاضلر   . دارد PROMETHEEĪĪو  PROMETHEEĪ جمله های مختلفی از پرامتی مدل

 . کار گرفته شد ها هر دو روش به برای ارتقای جوای

هلای عملکلردی    وری، ابعلاد و مهیفله   بیان شد، جهت سنجش عوام  بهره تر شیپکه  طور همان

 کلار  سلازی تلوس بله    ی گلروه مجموعله  ها شرکتزنجیرة تأمین مبتنی بر اقتضائات  نعت خودرو 
                                                           

1. Left-Right 

=1 

l m u 
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خودرو قطعات مهم را از شرکت مادر چینی  سازی توس شایان ذکر است شرکت خودرو. گرفته شد

سلاز داخللی مسلتقر در اسلتان خراسلان تهیله        های قطعه قطعات جانبی را از شرکت کند و می هیته

سلاز و   هلای قطعله   از این رو، جامعة آماری پژوهش مشتم  بر کارشناسلان ارشلد شلرکت   . کند می

هلایی بله    بر این اساس پرسشلنامه . اند آشنایی داشته نیتأم ةریزنجاست که با مدیریت خودرو  توس

بله  . هلا توزیل  شلد    میان شرکت نیتأموری زنجیرة  های مدل تعایی بهره منظور ارزیابی زیرشاخص

هلا   شده در هر شرکت، سه تن از کارشناسان به شاخص منظور ارتقای قابلیت اعتماد نظرهای اعمال

کردن امتیازهای نهلایی   کارگیری محاسبات فازی و دفازی ها با به پس از تلفیق جوای. اند پاس  گفته

کردن فنی برای تغییر اعلداد فلازی بله اعلداد      دفازی. مقادیر وارد ماتریس تصمیم پرامتی شده است

هلای   در ایلن میلان، روش  . کردن پیشنهاد شلده اسلت   ی متعددی برای دفازیها روش. قطعی است

 هاسلت  آن نیمشلهورتر ( برش آیفلا )ها، مرکز گرانش و بهترین عملکرد نیرفازی  ماکسیمممیانگین 

(Yilmaz, 2011 .)کار گرفته شده است کردن به برای دفازی 0در این پژوهش روش مرکز گرانش. 

      
             

 
                              (0)  

 های پژوهش وتحليل یافته تجزیه

کلار   ها فلن آنتروپلی شلانون بله     پژوهش حاضر نخست برای ارزیابی میزان اهمیت شاخصدر 

فن آنتروپی با دریافت ماتریس تصمیم و بلر اسلاس شلاخص پراکنلدگی اطالعلاتی      . گرفته شد

شده با کسب نظر خبرگلان نشلان داد    استخراج های  وزنارزیابی . کند دهی می ها را وزن شاخص

شلده را تصلدیق نکردنلد، وزن     های اسلتخراج  از آنجا که خبرگان وزن. ها باید تعدی  شود وزن

در خاتمله، بلرای تعیلین وزن نهلایی،     (. 7شلک   )ها با روش وزن واریانس تعدی  شد  شاخص

( نتلایج مشلتریان  )در این میلان، شلاخص هفلتم    . شده با دو روش تلفیق شدند های حا   وزن

 .بیشترین اهمیت را داشت

                                                           
1. Gravity center 
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 شده با آنتروپی شانون، وزن انحراف معیار و ترکیبی وزن معیارهای استخراج اداررنمودار . 7شکل 

 کارگيری روش پرامتی ساز خودرو با به های قطعه بندی شرکت رتبه

کلار   بله  PROMETHEE GAYAافلزار   هلا نلرم   بندی گزینه در این پژوهش به منظور ارزیابی و رتبه

و  PROMETHEEIهلا بلا روش    بنلدی گزینله   تبله قابلیلت تحلیل  و ر   افلزار  نلرم ایلن  . گرفته شلد 

PROMETHEEII  معرف خروجی پرامتی 1شک  . داردراI است. 
 

 
 

 افزار پرامتی گایا به وسیلة نرم Iبندی جزئی در پرامتی رتبه. 3شکل 

اویویلت  . دهلد  یمل نملایش   ⁺hPرا بر پایلة   ها نهیگزبندی  در این شک  ستون سمت چپ، رتبه

 5>2>6>7>1>4>0>ز اند ا عبارت ها نهیگز
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را به این  ها نهیگزبندی  ، اویویتدهد یمنشان  ⁻hPاساس  ربندی را ب ستون سمت راست که رتبه

 5>2>6>7>1>4>0>3: دهد شرح نشان می
 بندی بیرونی های اولویت جریان. 2جدول 

 فی منفی فی مثبت نام شرکت ندیف

 060275/1 146006/1 شرکت رادفرمان مشهد 0

 331137/1 113730/1 سازی هشرکت مجموع 3

 10370/1 046136/1 شرکت  نای  الستی  توس 2

 145355/1 163745/1 شرکت فورج گستر 4

 114144/1 072103/1 سازان توس  شرکت حرکت 5

 133773/1 041100/1 سازی مشهد  شرکت پارت 6

 140151/1 171272/1 شرکت قطعات خودرو پیروز  7

 143712/1 153716/1 بادشرکت پیشتاز قطعة سنا 1

با . بندی شدند کنندگان رتبه ، بر اساس دو پارامتر فی مثبت و فی منفی، تأمین1با توجه به شک  

 .بندی کرد ها را رتبه توان با اطمینان گزینه توجه به مقادیر فی مثبت و فی منفی می

 PROMETHEEIIبندی کامل در قالب  محاسبة فی و اولویت

طلور جداگانله انجلام     بر اساس شاخص جریلان مثبلت یلا منفلی بله      Iها در پرامتی بندی گزینه رتبه

گرفتله   شود که نشأت ها با مشکالتی مواجه می بندی گزینه ی موارد رتبها پارهاز این رو، در . گیرد می

بلرای حل  مشلک     . های مثبت و منفلی اسلت   های ناشی از جریان بندی از عدم توافق کام  بر رتبه

بنلدی بیرونلی را محاسلبه کلرد کله       باید جریان خایص اویویت PROMETHEEI موجود در روش

ها قاب   در این حایت همة گزینه. های دیگر است دهندة میزان قدرت هر گزینه نسبت به گزینه نشان

جریلان خلایص   . بله معنلای گزینلة برتلر اسلت      تلر  بلزرگ مقایسه خواهند بود و جریلان خلایص   

)()()(:       شود ه میبندی به شرح زیر محاسب اویویت aaa    

 : ها به شرح زیر خواهد بود بندی گزینه با محاسبة فی اویویت









)()()(
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 bبله گزینلة    aباشلد، آنگلاه گزینلة     bبیشتر از جریان خایص  aاگر میزان جریان خایص یعنی 

گزینه با هم برابلر باشلد، آنگلاه     بندی دو اویویت شود، و اگر میزان جریان خایص ترجیح داده می

 . معرف خروجی پرامتی کام  است 3شک  . این دو گزینه در ی  رتبه قرار خواهند گرفت
 

 
 

  PROMETHEEIIها در روش  بندی کامل گزینه رتبه. 3شکل 

بلا ایلن شلرح    . بندی ماننلد پرامتلی جزئلی اسلت     طور که انتظار است، رتبه ، همان3طبق شک  

 :شوند بندی می ساز به ترتیب زیر رتبه های قطعه شرکت
 

  PROMETHEEبندی نهایی در رتبه. 9جدول 

 نام شرکت نتبه

 فرمان مشهددشرکت را 0

 سازی شرکت مجموعه 3

 شرکت  نای  الستی  توس 2

 گستر شرکت فورج 4

 سازان توس  شرکت حرکت 5

 سازی مشهد  شرکت پارت 6

 شرکت قطعات خودرو پیروز  7

 کت پیشتازقطعة سنابادشر 1
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 های مختلف پایة معيارر تحليل حساسيت نتایج ب

هلا و راهبردهلای    مشی بر اساس شاخص خط ها نهیگزبندی  معرف تحلی  حساسیت رتبه 01شک  

کاهش تلدریجی وزن  / به این شرح است که با افزایش 01تحلی  نمودار شک  . زنجیرة تأمین است

گیلران   ابزار یادشده بله تصلمیم  . شود ایجاد می ها شاخصبندی  شاخص دوم چه تحوالتی برای رتبه

برای مثال با افلزایش وزن  . کند ها و نتایج آن کمکی شایان می های شاخص دربارة بازنگری در وزن

شلایان ذکلر اسلت ایلن     . کننلد  جای خود را عوض می پنجمشاخص به بیش از نیم، گزینة سوم و 

 .یز اجراشدنی استفرایند تحلی  برای هشت شاخص دیگر ن

 

 
 

 های زنجیرة تأمین ها بر اساس راهبرد نمودار تحلیل حساسیت ترجیح رتبه. 11شکل 

 گيری و پيشنهادها  نتيجه

های سال گیشتة  نعت خودرو وضعیت وخیم آن در بازار بلورس و خریلدوفروش بلازار     بررسی

و تلورم   هلا  میتحلر تلوان   ملی  ترین عوام  را در ایلن زمینله   مهم. دهد داخلی و خارجی را نشان می
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های کسب مزیلت رقلابتی در    رسد یکی از راهبرد به نظر می. های اخیر دانست گسیخته در سال یگام

در  -ماننلد چلین   -سو های هم های این زنجیره با کشور عر ة مدیریت زنجیرة تأمین ایجاد شراکت

پلییری و   ی رقابلت اعتالهای  کاراز جمله راه نیتأموری زنجیرة  بهره. ایمللی است عر ة تویید بین

 .شود می محسوی نیتأمهای  رهیزنجتعایی 

بنلدی کلرده    خودرو را ارزیابی و رتبله  سازی توس کنندگان شرکت خودرو پژوهش حاضر تأمین

، شاخص نتایج مشتریان بیشلترین  نیتأمگانة مدل تعایی عملکرد زنجیرة  در میان معیارهای نه. است

گلروه   نیتلأم های مشتریان در زنجیلره   ر نشان از یزوم توجه کافی به نیازو این ام. اهمیت را داشت

  .خودرو سازی میکور دارد

عالقگی پاسخگویان به  دیی  بی به)شده و محدودیت تعداد سهال  دیی  گستردگی مسائ  مطرح به

ایلن  شلده در   هلای بیلان   هلا و سلنجه   ای، معیلار  مدارانه پرسشلنامه  و رویکرد نرمش( های زیاد سهال

از ایلن رو، تو لیه   . هلای تلأمین دیگلر دارد    پژوهش نیاز به توسعه، تعمیق و بازآزمون در زنجیلره 

ماننلد  )هلای دیگلر خودارزیلابی     شود جهت افزایش دقت و اثربخشی رهیافت یادشده، رهیافت می

 & Macceron)کلار گرفتله شلود     بله ( سلازی جلایزه، کارگلاه و جلز آن     شلبیه   رویکلرد ماتریسلی،  

Maccormac, 2003 .) 

در گلروه   کننلده  نیتلأم هلای دیگلر    وری بلاالتر، بله شلرکت    هلای بلا بهلره    کاوی شلرکت  بهینه

دییل    بله . ی پایلدار زنجیلرة تلأمین گلام بردارنلد     اعتالکند در راستای  خودروسازی توس کم  می

هلای   های آتی، بررسلی زیرمعیلار   شده، شایسته است در پژوهش گستردگی و جامعیت ابعاد بررسی

 331زیرمعیلار و   23نه معیار ا لی،  EFQMدانیم، مدل  که می طور همان. طح دوم نیز انجام گیردس

جهلت افلزایش دقلت در ملدل، مطایعلات بیشلتر در توسلعه و تطبیلق         . زیرمعیار سلطح دوم دارد 

 ISO9000و  EFQM  هلای  تاریخچلة ملدل  . های سطوح دوم و سوم بسیار مفید خواهد بود معیار زیر

هلا در   دهنلدة توسلعة کلاربری ایلن ملدل      مطلب است که روند تلاریخی دو ملدل نشلان   مهید این 
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هلای بلزرگ    ابتدا برای شلرکت  EFQMبرای مثال مدل . های مختلف  نعت و خدمات است زمینه

و متوسلط، بخلش     هلای کوچل    نسخة سازمان 0336پس از مدتی، در سال .  نعتی طراحی شد

هلایی در   هلا و ملدل   گرفته در این حوزه، موضلوع  ت انجامبا مروری بر مطایعا. عرضه شد  عمومی

 ,.Calvo mora et al)هلا   ، تعایی عملکرد کتابخانله (Westerveld, 2003)جهت تعایی عملکرد پروژه 

 EFQM های اقماری را به عنوان مدل( Chinda & Mohammad, 2007) ، فرهنگ تعایی ایمنی(2005

 .شود یافت می
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