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.1مقدمه

زنجیره تأمین دربرگیرنده همه بخشهایی است که در برآوردهساختن سفارش مشتری دخیل
هستند [ .]12محیط کسبوکار امروزی زمینه بروز سطح باالیی از عدماطمینان و رفتارهای آشفته
در زنجیرههای تأمین را فراهم کرده است .این رفتارهای آشفته نتیجه عواملی مثل جهانیشدن،
افزایش سطح برونسپاری فعالیتها ،افزایش نوسانات تقاضا ،کاهش چرخه حیات محصوالت،
کاهش شدید در ذخایر موجودی و کمشدن تعداد تأمینکنندگان شرکتها است [ .]7عالوه بر
موارد ذکرشده ،زنجیرههای تأمین با چالشها و تهدیدهای بزرگی همچون حوادث طبیعی (سیل،
زلزله ،طوفان ،آتشسوزی) ،حمالت سایبری ،تحریم ،اختالالت در سیستم تأمین ،تولید و توزیع و
غیره روبهرو هستند.
بنا بر نظر کریستوفر و پک ( ،)2004منابع ریسکهای زنجیره تأمین به پنج سطح فرآیند و
ریسکهای مرتبط با جریان ارزش ،ریسکهای مرتبط کنترل ،تأمین ،تقاضا و محیطی
تقسیمبندی میشوند [ .]14در تقسیمبندی دیگری منابع ریسکهای زنجیره تأمین را میتوان به
 3دسته ریسکهای داخلی (فرآیند) ،مرتبط با شبکه (تأمین و توزیع) و خارجی (محیطی)
تقسیمبندی کرد [ .]27با توجه به منابع ریسکهای زنجیره تأمین ،اختالالت میتوانند به هر دو
نوع درونی و بیرونی به زنجیرههای تأمین وارد شوند .در این میان تأمینکنندگان در بیشتر مواقع
بهعنوان اصلیترین منابع ریسکهای بیرونی مطرح هستند که موجبات بروز سطوح گستردهای از
اختالالت در زنجیرههای تأمین را فراهم میسازند []49؛ زیرا در بیشتر صنایع ،هزینههای تأمین
مواد اولیه ،بهعنوان اصلیترین بخش هزینههای تولید ،بیش از  70درصد هزینههای تولید را
دربرمیگیرد [.]43
شفی ( ،)2005نخستین بار واژه تابآوری را مطرح شد .بهطورکلی تابآوری زنجیره تأمین
عبارت است از :توانایی زنجیره تأمین برای برگشت به حالت ابتدایی (پیش از بروز بینظمی) و
حتی حرکت بهسوی وضعیتی جدید که مطلوبتر از قبل است .زنجیرههای تأمین خودروسازی
ازجمله زنجیرههای تأمینی هستند که حساسیت زیادی نسبت به اختالالت دارند [.]59
بنابر دالیل ذکرشده انتخاب تأمینکنندگان مناسب و درعینحال تابآور میتواند هزینههای خرید
و زمانهای تأخیر را به میزان زیادی کاهش داده و قابلیت تداوم کسبوکار در زمان بروز
اختالالت و به پیروی از آن رقابتپذیری شرکت و رضایت مشتریان را افزایش دهد []74؛
درنتیجه ،هدف این پژوهش ،شناسایی و اولویتبندی شاخصهای ارزیابی تابآوری
تأمینکنندگان بر پایه روش تصمیمگیری بهترین  -بدترین است و پژوهشگران درصدد ارائه
رویکردی برای انجام این امر در قالب یک مورد مطالعاتی در صنعت قطعهسازی خودروی کشور
هستند« .گروه صنعتی اورند» یکی از بزرگترین و معتبرترین تأمینکنندگان قطعات خودرو در
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کشور است و به دلیل فعالیت در حوزهای که با تغییرات سریع فناوری و عدمقطعیتی که در
فعالیتهای آن وجود دارد در معرض اختالالت مختلف و گستردهای قرار دارد که میتوانند
موجبات کاهش رقابتپذیری ،رضایت مشتری و درنهایت کاهش سودآوری آن را فراهم آورند.
اختالالتی همچون تحریم ،تغییرات نرخ ارز ،تکمیلنبودن زیرساختهای صنعت ،تغییرات در
تقاضا و انتظارات مشتری ،تغییرات سریع در فناوری ،کیفیت پایین تولیدات تأمینکنندگان،
اختالالت در کار تأمینکنندگان ،عدمانعطافپذیری تأمینکنندگان و غیره را میتوان ازجمله این
اختالالت برشمرد .یکی از مهمترین مسائلی که امروزه این گروه صنعتی با آن مواجه است،
مسائل مربوط به محصول کاتالیست این شرکت میباشد .این محصول جزو معدود قطعات مدنظر
دو شرکت اصلی خودروسازی داخلی ،یعنی «ایرانخودرو» و «سایپا» و همچنین برخی کشورهای
همسایه است که خصوصیات و شرایط خاصی دارند .یکی از اصلیترین مصادیق این موضوع در
داخل کشور فشارهای زیاد نهادهای قانونگذار بر شرکتهای خودروسازی مبنی بر رعایت
الزامات و استانداردهای روز زیستمحیطی است که بیشتر از کیفیت ساخت خودروها مدنظر این
نهادها می باشد؛ بنابراین این گروه صنعتی که جزو تأمینکنندگان اصلی این قطعه برای
خودروسازان کشور است در معرض تغییرات سریع در قوانین و مقررات قرار دارد که ناچار به
برآوردهکردن این الزامات در محصول خود در کمترین زمان ممکن است؛ همچنین تغییرات سریع
فناوارانه مرتبط با این محصول و همچنین فناوری سطحباالی بهکاررفته در ساخت این محصول
و وجود تأمینکنندگان جهانی برای تأمین قطعات برای ساخت این محصول از دیگر خصوصیات
حاکم بر فضای شرکت است .بدین منظور یکی از اصلیترین پیشنیازهای این گروه صنعتی
بهرهمندی از تأمینکنندگانی است که قادر به پاسخگویی با کمترین هزینه و زمان ممکن و
بیشترین قابلیت اطمینان باشند .در این شرایط یکی از اصلیترین اقدامات برای رسیدن به اهداف
شرکت ،بهرهمندی از تأمینکنندگانی تابآور است که قادر به پاسخگویی و برآوردهکردن تقاضای
شرکت باشند؛ ازاینرو ارزیابی و انتخاب تأمینکنندگان تابآور را میتوان نخستین و مهمترین
گام برای قدمگذاشتن این شرکت در وادی عظیم و پیچیده تابآورسازی زنجیره تأمین برشمرد؛
بدین منظور ابتدا الزم است شاخصهای ارزیابی تابآوری تأمینکنندگان در این شرکت
شناسایی و اولویتبندی شوند .در پژوهش حاضر ،شاخصهای مهم ارزیابی تابآوری
تأمینکنندگان بامطالعه پیشینه پژوهش ،شناسایی و با استفاده از پرسشنامه روش دلفی فازی
برای تثبیت و غربالگری به نظرسنجی خبرگان صنعت و دانشگاهی گذاشته میشوند؛ درنهایت با
استفاده از روش تصمیمگیری چندشاخصه بهترین  -بدترین اوزان شاخصهای تثبیتشده
استخراج و مهمترین شاخصهای ارزیابی تابآوری تأمینکنندگان شناسایی میشوند.
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.2مبانينظریوپیشینهپژوهش

زنجیره تأمین تابآور .امروزه محیط کسبوکار مقدمات شکلگیری سطح باالیی از
عدماطمینان و رفتارهای آشفته در زنجیرههای تأمین را فراهم کرده است .رویدادهای جهانی
مانند سونامی 2011 ،2004؛ طوفان کاترینا 2005؛ زمینلرزههای سالهای 2010 ،2009 ،1999
تایوان؛ زمینلرزه ترکیه در سال 2012؛ سیل سال  2011در تایلند؛ حمالت تروریستی (نیویورک
 ،2001مادرید  ،2004لندن  ،2005جاکارتا  ،2009بمبئی )2008؛ بیماریها ،رکود اقتصادی و
غیره ،یادآور دنیایی در حال تغییر و غیرقابلپیشبینی است [ .]65این رفتارهای آشفته نتیجه
عواملی مثل جهانیشدن ،افزایش سطح برونسپاری فعالیتها ،افزایش نوسانات تقاضا ،کاهش
چرخه حیات محصوالت ،کاهش شدید در ذخایر موجودی و کمشدن تعداد تأمینکنندگان
شرکتها است [ .]7عالوه بر موارد ذکرشده ،زنجیرههای تأمین با چالشها و تهدیدهای بزرگی
همچون حوادث طبیعی (سیل ،زلزله ،طوفان ،آتشسوزی) ،حمالت سایبری ،تحریم ،اختالالت در
سیستم تأمین ،تولید و توزیع و غیره روبهرو است؛ به همین دلیل مدیریت زنجیره تأمین برای
افزایش اثربخشی شرکتها و نیز بهبود رقابتپذیری اهمیت زیادی دراد .هدف رویکرد
«تابآوری» زنجیره تأمین ،افزایش انعطافپذیری و توسعه توانایی زنجیره تأمین در پاسخگویی
سریع به تغییرات در تقاضای مشتری است .بهطورکلی زنجیرههای تأمین در معرض اختالل
هستند و رقابتپذیری آنها تنها به کاهش هزینه ،کیفیت باالتر ،کاهش زمان تحویل و سطح
خدمت به مشتری باالتر بستگی ندارد؛ بلکه به توانایی آنها در ممانعت و غلبه بر اختالالت
گوناگونی بستگی دارد که عملکرد آنها را به خطر میاندازد؛ بنابراین باید تابآور باشند [.]8
به دلیل نوظهوری ،بینرشتهای و چندوجهی بودن مفهوم تابآوری در زنجیره تأمین ،یک تعریف
مشخص و پایهای برای آن در مبانی نظری پژوهش وجود ندارد .پژوهشگران متعددی از سال
 2003تاکنون که مفهوم تابآوری در زنجیره تأمین مطرح شد ،تعریفهای مختلفی از آن ارائه
کردند که در ادامه به مهمترین آنها اشاره شده است.
شفی ( ،)2005توانایی و سرعت شرکتها در بازگشت به سطح عملکرد نرمال خود در تولید و
خدمت ،پس از وقوع یک اختالل را بهعنوان تابآوری زنجیره تأمین مطرح کرد [.]59
روبرتو پریرا و همکاران ( ،)2014توانایی زنجیره تأمین در پاسخ سریع به رویدادهای
غیرمنتظره ،بهطوریکه عملیات کاری به سطح عملکردی قبلی و یا حتی سطح بهتر جدید ارتقا
یابند را تابآوری زنجیره تأمین نامیدند [.]52
یانگ و ژو ( ،)2015تاب آوری زنجیره تأمین را توانایی پاسخ به اختالالت ناشی از فجایاع
طبیعی تعریف کردند که بهوسیله توجه به مقاومت زنجیره تأمین و سرعت بازیابی آن قابل
بررسی و تحلیل است [.]77
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هوهنستین و همکاران ( ،)2015توانایی زنجیره تأمین در آمادگی در برابر خطرات
پیشبینینشده ،پاسخ و بازیابی سریع از اختالالت بالقوه و بازگشت به وضعیت اصلی یا رشد
بهوسیله حرکت بهسوی وضعیتی جدید و مطلوبتر در راستای افزایش رضایت مشتری را
تابآوری زنجیره تأمین نامیدند [.]24
کنندگاندرزنجیرههایتابآور.علیرغم پژوهشهای متعدد و پیشینه غنی


ارزيابيتأمین
حوزه مسئله انتخاب تأمینکننده که در قسمت قبل به آن اشاره شد ،پژوهش در حوزه انتخاب
تأمینکننده و در زنجیره تأمین تابآور خیلی محدود است [ .]56در ادامه به برخی از مهمترین
پژوهشها اشاره شده است.
هالدر و همکاران ( ،)2012با بهرهگیری از روش ترکیبی مبتنی بر فرآیند تحلیل
سلسلهمراتبی ،تاپسیس و گسترش کیفیت عملکرد 1اقدام به انتخاب تأمینکننده در یک زنجیره
تأمین تابآور در شرکت خودروسازی کردند .شاخصهای مورداستفاده آنها برای این امر
دربرگیرنده دودسته شاخصهای فنی (تابآوری) ،شامل تراکم زنجیره تأمین ،پیچیدگی زنجیره
تأمین ،پاسخگویی ،حساسیت گره و مهندسی مجدد و شاخصهای تولیدکننده ،شامل ظرفیت
بافر ،انعطافپذیری منابع تأمینکننده و زمان تأخیر بود [.]21
ساویک ( ،)2013با بهرهگیری از مدلسازی برنامهریزی عدد صحیح مختلط اقدام به ارزیابی
و انتخاب تأمین کنندگان در شرایط وجود اختالالت در زنجیره تأمین و تخصیص سفارش به
تأمینکنندگان منتخب کرد .متغیرهای پژوهش متشکل از تعداد قطعات خریداریشده از هر
تأمینکننده ،ظرفیت هر تأمینکننده ،هزینه کمبود هر واحد ،هزینه سفارشدهی ،قیمت ،نرخ
خرابی موردانتظار ،تقاضای کل ،سطح اطمینان ،احتمال وقوع اختالل محلی برای تأمینکننده و
احتمال وقوع اختالل جهانی برای تأمینکنندگان بود؛ همچنین هدف ،حداقلسازی هزینههای
موردانتظار و محدودیتهای پژوهش شامل محدودیتهای ظرفیت و سیاستهای انتخاب
تأمینکننده ،محدودیت ریسک و همچنین نامنفی و عدد صحیح بودن متغیرها بود .وی برای
نشاندادن کارایی مدل پیشنهادی از یک مثال عددی استفاده کرد و نتایج نشان داد که احتمال
وقوع اختالل در زنجیره تأمین مهمترین عامل برای تخصیص سفارش به تأمینکنندگان است و
پایه عرضه متنوع میتواند پیامد ریسکهای اختالل را کاهش دهد [.]56
هالدر و همکاران ( ،)2014به ارائه رویکردی راهبردی و کمّی برای انتخاب تأمینکننده
تابآور در محیط فازی در یک شرکت خودروسازی پرداختند .آنها از روش تاپسیس فازی با
اعداد فازی مثلثی و ذوزنقهای برای این امر بهره گرفتند .شاخصهای مورداستفاده آنها شامل
1. QFD
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کیفیت ،قابلیت محصول ،رضایت مشتری و هزینه محصول بود [.]22
آزاده و همکاران ( ،)2014رویکردی یکپارچه برای انتخاب تأمینکنندگان در زنجیره تأمین
سبز  -تابآور در یک شرکت قطعهسازی خودرو ارائه کردند .ابعاد موردبررسی شامل کیفیت،
مالی ،خدمت و مسئولیت اجتماعی شرکت ،تابآوری و زیستمحیطی بود .شاخصهای بُعد
تابآوری ،خودسازماندهی ،برگشتپذیری و انعطافپذیری بودند .آنها از روشهای ترکیبی
فرآیند تحلیل شبکهای 1و دیمتل فازی 2برای تعیین اوزان و روابط میان شاخصها و از روش
تحلیل پوششی دادهها 3برای رتبهبندی تأمینکنندگان بهره بردند [.]1
ترابی و همکاران ( ،)2010به انتخاب تأمینکننده و تخصیص سفارش در یک زنجیره تأمین
تابآور با بهرهگیری از برنامهریزی احتمالی دومرحلهای پرداختند .آنها بر تقویت تأمینکنندگان،
عقد قرارداد با تأمینکنندگان پشتیبان و برنامههای تداوم کسبوکار تأمینکنندگان در راستای
ارتقای تابآوری زنجیره توجه ویژهای داشتند [.]68
کمالاحمدی و ملتپرست ( ،)2015به ارائه مدل یکپارچه دومرحلهای برنامهریزی عدد صحیح
مختلط بهمنظور انتخاب تأمینکننده و تخصیص سفارش همراه با انتخاب کانال حملونقل و ارائه
برنامههای اقتضایی برای کاهش اثرات منفی اختالالت و حداقلسازی هزینههای کلی شبکه در
یک زنجیره تأمین تاب آور پرداختند .آنها برای نمایش کارایی مدل پیشنهادی از مثال پژوهش
رویز و همکاران ( ،)2013استفاده کردند .نتایج حاکی از آن بود که انعطافپذیری در ظرفیت
تأمینکنندگان و قابلیت اطمینان آنها ،اصلیترین عوامل کاهش اثرات اختالالت زنجیره تأمین
هستند [.]30
ساهو و همکاران ( ،)2016به ارزیابی و انتخاب تأمینکنندگان تابآور در یک محیط فازی با
بهرهگیری از «روش ویکور فازی» پرداختند .آنها بهمنظور ارزیابی تابآوری تأمینکنندگان از
دودسته شاخصهای عمومی و تابآوری استفاده کردند .شاخصهای عمومی دربرگیرنده کیفیت،
قابلیت اطمینان ،کارکرد و قیمت محصول و همچنین سطح رضایت مشتری بود .شاخصهای
تابآوری نیز شامل میزان سرمایهگذاری در ظرفیت بافرها ،پاسخگویی و ظرفیت نگهداری ذخیره
موجودی راهبردی بهمنظور استفاده در موقعیتهای بحرانی بود .آنها برای نشاندادن کارایی
مدل پیشنهادی خود از یک مثال فرضی استفاده کردند [.]55
شاخصهای ارزيابي تابآوری تأمینکنندگان .بهمنظور شناسایی و تأیید شاخصهای

ارزیابی تابآوری تأمینکنندگان 27 ،شاخص از مرور مبانی نظری بهدست آمد که در جدول ،1
1. ANP
2. Fuzzy DEMATEL
3. DEA
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نشان داده شده است.
جدول  .1شاخصهای ارزیابی تابآوری تأمینکنندگان
نامشاخص 
مشاهدهپذیری

همکاری

چابکی

تعريف 
توانایی دیدن سراسر زنجیره که به شناسایی تهدیدهای بالقوه و
پاسخگویی اثربخش به یک اختالل کمک شایانی میکند.

1

2

انعطافپذیری

3

4

سرعت

5

آسیبپذیری

6

پژوهش و توسعه
آگاهی از خطرها

منابع 

7

8

تواناییهای فناورانه

9

توانایی کارکردن بهصورت اثربخش با سایر نهادهای درگیر در
زنجیره تأمین بهمنظور بهرهمندی از منافع دوسویه مثل تسهیم
اطالعات و سایر منابع بهمنظور کاهش آسیبپذیری.
توانایی شرکت و زنجیره تأمین در تطابق با تغییرات موردنیاز با
حداقل زمان و تالش و همچنین انعطافپذیری در تأمینکنندگان،
سیستم تولید ،کانالهای توزیع ،روشهای حملونقل و کارکنان
چندمهارته.
توانایی پاسخگویی سریع به تغییرات پیشبینینشده در عرضه و یا
تقاضا.
سرعت انطباق انعطافپذیر که زمان الزم برای بازیابی از یک
اختالل در زنجیره را تعیین میکند.
عدمآسیبپذیری تأمینکننده در مقابل منابع مختلف خطر و
همچنین داشتن فروش تابآور و برنامهریزی عملیات بهمنظور
شناسایی و واکنش در مقابل منابع مختلف آسیبپذیری.
داشتن واحد پژوهش و توسعه قوی بهمنظور سازگاری با تغییرات
آشفتهبازار و ایجاد و حفظ نوآوری در خود.
لزوم آگاهی تأمینکننده از خطراتی مرتبط با داراییها ،فرآیند،
سازمان و محیطزیست تا در موارد اضطراری بتواند سریع عمل کند
و درنتیجه قابلیت تابآوری را افزایش دهد.
توانایی تأمینکننده در انطباق فناورانه نسبت به نوآوری ،ترکیب
فناوریهای پیشرفته تولید و فرآیند آنها را قادر میسازد تا برای
مواجهه با آشفتگیها و تالطم فناورانه تابآور باشند.

[،17 ،46 ،38 ،64 ،47
،78 ،29 ،15 ،13 ،2
]31 ،54
[،65 ،46 ،38 ،20 ،47
،62 ،63 ،61 ،29 ،15
]31 ،58
[،17 ،46 ،38 ،64 ،47
،78 ،29 ،15 ،13 ،80
]79 ،63 ،61 ،8
[،11 ،78 ،15 ،13 ،46
]31 ،62 ،61
[]31 ،29
[،23 ،9 ،73 ،75 ،79
]49
[،16 ،49 ،53 ،18 ،74
]34
[،33 ،36 ،3 ،19 ،42
]49
[،26 ،41 ،69 ،67 ،39
]49

1. Visibility
2. Collaboration
3. Flexibility
4. Agility
5. Velocity
6. Vulnerability
7. Research and Development
8. Risk Awareness
9. Technological Capability
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نامشاخص 

تعريف 

منابع 

فرهنگ مدیریت
1
ریسک

اطمینان از اینکه تأمینکنندگان مدیریت ریسک را پذیرفتهاند و آن
را در داخل شرکت خود مانند یک فرهنگ نهادینه ساختهاند.

[،80 ،65 ،76 ،46 ،47
،8 ،78 ،29 ،15 ،13 ،2
]62 ،61

ایمنی

2

ساختار زنجیره
3
تأمین

قابلیت تطبیق و
4
سازگاری

اعتماد

5

تسهیم و
اشتراکگذاری
6
ریسک و درآمد

پایداری

7

قدرت مالی

8

مهیاکردن محیط کاری سالم و ایمن برای کارکنان در راستای
جلوگیری از حوادث و صدمات وارده بهسالمتی کارکنان حین کار یا
عملیات.
طراحی و ساخت شبکه زنجیره تأمین برای تابآوری که تابآوری را
تسهیل کند و یا حتی یک حد معین از پاسخ پیش فعاالنه را موجب
شود .برای مثال ،تعادل میان کارایی ،افزونگی و آسیبپذیری و غیره
تابآوری زنجیره تأمین بر قابلیت تطبیق و سازگاری سیستم برای
مقابله با رویدادهای مخل موقتی تمرکز دارد .ماهیت پویای قابلیت
سازگاری به زنجیرههای تأمین این امکان را میدهد تا پس از وقوع
یک اختالل خود را بازیابی کنند و به وضعیت اصلی و اولیه یا حتی
وضعیتی مطلوبتر از گذشته درزمینه عملیات زنجیره تأمین دست
یابد.
اعتماد بهعنوان یک پیششرط برای به اشتراکگذاری خطرها در
میان اعضای یک زنجیره مطرح است و مدیریت زنجیره تأمین بر
پایه اعتماد بنا شده است و اعتماد ،همکاریها را پرورش میدهد،
تضادهای وظیفهای را کاهش و یکپارچگی و توانایی تصمیمگیری
در شرایط ابهام و عدمقطعیت را افزایش میدهد.
تسهیم و اشتراکگذاری ریسک و درآمد برای تمرکز طوالنیمدت و
همکاری میان شرکای یک زنجیره مهم است .یک زنجیره زمانی
بهخوبی کار میکند که کلیه مشوقها برای اعضای آن بهطوری
متعادل (یعنی خطرها و هزینهها و پاداشهای انجام کار) بین اعضا
تسهیم شده باشند.
پایداری نقشی مهم در تابآوری زنجیره ایفا میکند و شرکتها را
قادر میسازد تا عواقب سیاستها و اقدامات شرکای خود را در مورد
مسائل اخالقی و زیستمحیطی مدنظر قرار دهند تا خطرهای کل
شبکه کاهش یاید.
قدرت و وضعیت مالی یکی از مهمترین شاخصهای تضمینکننده
بقای شرکتها در فضای متالطم کسبوکار امروزی است و اگر

[]49 ،39 ،48 ،66 ،35

[]62 ،58 ،37 ،70

[]62 ،5

[]62 ،11 ،2 ،38

[]62

[]62 ،44 ،47 ،6

[]61 ،29 ،46

1. Risk Management Culture
2. Safety
3. Supply Chain Structure
4. Adaptive Capability
5. Trust
6. Risk and Revenue Sharing
7. Sustainability
8. Financial Strength
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نامشاخص 

مدیریت دانش

1

تسهیم اطالعات
افزونگی

3

پیچیدگی

4

زمان تأخیر

فاصله

2

5

6

برنامهریزی
7
اقتضایی
مدیریت تقاضا

8

مدیریت منابع
9
انسانی
انتخاب تأمینکننده
10
مناسب
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تعريف 

منابع 

شرکتها سودآور نباشند نمیتوانند به فعالیت خود ادامه دهند .این
شاخص یکی از مهمترین تواناسازندههای تابآوری است که بهطور
مستقیم بر فعالیتهای تأمین و تدارکات تأثیر میگذارد.
ایجاد و توسعه دانش و درک ساختارهای فیزیکی و اطالعاتی
[،2 ،80 ،17 ،38 ،18
زنجیره تأمین و توانایی یادگیری از تغییرات و همچنین آموزش سایر
]58 ،62 ،29
نهادها.
[،65 ،76 ،38 ،64 ،47
تبادل اطالعات میان اعضای زنجیره به کاهش خطرها کمک
،78 ،29 ،15 ،13 ،2 ،80
فراوانی میکند و عواقب پدیدههایی مثل اثر شالق چرمی را به
]31 ،62 ،61 ،11 ،8
حداقل میرساند.
تدابیری مثل اتخاذ تأمینکنندگان چندگانه ،سرمایهگذاری در ظرفیت [،80 ،76 ،46 ،64 ،47
]31 ،8 ،29
مازاد و ذخیره موجودی راهبردی برای مواجهه با اختالالت.
پیچیدگی زنجیره تأمین با تعداد گرهها و روابط میان آنها در یک
[،17 ،46 ،38 ،64 ،50
زنجیره مرتبط است و با آنها ارتباط مستقیمی دارد و زنجیره را غیر
،15 ،13 ،2 ،80 ،76
انعطافپذیر و ناکارا میکند؛ ولی درعینحال موجب افزایش افزونگی
]63 ،61 ،8 ،78 ،29
میشود.
زمان تأخیر زمانی است که از سفارش تا تحویل به طول میانجامد.
[،8 ،78 ،29 ،15 ،13
هراندازه این زمان طوالنیتر باشد زمینه ظهور مسیر بحرانی را در
]61
شبکه تأمین فراهم میکند و درنهایت احتمال آسیبپذیری زنجیره
را در مقابل اختالالت باال میبرد.
مسافتهای طوالنی میان شرکت و تأمینکنندگان ریسک بروز
[]15 ،13 ،80 ،76 ،64
اختالالت را افزایش میدهد.
پیشبینی رویدادهای بالقوه و مشخصکردن طرق مقابله با آنها
[]71 ،45 ،2 ،80 ،46
قبل از بهوقوعپیوستن آنها.
کاهش اثرات اختالالت ناشی از انتخاب مشتری از طریق
[]72
راهبردهای مثل قیمتگذاری پویا و غیره.
آموزش کارکنان در برخورد با رویدادهای خطرناک و ایجاد گروههای
[]33 ،24 ،2
چندوظیفهای.
بهرهگیری از شاخصهایی در ارزیابی و انتخاب تأمینکنندگان که
[]71
بتواند بروز اختالالت و اثرات آنها را کاهش دهد؛ مانند ثبات مالی
و سیاسی ،قابلیت اطمینان ،پاسخگویی و غیره.
1. Knowledge Management
2. Information Sharing
3. Redundancy
4. Complexity
5. Lead Time
6. Distance
7. Contingency Planning
8. Demand Management
9. Human Resource Management
10. Appropriate Supplier Selection
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روششناسيپژوهش 

.3

پژوهش حاضر از نظر هدف کاربری و از نظر جمعآوری دادهها ،توصیفی  -پیمایشـی اسـت؛
زیرا به شناسایی و توصیف شاخصهای ارزیابی تابآوری تأمینکنندگان در صـنعت خودروسـازی
میپردازد .در پژوهش حاضر برای شناسایی موانع از روش کتابخانهای (کتاب ،مقالـههـا و متـون
اینترنتی) استفاده شد .از سـوی دیگـر ،روش مطالعـه میـدانی بـرای توزیـع پرسشـنامه درمیـان
کارشناسان و خبرگان صنعت خودروسازی بهمنظور تثبیت و اولویتبندی این شـاخصهـا بـهکـار
رفت .به منظـور نظرسـنجی از خبرگـان ،واحـد تحلیـل آمـاری شـامل متخصصـان و مـدیران و
بهطورکلی کارکنان دانشی «گروه صنعتی اورند» و تـأمینکننـدگان ایـن شـرکت بـود .در مـورد
انتخاب خبرگان و متخصصان نیز از روش نمونهگیری هدفمنـد بهـرهگیـری شـد؛ زیـرا قضـاوت
خبرگان در نتایج پژوهش بهطور مستقیم دخیل است و انتخاب افراد خبره جزو اصلیترین مراحل
پژوهش حاضر محسوب میشود .در این راستا گروه تصمیم گیری شرکت متشکل از  5عضو بـود
که دارای سوابق درخشان در صنعت خودروسازی و قطعهسازی کشور (حـداقل 10سـال) ،حـداقل
مدرک تحصیلی کارشناسی ،آشنایی نسبتاً کامل با حوزه تأمین و تدارکات ،آشنایی کامل با قطعـه
انتخابی و عالقه به همکاری درخصوص این پژوهش بودند؛ همچنین در طی پژوهش بنا به نیـاز
پژوهشگر از نظرهای پژوهشگران و دانشگاهیان ایـن حـوزه بهـرهگیـری شـد .در ایـن راسـتا از
نظرهای  5عضو دانشگاهی بهرهگیری شد که از استادان خبره حوزه مدیریت زنجیره تأمین کشور
بودند .به منظور نشان دادن کارایی رویکرد پژوهش ،از یک مورد مطالعاتی (گـروه صـنعتی اورنـد)
بهعنوان نمونه پژوهش استفاده شد.
روشدلفيفازی.روش دلفی برای نخستین بار توسط دالکی و هلمر در سال  1963در «شرکت
راند» ارائه شد .این تکنیک روشی پیمایشی مبتنی بر نظرهای متخصصان است و سه خصوصیت
اصلی دارد که عبارتاند از :پاسخ بینام ،تکرار و بازخورد کنترلشده و درنهایت پاسخ گروهی
آماری [ .]25این تکنیک روشی نظاممند بهمنظور جمعآوری و هماهنگی قضاوتهای آگاهانه
گروهی از متخصصان درباره سؤال یا موضوعی خاصی است .در بسیاری از موقعیتهای واقعی،
قضاوت متخصصان نمیتواند بهصورت اعداد کمّی قطعی بیان و تفسیر شود؛ به عبارت دیگر
دادهها و اعداد قطعی بهمنظور مدلکردن سیستمهای دنیای واقعی بهعلت ابهام و عدمقطعیت
موجود در قضاوت تصمیمگیرندگان ناکافی است [ .]32در این راستا بهمنظور غلبه بر این مشکل،
«نظریه مجموعههای فازی» که بهوسیله لطفیزاده در سال  1965ارائه شد ،ابزار مناسبی برای
مقابله با ابهام و عدمقطعیت موجود در فرآیند تصمیمگیری است []4 ،60؛ بنابراین در این
پژوهش از روش دلفی فازی بهمنظور تأیید شاخصهای شناساییشده ارزیابی تابآوری
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تأمینکنندگان استفاده شد .این روش ترکیبی از روش دلفی و نظریه مجموعههای فازی است که
توسط ایشیکاوا و همکاران ( ،)1993ارائه شد .گامهای روش دلفی فازی عبارتاند از [:]4
گام  :1شناسایی شاخصهای ارزیابی تابآوری تأمینکنندگان با مرور جامع مبانی نظری
پژوهش؛
گام  :2جمعآوری نظرهای متخصصان تصمیمگیرنده :در این گام بعد از شناسایی شاخصهای
ارزیابی تابآوری تأمینکنندگان ،گروه تصمیمگیری متشکل از خبرگان مرتبط با موضوع پژوهش
تشکیل شده و پرسشنامهای بهمنظور تعیین مرتبطبودن شاخصهای شناساییشده با موضوع
اصلی پژوهش برای آنها ارسال میشود که در آن متغیرهای زبانی جدول  ،2برای بیان اهمیت
هر شاخص بهکار میروند .انواع مختلفی از اعداد فازی مثل اعداد فازی مثلثی ،ذوزنقهای و نمایی
وجود دارند .در این پژوهش از اعداد فازی مثلثی استفاده شد که بهدلیل سادگی در فهم آن
بهدفعات موردتوجه پژوهشگران مختلف قرار گرفته است و در آن )𝑢 ̃ = (𝑙, 𝑚,
𝑀 یک عدد
فازی مثلثی است و 𝑙 و 𝑚 و 𝑢 بهترتیب نمایانگر کوچکترین ،محتملترین و بزرگترین ارزش
ممکن هستند؛
جدول  .2عبارتهای کالمی برای تأیید شاخصهای تصمیمگیری []42
متغیرزباني

عددفازی

خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد

()0 ،0 ،0/25
()0 ،0/25 ،0/5
()0/25 ،0/5 ،0/75
()0/5 ،0/75 ،1
()0/75 ،1 ،1

گام  :3تأیید شاخصهای پراهمیت :این کار از طریق مقایسه مقدار ارزش اکتسابی هر شاخص با
مقدار آستانه ̃𝑆 صورت میپذیرد .مقدار آستانه از چند طریق محاسبه میشود؛ ولی استفاده از
مقدار میانگین ارزش شاخصها بهعنوان مقدار آستانه یکی از قابلاتکاترین روشها است .برای
این کار ابتدا باید مقادیر فازی مثلثی نظرهای خبرگان محاسبه شده سپس برای محاسبه میانگین
نظرات  nپاسخدهنده ،میانگین فازی آنها محاسبه شود .بدین منظور الزم است که عدد فازی
مثلثی هر شاخص مورد محاسبه قرار گیرد .محاسبه عدد فازی مثلثی� برای هر یک از
شاخصها با استفاده از روابط زیر صورت میگیرد.
رابطه ()1

̃𝑎
𝑚  𝑗 = 1, … ,و 𝑛  𝑖 = 1, … ,برای ) 𝑗𝑖𝑐 𝑖𝑗 = (𝑎𝑖𝑗 , 𝑏𝑖𝑗 ,
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رابطه ()2

) 𝑗𝑐 𝜏̃𝑗 = (𝑎𝑗 , 𝑏𝑗 ,

رابطه ()3

} 𝑗𝑖𝑎{𝑛𝑖𝑚 = 𝑗𝑎

رابطه ()4

1
𝑛

) 𝑗𝑖𝑏

رابطه ()5

𝑛
𝑖=1

∏( = 𝑗𝑏

} 𝑗𝑖𝑐{𝑥𝑎𝑚 = 𝑗𝑐

در روابط باال ،اندیس  iبه فرد خبره و اندیس  jبه شاخص تصمیمگیری اشاره دارد 𝑎̃𝑖𝑗 .مقدار
ارزش فازی اکتسابی هر شاخص توسط هر تصمیمگیرنده و 𝑗̃𝜏 میانگین فازی ارزش هر شاخص
است؛ همچنین میانگین مقادیر فازی محاسبهشده از طریق رابطه  ،6به روش مرکز ثقل،
دیفازی میشود.
رابطه ()6

𝑐 𝑎 + 2𝑏 +
4

= 𝑝𝑠𝑖𝑟𝐶

بعد از محاسبه مقادیر باال اگر مقدار دیفازیشده ̃𝑆 ≥ 𝑗̃𝜏 باشد ،شاخص موردنظر تأیید و به
مرحله اصلی تصمیمگیری وارد میشود؛ ولی اگر مقدار دیفازیشده ̃𝑆 < 𝑗̃𝜏 باشد ،شاخص
موردنظر رد میشود.
روش بهترين -بدترين ( .)BWM1در روشهای تصمیمگیری چندشاخصه ،تعدادی گزینه با
توجه به تعدادی شاخص ارزیابی میشود تا بهترین گزینه انتخاب شود .بر اساس روش بهترین -
بدترین که توسط رضایی ( ،)2015ارائه شده است ،بهترین و بدترین شاخص توسط
تصمیمگیرنده مشخص میشود و مقایسه زوجی بین هر یک از این دو شاخص (بهترین و
بدترین) و دیگر شاخصها صورت میگیرد؛ سپس یک مسئله حداکثر ـ حداقل 2برای
مشخصکردن وزن شاخصهای مختلف فرموله و حل میشود؛ همچنین در این روش فرمولی
برای محاسبه نرخ ناسازگاری بهمنظور بررسی اعتبار مقایسات در نظر گرفته شده است .ازجمله
ویژگیهای برجسته این روش نسبت به سایر روشهای تصمیمگیری چندشاخصه عبارت است از:
ـ به دادههای مقایسهای کمتر نیاز دارد؛
ـ این روش به مقایسهای استوارتر منجر میشود؛ بدین معنا که جوابهای قابلاطمینانتری
میدهد.
1. Best- Worst Method
2. MAXIMIN
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گامهایروش :]50[BWM


گام  :1تعیین مجموعه شاخصهای تصمیمگیری :در این گام ،مجموعـه شـاخصهـا بـهصـورت
} 𝑛𝑐  {𝑐1 , 𝑐2 , … ,تعریف میشود که برای گرفتن یک تصمیم موردنیاز است؛
گام  :2مشخصکردن بهترین (مهمتر ،مطلوبتر) و بـدترین (دارای کمتـرین اهمیـت و کمتـرین
مطلوبیت) شاخص :در این مرحله تصمیمگیرنده بهترین و بدترین شاخص را بـهطـورکلی تعریـف
میکند ،هیچ مقایسهای در این مرحله صورت نمیگیرد؛
گام  :3مشخصکردن ارجحیت بهترین شاخص نسبت به سایر شاخصها با اعـداد  1تـا  :9بـردار
ارجحیت بهترین شاخص نسبت به دیگر شـاخص هـا بـه صـورت ) 𝑛𝐵𝑎 𝐴𝐵 = (𝑎𝐵1 , 𝑎𝐵2 , … ,
نمایش داده میشود .در بردار ذکرشده 𝑎𝐵𝑗 ،نشاندهنده ارجحیت بهترین شاخص (𝐵) نسبت بـه
شاخص (𝑗) است که 𝑎𝐵𝐵 = 1؛
گام  :4مشخصکردن ارجحیت همه شاخصها نسبت به بدترین شاخص با اعـداد  1تـا  :9بـردار
ارجحیت سایر شاخص ها نسبت به بدترین شاخص بهصورت 𝑇) 𝑊𝑛𝑎 𝐴𝑊 = (𝑎1𝑊 , 𝑎2𝑊 , … ,
نمایش داده میشود .در بردار ذکرشده 𝑎𝑗𝑊 ،ارجحیت شاخص (𝑗) نسبت به بدترین شاخص ( 𝑊)
است که  𝑎𝑊𝑊 = 1؛
∗
∗
∗
گام  :5یافتن مقـادیر بهینـه وزنهـا ( 𝑛𝑤  :)𝑤1 , 𝑤2 , … ,بـرای تعیـین وزن بهینـه هـر یـک از
شاخصها ،زوجهای 𝑗𝐵𝑎 =

𝐵𝑤
𝑗𝑤

و 𝑤𝑗𝑎 =

𝑗𝑤

𝑤𝑤

تشکیل میشود؛ سپس برای برآوردهکردن ایـن
𝑤

شرایط در همه 𝑗ها ،باید راهحلی پیدا شود تا عبارات | 𝑗𝐵𝑎  |𝑤𝑤𝐵 −و | 𝑤𝑗𝑎  |𝑤 𝑗 −را برای همـه
𝑗

𝑤

𝑗هایی که حداقل شده است ،حداکثر کند .با توجه بـه غیـرمنفـیبـودن وزنهـا و مجمـوع اوزان
میتوان مدل را بهصورت رابطه  7فرموله کرد:

رابطه ()7

𝑗𝑤
𝐵𝑤
| min max𝑗 {| − 𝑎𝐵𝑗 | ,
}| 𝑤𝑗𝑎 −
𝑗𝑤
𝑤𝑤
s.t.
∑ 𝑤𝑗 = 1
𝑗

𝑗 𝑤𝑗 ≥ 0, for all

همچنین میتوان مدل باال را به مدل زیر تبدیل کرد:
رابطه ()8

𝜉 min
s.t.
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𝐵𝑤
𝑗 | − 𝑎𝐵𝑗 | ≤ 𝜉, for all
𝑗𝑤
𝑗𝑤
𝑗 − 𝑎𝑗𝑤 | ≤ 𝜉, for all
|
𝑤𝑤
∑ 𝑤𝑗 = 1
𝑗

𝑗 𝑤𝑗 ≥ 0, for all

البته مدل خطی تابع باال نیز بـهصـورت زیـر ارائـه شـده اسـت [ ]51و در ایـن مقالـه اوزان
شاخصها با استفاده از مدل خطی بهدست میآیند.
𝜉 min
s.t.
𝑗 |𝑤𝐵 − 𝑎𝐵𝑗 𝑤𝑗 | ≤ 𝜉, for all
𝑗 |𝑤𝑗 − 𝑎𝑗𝑤 𝑤𝑤 | ≤ 𝜉, for all

رابطه ()9

∑ 𝑤𝑗 = 1
𝑗

𝑤𝑗 ≥ 0, for�al
𝑗l

با حل مدل باال ،مقادیر بهینه ) ∗𝑛𝑤  (𝑤1∗ , 𝑤2∗ , … ,و ∗ 𝜉 بهدست میآید.

∗

محاسبه نرخ سازگاری درروش  :BWMنرخ سازگاری با استفاده از 𝜉 بهدستآمده،
محاسبه میشود که مقدار ∗ 𝜉 بزرگتر نشاندهنده نرخ سازگاری باالتری است .از آنجاکه
𝑊𝐵𝑎 = 𝑤𝑗𝑎 × 𝑗𝐵𝑎 و } 𝑎𝐵𝑊 ∈ {1,2, … , 9است ،میتوان حداکثر مقدار 𝜉 را بهدست آورد.
با استفاده از شاخصهای سازگاری جدول  3و رابطه  ،10میتوان نرخ سازگاری را محاسبه کرد.
جدول  :3شاخصهای سازگاری با استفاده از روش BWM

𝑾𝑩𝒂
شاخص سازگاری

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0/00

0/44

1/00

1/63

2/30

3/00

3/73

4/47

5/23

رابطه ()10

∗𝜉
شاخص سازگاری

هرچه مقادیر نرخ سازگاری به صفر نزدیکتر باشد ،نتایج سازگاری بیشتری دارد.

= نرخ سازگاری
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با توجه به روش تجزیهوتحلیل بیانشده و مراحل مختلف پژوهش میتوان مراحل اجرای
پژوهش را بهطور خالصه ،مطابق شکل  ،1نشان داد:

بررسی و مرور مبانی نظری حوزه زنجیرههای تابآور

گردآوری فهرست شاخصهای ارزیابی تابآوری تأمینکنندگان با
استفاده از مبانی نظری پژوهش و تهیه فهرست نهایی با استفاده از
نظرهای خبرگان مطابق با روش دلفی فازی

طراحی پرسشنامه مقایسه زوجی با روش  BWMو جمعآوری داده

استفاده از  BWMبرای وزندهی و اولویتبندی شاخصهای ارزیابی
تابآوری تأمینکنندگان

معرفی مهمترین شاخصهای ارزیابی تابآوری تأمینکنندگان گروه
صنعتی اورند

بحث و نتیجهگیری

شکل  :1مراحل کلی اجرای پژوهش 

يافتههایپژوهش 
.تحلیلدادههاو 

4

تابآوری تأمینکنندگان .بهمنظور تأیید شاخصهای ارزیابی تابآوری
شاخصهای 

تأيید
تأمینکنندگان 27 ،شاخص که از مرور مبانی نظری بهدست آمد (جدول  )1که در سؤالهای
پرسشنامه مخصوص روش دلفی فازی قرار گرفتند و از خبرگان خواسته شد مطابق با شرح این
روش به سؤالها پاسخ دهند .در این مرحله و مرحله بعدی (روش  )BWMعالوه بر  5نفر عضو
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اصلی شرکت در گروه تصمیمگیری از  5نفر از خبرگان دانشگاهی نیز که در حوزه لجستیک و
زنجیره تأمین تخصص داشتند ،دعوت به همکاری شد؛ همچنین شاخصهایی که از نظر آنها
مهم بود ،ولی در فهرست شاخصهای پرسشنامه قرار نگرفته بودند ،اضافه شد .درنهایت پس از
تجزیهوتحلیل دادههای پرسشنامه روش دلفی فازی و طی سه مرحله درمجموع  16شاخص تأیید
و انتخاب شدند .براساس نظر چنگ و لین ( ،)2002چنانچه اختالف بین دو مرحله نظرسنجی
روش دلفی فازی کمتر از  0/2باشد ،فرایند نظرسنجی متوقف میشود [ ]10و بر این اساس
تفاوت مقادیر دیفازی مرحله سه و دو برای شاخصهای تأییدشده کمتر از  0/2بود .نتایج در
جدول  ،4نشان داده شده است .طبق جدول  ،4طی مراحل این روش سه شاخص به شاخصهای
اولیه اضافه شدند که در انتها نیز مورداجماع گروه تصمیمگیری قرار گرفتند .این سه شاخص
عبارت بودند از :ثبات قیمت پیشنهادی تأمینکننده ،مسئولیتپذیری تأمینکننده و اعتبار و
شهرت تأمینکننده.
جدول  :4نتایج روش دلفی فازی
شاخص

میانگینفازی

فازیشده
میانگیندی 


وضعیتتأيیديارد

مشاهدهپذیری

()0/25 ،0/75 ،1

0/69



همکاری

()0/25 ،0/73 ،1

0/68



انعطافپذیری

()0/5 ،0/84 ،1

0/8



قابلیت تطبیق و سازگاری

()0 ،0/64 ،1

0/57



پایداری

()0/25 ،0/72 ،1

0/67



آسیبپذیری

()0/25 ،0/67 ،1

0/65



پژوهش و توسعه

()0/25 ،0/63 ،1

0/63



قدرت مالی

()0/25 ،0/79 ،1

0/71



سرعت

()0/25 ،0/71 ،1

0/67



فرهنگ مدیریت ریسک

()0 ،0/56 ،1

0/53

ایمنی

()0 ،0/5 ،1

0/5

ساختار زنجیره تأمین

()0 ،0/61 ،1

0/56





اعتماد

()0/25 ،0/7 ،1

0/66



چابکی

()0/5 ،0/92 ،1

0/83



تسهیم و اشتراکگذاری ریسک و
درآمد
تواناییهای فناورانه

()0/25 ،0/61 ،1

0/62



()0 ،0/61 ،1

0/56

آگاهی از خطرها

()0 ،0/73 ،1

0/62

مدیریت دانش

()0/25 ،0/65 ،1

0/64





تسهیم اطالعات

()0/25 ،0/7 ،1

0/66
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فازیشده
میانگیندی 


وضعیتتأيیديارد

شاخص

میانگینفازی




مسئولیتپذیری تأمینکننده

()0 ،0/68 ،1

0/59

پیچیدگی

()0/25 ،0/66 ،1

0/64

زمان تأخیر

()0/25 ،0/88 ،1

0/75



انتخاب تأمینکننده مناسب

()0 ،0/68 ،1

0/59

برنامهریزی اقتضایی

()0/25 ،0/64 ،1

0/63




مدیریت تقاضا

()0/25 ،0/78 ،1

0/7



مدیریت منابع انسانی

()0 ،0/68 ،1

0/59



فاصله

()0/25 ،0/81 ،1

0/72



ثبات قیمت پیشنهادی

()0/25 ،0/75 ،1

0/69



افزونگی

()0/25 ،0/73 ،1

0/68



شهرت و اعتبار تأمینکننده

()0/25 ،0/69 ،1

0/66



مقدار آستانه

()0/2 ،0/7 ،1

0/65

بدین ترتیب شاخصهای تأییدشده پژوهش حاضر به همراه کد هر شاخص به شرح زیر
هستند:
مشاهدهپذیری ( ،)R1همکاری ( ،)R2انعطافپذیری ( ،)R3پایداری ( ،)R4آسیبپذیری (،)R5
قدرت مالی ( ،)R6سرعت ( ،)R7اعتماد ( ،)R8چابکی ( ،)R9تسهیم اطالعات ( ،)R10زمان
تأخیر ( ،)R11مدیریت تقاضا ( ،)R12فاصله ( ،)R13ثبات قیمت پیشنهادی ( ،)R14افزونگی
( )R15و شهرت و اعتبار تأمینکننده (.)R16
آوریتأمینکنندگان .در این مرحله با تهیه پرسشنامه مخصوص

دهيشاخصهایتاب


وزن
روش بهترین  -بدترین و توزیع آن در میان خبرگان ،اوزان شاخصهای تأییدشده مرحله قبلی،
طبق مراحل تشریح شده این روش در بخش قبلی ،محاسبه شد؛ بدین منظور ابتدا مهمترین و
کماهمیتترین شاخص مشخص شدند .برای این امر به نتایج روش دلفی فازی رجوع شد و در
میان شاخصهای تأییدشده ،شاخصی که بیشترین مقدار میانگین دیفازیشده را در مرحله دلفی
فازی داشت ،یعنی (چابکی) ،بهعنوان بهترین شاخص و شاخصی که در میان شاخصهای
تأییدشده آخرین مرحله دلفی فازی دارای کمترین مقدار دیفازیشده بود ،یعنی آسیبپذیری،
بهعنوان بدترین شاخص انتخاب شد.
در گام بعد بردار ارجحیت مهمترین شاخص نسبت به دیگر شاخصها تعیین شد .برای تعیین
این بردار از خبرگان خواسته شد تا ارجحیت مهمترین شاخص را نسبت به سایر شاخصها از عدد
 1تا  9مشخص کنند؛ درنهایت از دادههای جمعآوریشده میانگین گرفته شد و نتـایج جـدول ،5
بهدست آمد.
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جدول  .5ارجحیت مهمترین شاخص نسبت به دیگر شاخصها در زنجیره تأمین تابآور
R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R9

1
3/9
7/1
5/9
8/8
7/9
5/9
4/8
2/5

R8

R9

R10

6/5

7/8

8

6/9

2/2

2/9

R11

R12

R13

R14

R15

R16

7/4

مهمترينشاخص


سپس بردار ارجحیت سایر شاخصها نسبت به کماهمیتتـرین شـاخص تعیـین شـد .بـرای
تعیین این بردار نیز مانند گام قبل عمل شد و نتایج جدول  ،6بهدست آمد.
جدول  .6ارجحیت سایر شاخصها نسبت به کماهمیتترین شاخص در زنجیره تأمین تابآور
کماهمیتترينشاخص 


R5

8/6
6/8
4/9
5/9
1
5/3
4/1
7
8/8
7/8
4/1
3/2
2/1
2/3
7/8
2/4

R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12
R13
R14
R15
R16

بعد از آن مقادیر بهینه وزنها بهدست میآید ( ∗𝑛𝑤  .)𝑤1∗ , 𝑤2∗ , … ,میتوان مقادیر وزنها را
با توجه به رابطه  9محاسبه کرد .درنهایت با حل مدلهای باال با استفاده از نرمافزار 11

 ،LINGOوزن نهایی هر یک از شاخصهای ارزیابی تابآوری تأمینکنندگان حاصل میشود.
مدل باال با  17متغیر و  62محدودیت در  32تکرار حل شد که نتایج این مرحله در
جدول  7ارائه شده است.
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جدول  .7اوزان نهایی شاخصهای ارزیابی تابآوری تأمینکنندگان
شاخص

𝒋𝒘

رتبه نهایی

R1

0/1056485

3

R2

0/05502525

6

R3

0/04476631

7و8

R4

0/03343306

14

R5

0/01606735

16

R6

0/04476631

7و8

R7

0/03720017

11

R8

0/06772339

5

R9

0/2027569

1

R10

0/09107628

4

R11

0/04063403

9

R12

0/03386169

13

R13

0/03301515

15

R14

0/03827844

10

R15

0/1200551

2

0/03569206

12

R16
∗

مقدار 𝜉

0/06136428

شاخص سازگاری

5/078

نرخ سازگاری

0/01208

با توجه به حل مدل برنامهریـزی خطـی روش بهتـرین ˚ بـدترین ،شـاخصهـای چـابکی،
افزونگی و مشـاهدهپـذیری بـهترتیـب بـهعنـوان مهـمتـرین شـاخصهـای ارزیـابی تـابآوری
تأمینکنندگان در «شرکت اورند» معرفی شدند .نرخ سازگاری نیز در سطح قابلقبولی است.
چابکی به توانایی در راستای پاسخ سریع به تغییرات غیرقابلپیشبینـی در عرضـه یـا تقاضـا
اطالق میشود .امروزه بسیاری از سازمانها در معرض این خطر قرار دارند؛ زیرا زمان پاسخگویی
آنها به تغییرات در تقاضا یا اختالالت در عرضه بسیار طوالنی است .یکی از اصلیترین راههـای
دستیابی بهچابکی ،مشارکت با شرکای چابک در هر دو جریان باالدستی و پـاییندسـتی سـازمان
است .شرکای چابک شرکایی مسئولیتپذیر هستند و به سازمان در مواقع بروز اختالل این قدرت
را میدهند تا در کمترین زمان ممکن به این اختالالت واکنش نشان دهـد و ایـن امـر موجبـات
افزایش سطح تابآوری سیستم را فراهم میآورد.
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افزونگی به عنوان یکی از متداولترین راهبردهای مدیریت و تضمین عملکرد سـازمانهـایی
مثل صنایع وابسته به انرژی اتمی ،صنایع پتروشیمی ،شبکههای کنترل ترافیک هوایی و غیره در
باالترین سطح قابلیت اطمینان قرار دارد .ظرفیتهای بالاستفاده مازاد بر نیاز ،منبعیابی چندگانه و
ذخایر موجودی راهبردی برای مواجهه با اختالالت ازجمله راهکارهای دسـتیابی بـه افزونگـی در
زنجیره تأمین هستند.
مشاهدهپذیری بـر برداشـتن دیـدی واضـح و شـفاف از موجـودیهـای جریـان باالدسـتی و
پاییندستی زنجیره ،شرایط عرضه و تقاضا و زمانبندی تولید و خرید داللت دارد .مشاهدهپـذیری
اغلب بهوسیله اثر شالق چرمی 1با اختالل روبهرو مـیشـود؛ ریـرا ایـن اثـر تغییـرات کوچـک در
تقاضـای بـازار را در جریـان باالدسـتی زنجیـره تشـدید مـیکنـد .کلیـد اصـلی دسـتیـابی بــه
مشاهدهپذیری زنجیره تأمین همکاری نزدیک با مشتریان و تأمینکنندگان و همچنین یکپارچگی
داخلی در فرآیندهای کسبوکار و داشتن سیستم ارتباطی قوی درون آن است.
نتیجهگیریوپیشنهادها 

.5

بهطورکلی هدف نهایی مسئله ارزیابی و انتخاب تأمینکننده در زنجیرههای تابآور ،انتخاب
تأمینکنندگان مناسبی است که با تواناییهای تابآوری شرکت تطابق باالیی داشته باشند.
ازآنجاکه تأمینکنندگان یکی از اصلیترین منابع آسیبپذیری در زنجیرههای تأمین هستند،
ارزیابی تابآوری تأمینکنندگان یکی از مهمترین راههای ورود به دنیای تابآورسازی
زنجیرههای تأمین است؛ ازاینرو هدف از پژوهش حاضر شناسایی و تجزیهوتحلیل شاخصهای
ارزیابی تابآوری تأمینکنندگان در صنعت قطعهسازی خودروی کشور مبتنی بر روش BWM
بود .طبق پژوهشهای تشریحشده در پیشینه پژوهش ،میتوان پژوهشهای انجامشده در حوزه
ارزیابی تأمینکنندگان در یک زنجیره تأمین تابآور را به دودسته کلی تقسیم کرد :دسته اول
پژوهشهایی هستند که با رویکرد مدیریتی صورت گرفتهاند .ازجمله این پژوهشها میتوان به
مطالعات هالدر و همکاران ( ،)2014 ،2012آزاده و همکاران( ، )2014راجش و راوی ( )2015و
ساهو و همکاران ( ،)2016اشاره کرد .این پژوهشها بیشتر به منبعیابی منفرد در زنجیرههای
تابآور پرداختهاند و برای این منظور به استخراج شاخصهای تابآوری تأمینکنندگان روی
آوردند .آنها با بهرهگیری از روشهای تصمیمگیری چندشاخصه به ارزیابی تابآوری
تأمینکنندگان پرداختند و تأمینکننده برتر را معرفی کردند .در سوی دیگر ،پژوهشهایی قرار
دارند که با رویکرد مدلسازی ریاضی به ارزیابی تابآوری تأمینکنندگان و تخصیص سفارش به
آنها در منبعیابی چندگانه پرداختند .ازجمله این تحقیقات میتوان به پژوهشهای ساویک
1. Bullwhip Effect
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( ، )2013ترابی و همکاران ( )2015و کمال احمدی و ملتپرست ( ،)2015اشاره کرد .پژوهش
حاضر بر آن بود تا با تلفیقی از دو رویکرد مطرح در این حوزه مزایای هر یک از رویکردها را
داشته باشد و از معایب آنها بپذیرد؛ بدینصورت که در این راستا ابتدا با استخراج شاخصهای
جامع تابآوری تأمینکنندگان ،ضعف درنظرنگرفتن آنها توسط پژوهشگران رویکرد دوم و
همچنین عدمجامعیت شاخصهای مطرحشده در رویکرد اول را پوشش دهد و با ارائه مدل
برنامهریزی خطی روش بهترین  -بدترین به ارزیابی این شاخصها بپردازد.
در این راستا ابتدا مهمترین شاخصهای ارزیابی تابآوری تأمینکنندگان در مبانی نظری
پژوهش شناسایی شدند و درنهایت  27شاخص استخراج شد؛ سپس با توجه به نظر خبرگان و
بهرهگیری از روش دلفی فازی مهمترین شاخصها شناسایی و با استفاده از روش بهترین -
بدترین رتبهبندی شدند .در این پژوهش 16 ،شاخص با نظر خبرگان بهمنظور ارزیابی نهایی تأیید
شدند .نتایج نشان میدهد که شاخصهای چابکی ،افزونگی و مشاهدهپذیری بهترتیب مهمترین
و همچنین شاخصهای آسیبپذیری ،فاصله و پایداری بهترتیب کماهمیتترین شاخصهای
ارزیابی تابآوری تأمینکنندگان «شرکت اورند» هستند.
از نکات مثبت پژوهش حاضر این است که شاخصهای معرفیشده در این پژوهش بهمنظور
ارزیابی تابآوری تأمینکنندگان ،شاخصهای عمومی ارزیابی تابآوری هستند که میتوان با
کمترین اصالحات و تعدیالت از آنها در ارزیابی تابآوری تأمینکنندگان در سایر صنایع
بهرهگیری کرد.
پیشنهادهای پژوهشی بهمنظور توسعه و تقویت پژوهش حاضر به شرح زیر هستند:
ـ با توجه به اینکه بیشتر شاخصهای ارزیابی تابآوری تأمینکنندگان کیفی هستند ،پیشنهاد
میشود بهمنظور کاهش سطح دخالت قضاوت ذهنی خبرگان در امر تصمیمگیری ،به بررسی و
استخراج شاخصهای کمّی ارزیابی تابآوری تأمینکنندگان پرداخته شود.
ـ با توجه به کیفیبودن شاخصهای تصمیمگیری دخیل در این پژوهش و فضای ابهام و
عدمقطعیت حاکم بر آن ،پیشنهاد میشود از روش تصمیمگیری مورداستفاده در این پژوهش در
محیط فازی و خاکستری و یا با اعداد فازی فاصلهای بهرهگیری شده و نتایج و کارایی آن با
روش پیشنهادی این پژوهش مقایسه شود؛
ـ بهمنظور تأیید شاخصهای ارزیابی تابآوری تأمینکنندگان و همچنین ارائه یک دستهبندی
بهتر ،از معادالت ساختاری استفاده شود؛
ـ برای بررسی موانع و تواناسازندههای دستیابی به یک زنجیره تأمین تابآور در صنایع باالدستی
خودروسازی کشور ،پژوهشهایی صورت گیرد .بهمنظور مفهومسازی موانع و محرکهای خاص
این صنعت میتوان از روشهای نگاشت مفهومی استفاده کرد؛ سپس بهمنظور قدمبرداشتن در

180

چشمانداز مديريت صنعتي  -شماره  - 23پايیز 1395

راستای تابآورسازی زنجیرههای این صنایع میتوان با اولویتبندی این موانع و درنظرگرفتن
محدودیتها و فرصتهای موجود در این صنعت ،برای انجام اقدامات مؤثر ،طرحریزیهایی مؤثر
انجام داد؛
ـ با توجه به نوینبودن روش تصمیمگیری مورداستفاده پژوهش حاضر ،پیشنهاد میشود از
رویکرد پیشنهادی بهمنظور ارزیابی تابآوری تأمینکنندگان و تخصیص سفارش در صنایع
دیگری نیز استفاده شود؛
ـ مسئله ارزیابی تأمینکنندگان در یک زنجیره تأمین تابآور ،بخشی از مسئله طراحی شبکه
زنجیره تأمین تابآور است؛ درنتیجه پیشنهاد میشود در آینده پژوهشی درخصوص طراحی شبکه
زنجیره تأمین تابآور در صنعت خودروسازی کشور صورت گیرد و از مدل پیشنهادی این پژوهش
بهرهگیری شود.

پیشنهادهایی اجرایی با توجه به نتایج و فرآیند پژوهش حاضر بهصورت زیر ارائه میشوند:
ـ با توجه به اهمیت باالی شاخصهای چابکی ،مشاهدهپذیری و افزونگی پیشنهاد میشود در
انتخاب تأمینکنندگان و همچنین تخصیص میزان سفارشها به آنها تأمینکنندگانی در اولویت
قرار گیرند که توانایی پاسخگویی سریع به تغییرات پیشبینینشده و اختالالت را داشته و دارای
سیستم کاری روشن و شفاف باشند؛ بهطوریکه تمامی فعالیتهای آنها از شرکت پنهان نمانده
باشد؛ همچنین آنها باید دارای برنامهای بهمنظور سرمایهگذاری در ظرفیت مازاد و ذخیره
موجودی راهبردی برای مواجهه با اختالالت باشند؛ عالوه بر این شرکت باید بر استفاده از
تأمینکنندگان چندگانه بهجای منبعیابی منفرد در راستای افزایش افزونگی زنجیره تمرکز کند؛
ـ در راستای بهبود وضعیت موجود فرایند ارزیابی تأمینکنندگان و تخصیص سفارشها در
«شرکت اورند» ،پیشنهاد میشود بهجای ارزیابی و انتخاب تأمینکنندگان به مدیریت
تأمینکنندگان پرداخته شود .دیدگاههای موجود ،بیشتر بر منافع کوتاهمدت تمرکز دارند و برخالف
تمامی بحثهای صورتگرفته همچنان تأمین کاال با مناسبترین قیمت ،مفهوم تأمین کاال با
کمترین قیمت را در بردارد؛ درحالیکه هم به تجربه و هم بهطور نظری اثبات شده است که
همواره هزینههای کمتر در خرید ،به اقتصادیترشدن مسئله ارزیابی تأمینکنندگان منجر
نمیشود .نگاه اقتصادی بلندمدت ایجاب میکند تا با تأمینکنندگانی همکاری شود که در
بلندمدت نیز سودآورتربودن بنگاه را تضمین کنند .برای مثال ،تأمینکنندگانی که در راستای
تابآورسازی زنجیرههای خود گام برمیدارند ،زمینه تابآوری شرکت و درنتیجه افزایش رضایت
مشتری ،سودآوری و تداوم کسبوکار را مهیا میکنند؛
ـ پیشنهاد میشود ،بهمنظور آشنایی بیشتر مدیران و سرپرستان با مقوله تابآوری زنجیرههای
تأمین و همچنین چگونگی بهکارگیری شاخصهای تابآوری در تصمیمها ،کارگاههای آموزشی
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برگزار شود .بدین صورت میتوان درخصوص افزایش انگیزش مدیران ارشد در راستای
بهکارگیری شاخصهای تابآوری در تصمیمها قدمی برداشت؛
ـ پیشنهاد میشود ،بهمنظور مدیریت و توسعه تأمینکنندگان ،بهصورت دورهای تأمینکنندگان بر
اساس معیارهای تابآوری معین ،ارزیابی و رتبهبندی شوند؛ همچنین بهطور دورهای ممیزیهای
بیرونی صورت گیرد و پیشنهادهایی در راستای بهبود تابآوری آنها نیز به آنها ارائه شود.
بهمنظور افزایش انگیزه تأمینکنندگان نیز میتوان جوایز و یا امتیازات خاصی را برای تابآورترین
آنها در نظر گرفت.
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