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 چکیده
مدیریت زنجیره تامین رویکردهای متفاوتی داشته که هرکدام مزایا و معایبی دارد. طراحی رویکردی 

ات یکپارچه که از مزایای تمامی رویکردها بهره گیرد و به نوعی معایب آنها را حذف نماید، یکی از ضروری

مهم در مدیریت زنجیره تامین است. هدف این تحقیق ارائه رویکردی یکپارچه در مدیریت زنجیره تامین 

گیری چندشاخصه است. برای این منظور، ابتدا با مرور ادبیات و های تصمیمبا استفاده از تکنیک

های مرتبط صبکارگیری نظرات خبرگان، به شناسایی رویکردهای اصلی مدیریت زنجیره تامین و شاخ

سپس با استفاده از تکنیک دیمتل، ساختار روابط بین معیارها را استخراج نموده و در  با آن پرداخته،

ایم. در ها بدست آورده(، وزن هر یک از شاخصANPای )ادامه با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل شبکه

د، رویکرد یکپارچه در مدیریت زنجیره هایی که باالترین اولویت را دارا بودننهایت، با تجمیع شاخص

تامین ارائه گردیده است. نتایج حاکی از آن است که رویکرد جدید نسبت به یکایک رویکردهای اصلی از 

 تواند منجر به عملکرد بهتر شرکت گردد.مزایای بیشتری برخوردار بوده و می

گیری  کرد پایدار، رویکرد سبز، تصمیممدیریت زنجیره تأمین، رویکرد ناب، رویکرد چابک، رویکلیدواژه: 

 چندشاخصه.
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 مقدمه .4

 کردن تر اثربخش و کاراتر ها، شرکت و کشورها برای پایدار رقابتی های مزیت از یکی

 موجب تواند می که ها فعالیت این عمده های بخش از یکی است. زنجیره تأمین های فعالیت

(. از 2112، 1باشد )سورینگ می کارا ریتمدی های شود، فعالیت ها هزینه در بسیار جویی صرفه

 اصلی های دغدغه از همواره که تأمین زنجیره در مطرح موضوعات ترین اساسی از طرفی یکی

 و درست تصمیم اتخاذ است. لزوم گیری تصمیم بحث است، شده محسوب می آن مدیریت

 بهترین تولیدکننده، بهترین انتخاب زمینهدر  های متعدد گزینه میان از مناسب گزینه برگزیدن

 ها یکپارچگی تشکیل در تجاری بهترین شرکای مشتری، جذب برای منطقه بهترین کننده، توزیع

 این است. تأمین زنجیره مدیریت در گیری تصمیم برای مطرح مهم مسائل ازجمله مشابه موارد و

 در موارد این از در بسیاری و شوند می شامل را کالن و بزرگ مسائل تا جزئی مسائل از تصمیمات

 (. 1831گردد )آذر و محمدلو،  پرداخت باید زیادی های هزینه تصمیم، بودن نادرست صورت

 .هستند 2سازی زنجیره تأمین در تالش برای یکپارچه این حوزهپژوهشگران رو از این

ین برای مدیریت زنجیره تأم 6و سبز 5، پایدار4، چابک8های مختلف مدیریت، ازجمله ناب پارادایم

شود که سطح انبار حداقل )نزدیک به صفر(  ای ناب محسوب می کارخانهشده است.  بکار گرفته

انبار است تا  موجودی نیازمند داشتن پذیر()انعطاف که یک کارخانه پایدار داشته باشد درحالی

(. 231: 2111و همکاران،  7در زمان بروز مشکل همچنان تولیدش ادامه داشته باشد )آزودو

با این حال  ،(2111، 3آیند )کروز ماچادو ردهای ناب و پایدار در ظاهر متناقض به نظر میرویک

اند هم حداقل سطح انبار را داشته باشند و هم در مقابل  ها مایل در بهترین وضعیت کارخانه

مواجه نشوند. زنجیره تأمین چابک هدف خود را بر پاسخ فوری به  تولیدمشکالت با توقف 

 محیط زیستو در نهایت رویکرد سبز به دنبال حفاظت از طبیعت و  گذاردمشتری و بازار می

در پی ایجاد  1مدیریت زنجیره تأمین الرج. باشددر مقابل ضایعات مستقیم و غیرمستقیم می

و  11باشد )کاروالیو های ناب، چابک، پایدار و سبز می گاه یکپارچگی در زنجیره تأمین از نظر

  (.2111همکاران، 

هرکدام دارای مزایا  همانطور که ذکر شد، زنجیره تأمین دارای رویکردهای مختلفی است که

و معایب مخصوص به خود هستند. نکته قابل توجه این است که صنایع کشور ما از این معایب 

                                                           
1 Seuring 
2 Supply Chain 
3 Lean 
4 Agile 
5 Resilience 
6 Green 
7 Azevedo  
8 Cruz Machado  
9 LARGe 
10 Carvalho  
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های صنعتی دیگر دارای  تمامی رشته فعالیتصنعت خودرو در بین باألخص  اند.دچار لطمه شده

 دارای این صنعت .دهد های صنعتی کشور قرار می مزایایی است که آن را در ردیف اولویت

با توجه به موارد مذکور نیاز است تا رویکردی  باشد. می تأمین زنجیره به زیادی وابستگی

ها را در این امر یکپارچه طراحی گردد که معایب یکایک رویکردها را نداشته باشد و شرکت

سازی روش ناب، چابک، پایدار، و سبز را مدنظر قرار  پژوهش حاضر یکپارچهیاری رساند. 

کند. با توجه به بررسی سوابق تحقیقات  که درنهایت زنجیره تأمین الرج را ایجاد می دهد می

  فعالیت هیچ پیشین با موضوع مدیریت زنجیره تأمین الرج مشخص گردید در این خصوص

رسد پرداختن به این موضوع جزء  شده است. بنابراین به نظر می تحقیقاتی در ایران انجام

ضرورت مطالعه در این همین امر  دانشگاهی باشد. -یقاتی صنعتیهای تحق ضروریات فعالیت

به عبارت دیگر تحقیق حاضر در نظر دارد به این پرسش پاسخ دهد که:  کند. مورد را بیان می

بهینه رویکردهای ناب، چابک، پایدار و سبز در مدیریت زنجیره تأمین رقابتی با  یکپارچه سازی"

 "چگونه است؟ شاخصهچندگیری  استفاده از رویکرد تصمیم

 

 مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش .1

 تحقیق مبانی نظری

 مدیریت زنجیره تأمین

 روی بیشتر پایدار، رقابتی مزیت به یابی دست جهت ها سازمان میالدی، هشتاد دهه در

 که ازآنجایی اما داشتند. تمرکز غیره و جامع کیفیت مدیریت به هنگام، تولید مانند هایی سیستم

 تالش درواقع نبودند. برخوردار الزم پایداری از شدند، می تقلید رقبا وسیله به رقابتی مزایای این

 خصوص به بیرونی، های شرکت گرفتن در نظر بدون سازمانی فرآیندهای سازی بهینه برای

 گریکدی باهمکاری که هایی سازمان و رسید می نظر به فایده بی امری مشتریان و کنندگان تأمین

 زنجیره مفهوم که بود داشتند. اینجا بهتری عملکرد داشتند، برمی گام مشترکی اهداف جهت در

 (.2111، 1متولد شد )سروالکی و دیویس تأمین

( به این صورت GSCFتعریف مدیریت زنجیره تأمین توسط انجمن زنجیره تأمین جهانی )

وکار کاربر  رآیندهای کلیدی کسبسازی ف مدیریت زنجیره تأمین، یکپارچه»توسعه یافته است: 

کنندگان اصلی است که محصوالت، خدمات و اطالعاتی را که ارزش  نهایی از طریق تأمین

 (.2111، 2)ریمین« کند کنند، فراهم می افزوده برای مشتریان و سایر ذینفعان ایجاد می

 
 

                                                           
1 Srvulaki & Davis 
2 Rimienė 
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 زپذیر( و سب )انعطاف : ناب، چابک، پایدارSCMها یا رویکردهای  استراتژی 1.1.1
مدیریت زنجیره تأمین به یک دارایی فنی برای وضعیت کنونی رقابت جهانی تبدیل شده 

که هدفشان نهایت رقابت است، در کیفیت محصول و سطح خدمات  SCMهای  است. استراتژی

ی عملیاتی، اقتصادی و سازگار با محیط زیست تغییر  به مشتریان، و عملکرد مطلوب در زمینه

های  پذیر و سبز در حال حاضر در خط مقدم روش ای ناب، چابک، انعطافه کنند. استراتژی می

 (. 2111، 1باشند )اسپادینها و همکاران مدیریتی برای مدیریت زنجیره تأمین می

 

 مدیریت زنجیره تأمین ناب

ها اصل یکسان زیر را  توان در ادبیات یافت، اما همه آن تعاریف مختلفی از الگوی ناب را می

گذارند: به حداقل رساندن هزینه و حذف ضایعات. مفهوم اساسی ناب برای کار  میبه اشتراک 

مثال تالش کمتر انسان، تجهیزات کمتر، زمان کمتر و فضای  عنوان بیشتر با منابع کمتر است )به

به « ناب»تر است. اساساً، اصطالح  که به نیازهای در حال وقوع مشتری نزدیک کمتر(، درحالی

حل برای از بین بردن ضایعات، کاهش عملیات بدون ارزش  ها و یا راه لیتیک سری از فعا

   (.2111، 8و وی 2)وو کند افزوده، و بهبود فرایند دارای ارزش افزوده اشاره می

 

 مدیریت زنجیره تأمین چابک

های  وکار برای توانا کردن شرکت یک زنجیره تأمین چابک ادغامی است از شرکای کسب

طور مؤثر به تغییر بازار ، که حاصل محصوالت و خدمات  ظور که به سرعت و بهجدید به این من

ترین مشخصه چابکی که در اکثر  (.  مهم2111، 4سفارشی است، واکنش نشان دهند )بوتانی

 عنوان به ، بازار تغییرات به سریع گویی پاسخ توانایی عبارت است از: شود، تعاریف آن دیده می

  (.2111، 5چارلز و همکاران) بازار در ها بنگاه بقای و موفقیت در کلیدی جزء

 

 )انعطاف پذیر( پایدار مدیریت زنجیره تأمین

 تولید توانایی خطر انداختن به بدون را فعلی خود احتیاجات سازمان که است ی حالتیپایدار

 زمانسا یک عنوان به دیگر ها سازمان (. گاهی2112، 6)بون و همکاران کندبرآورده می آینده

 رو ازاین کنند. می رقابت تأمین زنجیره یک عنوان به ترجیحاً بلکه کنند، نمی رقابت تنها مستقل

 که گیرانی تصمیم یابد. می گسترش تأمین سمت زنجیره به سازمانی تمرکز از پایداری مفهوم

                                                           
1 Espadinha 
2 Wu 
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 زندگی، کیفیت اخالقی بر نظر از را خود تصمیمات تأثیرات باید کنند می طراحی را تأمین زنجیره

 (.2111، 1بگیرند )دنجل مایر و همکاران نظر در عمومی رفاه و سالمتی امنیت،

، برخالف الگوی ناب، شودکه با عنوان الگوی انعطاف پذیر نیز از آن یاد می در الگوی پایدار

کند، وجود ظرفیت برای غلبه بر مشکالت و پاسخ  که در به حداقل رساندن هزینه تمرکز می

ترین زنجیره  هزینه تواند کم الالت غیرمنتظره ضروری است. زنجیره تأمین پایدار نمیمؤثر به اخت

وکار  بیشتر قادر به کنار آمدن با محیط کسبدر عوض نسبت به سایر رویکردها، باشد اما 

 (. 2111نامشخص است )کاروالیو و ماچادو ، 

 

 1سبزمدیریت زنجیره تأمین 

 سال در میشیگان ایالتی صنعتی دانشگاه پژوهش منانج توسط سبز تأمین زنجیره مدیریت

 استفاده با. زیست است محیط از حفاظت برای نوینی مدیریت مدل درواقع که شد معرفی 1116

 کاهش را محیطی زیست منفی تأثیرات تواند می شرکت سبز، فناوری و زنجیره تأمین مدیریت از

تواند تأثیر  مدیریت زنجیره تأمین سبز می .بدیا انرژی دست و منابع از مطلوب استفاده به و داده

های صنعتی را بدون فدا کردن کیفیت، هزینه، قابلیت اطمینان، عملکرد،  محیطی فعالیت زیست

محیطی رعایت شده،  که مقررات زیست و یا استفاده کارآ از انرژی کاهش دهد، درحالی

، 8شود ) سریواستاوا صادی میرسد، و منجر به سود اقت محیطی به حداقل می های زیست آسیب

2117.) 

 

  1مدیریت زنجیره تأمین الرج

کلمه الرج از کنارهم قرار گرفتن حرف اول واژه التین رویکردهای چهارگانه زنجیره تأمین 

الرج در  مدیریت زنجیره تأمینایده ها پرداختیم، تشکیل شده است.  که پیشتر به توضیح آن

 5دانشگاه جدید لیسبونو صنایع دانشکده علوم و تکنولوژی  مهندسی مکانیکواحد تحقیقاتی 

شده است. در حال حاضر این واحد تحقیقاتی به عنوان مرجع اصلی  شکل گرفته و توسعه داده

دارای مزایا و  ی چهارگانه زنجیره تأمینهارویکرد کدام ازهر .شود در این زمینه شناخته می

زی در جهت حذف معایب ری ها و برنامهگیری از مزایای این رویکرد باشد. بهره معایبی می

دهد. مدیریت زنجیره تأمین الرج  پتانسیل ایجاد ارزش را در زنجیره تأمین افزایش میام، هرکد

(، 2111)کاروالیو و همکاران،  دلوژیمتگیرد ازجمله: مشخصات و  موضوعات متنوعی را در برمی

                                                           
1 Dangelmaier  et al 
2 Green Supply Chain Management 
3 Srivastava 
4 LARGe Supply Chain Management 
5 Universidade Nova de Lisboa 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA_%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF_%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%AF%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C
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و  2(، عوامل انسانی )کوریا2111و همکاران،  1های کارکرد )دوارت ساختار سازمان، شاخصه

مدیریت زنجیره  .(2111، 8ساز )مالکی و همکاران و مدل یکپارچه ورماتیکانف(، 2111همکاران، 

 مدیریت زنجیره تأمینتأمین الرج تالش دارد رویکردهای ناب، چابک، پایدار و سبز را در فضای 

ها را بپوشاند  های آن مند شده و همزمان کاستی ها بهره تک آن کناره هم بنشاند تا از مزایای تک

 (.265: 2111، 5و کاروالیو 4)آزودو

 

 پیشینه پژوهش 1.1.2
ین در داخل و خارج کشور صورت تاکنون تحقیقات متعددی در مورد مدیریت زنجیره تأم

ها در مطالعه یک یا دو پارادایم خاص  دهد که تقریباً اکثر پژوهش گرفته است. ادبیات نشان می

و همکاران،  3؛ آگروال2113، 7و کدالی 6در مدیریت زنجیره تأمین متمرکز شده است )آناند

2117). 

 مورد رقابتی های توانمندی بر را هیکپارچ تأمین زنجیره ابعاد ( تأثیر1811ناظمی و خریدار )

 خارجی یکپارچگی برای نیازی پیش داخلی یکپارچگی که دهد می نشان نتایج .دادند قرار بررسی

روی  مثبتی تأثیر خارجی یکپارچگی و داخلی یکپارچگی که دنده می نشان باشد. همچنین می

 دارند. شرکت رقابتی های توانمندی بهبود

های زنجیره تأمین  ای استراتژی به ارزیابی مقایسه (1811کاران )صفایی قادی کالیی و هم

چابک  -. نتایج این تحقیق حاکی از آن بود که استراتژی نابندچابک پرداخت-ناب، چابک و ناب

 ترین استراتژی در شرکت موردمطالعه بود. مناسب
 هم و کننده مصرف برای هم را زمان انتظار و ها هزینه (، کاهش2113بانوم یانگ و همکاران )

  .دانند می معکوس لجستیک در چابک - ناب استراتژی کاربرد های مزیت از تولیدکننده

های  شیوهبه  های مربوط گیری تصمیم برای حمایت از دو مدل، (2111کابرال و همکاران )

در این  .دادندباهم ارائه  ها و قابلیت همکاری آن  LARGeعملکرد مدیریت زنجیره تأمین

که  LARGe های عملکرد شیوه بهترین،  ANPمدل با استفاده از هدف این است کهش پژوه

شود، انتخاب گردد. این مدل دارای پنج خوشه اصلی  می زنجیره تأمین رقابتی شدنباعث 

های  های معیارهای اصلی )شامل هزینه، زمان، کیفیت محصول و سطح سرویس(، شاخص بنام

انه مدیریت زنجیره تأمین، ذینفعان اصلی زنجیره تأمین و کلیدی عملکرد، رویکردهای چهارگ

                                                           
1 Duarte 
2 Correia 
3 Maleki et al 
4 Azevedo  
5 Carvalho  
6 Anand 
7 Kodali 
8 Agarwal 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA_%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86
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باشد.  های مدیریت زنجیره تأمین الرج( می های عملکرد یا استراتژی های تصمیم )شیوه گزینه

های  شیوه بندی رتبه در پیشده توسط کابرال و همکارانش نیز  ارائه  AHPمدلهمچنین 

در  AHPو  ANP های باشد. مدل میها  آن قابلیت همکاری سطح با توجه به  LARGeعملکرد

اجراشده  یک فرآیند و شده معتبر اعتبارسنجی توسط کارشناسان به لحاظ نظریها  پژوهش آن

  .باشد می های واقعی داده با

ها و زنجیره تأمین  (، شاخصی برای ارزیابی چابکی و نابی شرکت2112آزودو و همکاران )

های  ای از شیوه شود و از مجموعه نامیده می Agilean. این شاخص کردندمربوطه پیشنهاد 

آید. نتایج   اند، به دست می شده باهم ادغام چابک و ناب که در یک مدل ارزیابیزنجیره تأمین 

را در دنیای واقعی زنجیره تأمین در پی  Agileanاین مطالعه تأیید کاربرد بسیار آسان شاخص 

 داشت. 

محیطی در  بررسی پیچیدگی و پویایی اثرات زیست (، به2118و همکاران ) 1آزادگان

 پردازد.  های خرید ناب می عملیات ناب و شیوه

های ناب و چابک، باهم از  دهد که ترکیب سیستم ( در پژوهشی نشان می2118) 2صالح

 های صنعتی اجرا شود.  تواند در محیط نظر فنی معتبر است و می

های سبز مفید  د استراتژی ناب برای شیوهنهد ( نشان می2118)و همکاران  8کریستیانا

های موجود  های سبز به نوبه خود نیز دارای یک تأثیر مثبت در شیوه است و اجرای شیوه

 وکار ناب است. کسب

ی  در زمینه را پذیری انعطافپایداری و ( در پژوهشی مفهوم 2114و همکاران ) 4الئورا

پذیری شبکه عرضه  ه و یک چارچوب انعطافچابک بررسی کرد - های ناب، چابک و ناب شبکه

که  کند را معرفی می 5چابک-یک مدل از مفهوم ناب هاآند. نکن تفصیل بررسی می را به

پذیری فروشنده، که ترکیبی از استفاده از  های انعطاف چابک با سیستم - ( ناب1اند از: ) عبارت

های  چابک با سیستم-( ناب2) باشد و های ناب یافتن منابع می فروشندگان چابک، با شیوه

پذیری یافتن منابع، که ترکیبی از استفاده از فروشندگان ناب با شیوه یافتن منابع چابک  انعطاف

 هست. 

 

 

 

 

                                                           
1 Azadegan 
2 Salah 
3 Christina 
4 Laura 
5 leagility 
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 شناسی تحقیقروش .9

 مدل تحقیق 

( در شرکت 2111مدل مدیریت زنجیره تأمین الرج که توسط کابرال و همکاران )

ت، به عنوان مدل مبنا در این پژوهش انتخاب شده واگن موردبررسی قرار گرفته اس فولکس

های موجود میان مطالعه موردی  است. با توجه به محیط متفاوت اجرای پژوهش و تفاوت

های این  )شرکت سایپا( با پژوهش کابرال و همکاران، تغییراتی در برخی خوشه پژوهش حاضر

های  کرد و استراتژیهای کلیدی عملهای متغیری ازجمله شاخص مدل که دارای شاخص

شده است. در بخش تجزیه و  باشند، داده های مختلف میزنجیره تأمین الرج، برای سازمان

 ای تحقیق ارائه خواهد شد. ها، متغیرها و مدل شبکه تحلیل داده

 

 تحقیق روش

برای  است. ریاضی وی تحلیل-یتوصیفروش،  لحاظ از و کاربردی هدف لحاظ از تحقیق این

واحد  مدیران و خبرگاننظر از  مطالعه، معیارهای مورد بین وابستگی و میت و اوزاناه استخراج

. با توجه به محدود بودن تعداد این افراد از روش شده است استفاده لجستیک شرکت سایپا

های پژوهش در اختیار همه خبرگان و کارشناسان این و پرسشنامه شدسرشماری استفاده 

. تعداد کل این افراد پس از مذاکره با گرفتکنند، قرار  لیت میشرکت که در این حوزه فعا

نفر از واحد لجستیک خارجی  5نفر از واحد لجستیک داخلی،  5نفر ) 11شرکت مذکور حدود 

 1818قلمرو زمانی این پژوهش تابستان  و نیز مدیر لجستیک کل خطوط تولید( اعالم شد.

 باشد. می

ها از  علی و معلولی عوامل و نیز تعیین وزن و رتبه آندر این پژوهش جهت تجزیه و تحلیل 

ها جهت  استفاده شده است. در مرحله اول گردآوری داده ANPو  Dematelرویکرد ترکیبی 

شود که عالوه بر این،  استفاده می Dematelتعیین میزان اثرگذاری و اثرپذیری عوامل از تکنیک 

ک است و نقشه تعامالت عناصر از روی آن ماتریس شدت روابط که خروجی نهایی این تکنی

مورد استفاده  ANPشود، نیز برای تعیین روابط بیرونی و درونی میان عوامل در شبکه  تهیه می

 (AHP) در فرایند تحلیل سلسله مراتبی، این است که ANPدلیل استفاده از روش . گرفتقرار 

العکس( است. حال اگر وابستگی دو ها به صورت خطی )یعنی از باال به پایین و یا بوابستگی

ها وابسته باشد، مسأله از ها به شاخصها به گزینه ها و وزن گزینهطرفه باشد یعنی وزن شاخص

دهد که در این خطی را مییا سیستم غیر حالت سلسله مراتبی خارج شده و تشکیل یک شبکه

ن حالت برای محاسبه وزن استفاده کرد. در ای AHPتوان از قوانین و فرمول های صورت نمی

قابلیت درنظر گرفتن انواع روابط درونی و بیرونی میان استفاده کرد که  ANPعناصر باید از 

 .ها را داردشاخص
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 EXCELافزار از نرم Dematelبرای انجام محاسبات مربوط به روش الزم به ذکر است که 

دهنده میزان  که نشانعوامل ، اوزان مربوط به ANPسپس با استفاده از روش  .شداستفاده 

ها با استفاده  . در این مرحله تجزیه و تحلیل دادهشدمشخص اهمیت و رتبه هر زیر معیار است، 

   صورت گرفت.  Super Decisionsافزار از نرم

  ترکیب دلیل و چگونگیDematel   وANP  

، درنهایت Dematelپس از انجام محاسبات مربوط به تکنیک تر بیان شد، همانطور که پیش

 Dematel مستقیمروابط درونی و بیرونی میان عوامل موردبررسی با استفاده از ماتریس ارتباط 

گیرد.  شود و بعد از تشکیل شبکه تصمیم، مقایسه زوجی بین عوامل صورت می محاسبه می

این است که برای محاسبه روابط موجود میان معیارهای  ANPو  Dematelدلیل اصلی ترکیب 

های مقایسه زوجی و محاسبه بردارهای ویژه متناظر با هر یک از  به تشکیل ماتریس ANPل، مد

دهد؛  ها را در جایگاه مناسبی در ابرماتریس قرار می پردازد و آن های مقایسه زوجی می ماتریس

میان عناصر به تعداد و بیرونی داخلی  اتبنابراین استفاده از این تکنیک در محاسبه ارتباط

ی ماتریس مقایسه زوجی نیاز خواهد داشت. این امر منجر به پیچیدگی و صرف زمان زیاد زیاد

بهره جست.  Dematelتوان از تکنیک  شود. در برخورد با این محدودیت می برای حل مسئله می

از چنین توانایی  ANPقادر به تشکیل ابرماتریس نیست و در مقابل،  Dematelبا این حال 

باشد و ها نمیبه تنهایی قادر به تعیین وزن و اهمیت شاخص Dematelواقع . دربرخوردار است

  (.1831، اکبرزادهقادیکالیی و  )صفایی شودمحسوب می ANPخود زیرمجموعه سیستم بزرگ 

 

 ها تجزیه و تحلیل داده .1

 Dematelشده از طریق پرسشنامه  های گردآوری تجزیه و تحلیل داده

شده برای  شده که عوامل اصلی شناسایی یک ماتریس طراحی پرسشنامه این مرحله در قالب

گیری بهینه در مورد دستیابی زنجیره تأمین رقابتی در قالب مدل زنجیره تأمین الرج در  تصمیم

از  (5تا  1) ایاز یک طیف پنج گزینهها  آن قرار گرفته و در مورد میزان و شدت رابطه میان آن

 شود. دهندگان سؤال می پاسخ

. ین مرحله امتیازدهی به عناصر توسط خبرگان واحد لجستیک شرکت سایپا انجام شددر ا

 به ترتیب زیر انجام شد: Dematelسپس محاسبات روش 

نفره از خبرگان  11تشکیل ماتریس ارتباط مستقیم: پس از توزیع پرسشنامه بین تیم  .1

ر زوج عامل بخش لجستیک شرکت سایپا، میانگین ساده نظرات ایشان در رابطه با ه

  تشکیل شد.. ̂ شده و ماتریس  محاسبه

به صورت زیر    : که در این فرمول̂ *   = Mنرمال کردن ماتریس ارتباط مستقیم  .2

ترین عدد  شود. معکوس بزرگ ها محاسبه می شود. ابتدا جمع تمامی سطرها و ستون محاسبه می
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 .دهد را تشکیل می  سطر و ستون 

  
 

   ∑    
 
   

 

 

 شود: محاسبه ماتریس ارتباط کامل: برای محاسبه این ماتریس، مراحل زیر طی می .8

  برای محاسبه ماتریس ارتباط کامل ابتدا ماتریس همانی(I) شود. تشکیل می 

  ماتریس شود سپس ماتریس همانی را منهای ماتریس نرمال می :I-M 

  شود محاسبه می         ،لماتریس همانی منهای ماتریس نرماسپس معکوس . 

 رابطه  کنیم. درنهایت ماتریس نرمال را در ماتریس معکوس ضرب میT=          ،

شدت ممکن از کلیه روابط مستقیم و غیرمستقیم )برآمده از پاسخ خبرگان( را برای دیاگراف 

 نماید. مفروض محاسبه می

1شبکهمحاسبه آستانه روابط: جهت تعیین نقشه روابط  .4
 (NRM)  باید ارزش آستانه

اعتنا را  نظر کرده و شبکه روابط قابل توان از روابط جزئی صرف محاسبه شود. با این روش می

 NRM تر باشد در از مقدار آستانه بزرگ T ها در ماتریس ترسیم کرد. تنها روابطی که مقادیر آن

. ر آستانه باشد، حذف خواهند شدو روابطی که مقدار آنها کمتر از مقدا نمایش داده خواهد شد

محاسبه شود. با  T برای محاسبه مقدار آستانه روابط کافی است تا میانگین مقادیر ماتریس

 بدست آمد. 1.226محاسبه آستانه روابط، این مقدار 

2ایجاد نمودار علی .5
:  

استفاده  R و  Dها، از دو شاخص برای محاسبه میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری شاخص

 شود: شود که به صورت زیر محاسبه می می

 جمع عناصر هر سطر ماتریس ارتباط کامل، یعنی (D)  برای هر عامل نشانگر میزان

 ؛های سیستم است. )میزان تأثیرگذاری( تأثیرگذاری آن عامل بر سایر عامل

 جمع عناصر هر ستون ماتریس ارتباط کامل، یعنی (R)  برای هر عامل نشانگر میزان

 ؛های سیستم است. )میزان تأثیرپذیری( یری آن عامل از سایر عاملتأثیرپذ

 شاخص (D + R)  میزان تأثیر و تأثر عامل موردنظر در سیستم است. به عبارت دیگر

 عاملی بیشتر باشد، آن عامل تعامل بیشتری با سایر عوامل سیستم دارد. D+ Rهرچه مقدار 

 شاخص (D - R) طورکلی اگر به دهد. ان میقدرت تأثیرگذاری هر عامل را نش  (D - R) 

 شود و اگر منفی باشد، معلول. مثبت باشد، متغیر یک متغیر علی محسوب می

 گذاری هر شاخص آمده است.، رتبه اثر1در ستون آخر جدول شماره 

 

                                                           
1 Network Relationship Map 
2 causal diagram 



 419 ......... ...با زنجیره تامین الرجر قالب یکپارچه سازی رویکردهای مدیریت زنجیره تامین د

 
 

 Demetelها بر اساس روش  . اثرگذاری و اثرپذیری شاخص4جدول شماره 

 

اثرگذارترین  آمده است،  1که در جدول شماره  Dematelبر اساس نتایج حاصل از روش 

اند از رویکرد پایدار،  دل زنجیره تأمین الرج به ترتیب میزان اثرگذاری عبارتها در م شاخص

هزینه، شرکت مرکزی، کیفیت محصول، رویکرد سبز، زمان انتظار، رویکرد ناب، استراتژی 

 
 D R D+R D-R ها شاخصزیر
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د 
من

وان
ا)ت

ره
عیا

م
ت 

ری
دی

ی م
ها

ساز
ن (

می
 تأ

ره
جی

زن
 

 علت 0.38 12.38 5.99 6.38 هزینه

 علت 0.15 11.29 5.56 5.72 زمان انتظار

 علت 0.18 11.22 5.51 5.70 کیفیت محصول

 علت 0.04 10.57 5.26 5.31 نوآوری

 علت 0.03 10.88 5.42 5.45 سطح سرویس و خدمت به مشتری

اخ
ش

 ص
ی 

ها ی 
ید

کل
رد

لک
عم

 

 معلول 0.01- 10.78 5.40 5.38 هزینه موجودی

 معلول 0.26- 10.77 5.52 5.25 شده نسبت کاالی تکمیل

 معلول 0.08- 10.83 5.46 5.37 پاسخ به سفارش فوری

ان
فع

ذین
 

 علت 0.02 11.37 5.67 5.70 کنندگان تأمین

 علت 0.22 11.40 5.58 5.81 شرکت مرکزی

 معلول 0.11- 10.39 5.25 5.14 ندگانکن توزیع

ی 
ها

رد
یک

رو
انه

رگ
ها

چ
 

 علت 0.09 11.37 5.63 5.73 رویکرد ناب

 علت 0.06 11.38 5.65 5.72 رویکرد چابک

 علت 0.44 11.28 5.41 5.86 رویکرد پایدار

 علت 0.17 10.14 4.98 5.16 رویکرد سبز

ی
تژ

ترا
اس

 
وه

شی
یا 

ها 
 

ه ت
یر

نج
ت ز

ری
دی

ی م
رد

لک
عم

ی 
ها

رج
 ال

ن 
می

أ
 

S1 : کاهش زمان انتظار و تحویل

 (JITموقع ) به
 علت 0.07 11.43 5.68 5.75

S2 :شرکت کنندگان  روابط با تأمین(

 گستر سایپا( سازه
 معلول 0.23- 11.34 5.79 5.55

S3 :معلول 0.27- 10.42 5.34 5.07 اندازی کاهش زمان راه 

S4 :تغییر  سرعت در  بهبود پاسخ به

 بازار نیازهای
 معلول 0.06- 11.03 5.54 5.48

S5 :بزرگ یا  های تولید در دسته

 (batchکوچک  )
 معلول 0.30- 10.03 5.16 4.86

S6 :های تحویل  امکان تغییر زمان

 کنندگان سفارش تأمین
 معلول 0.07- 10.71 5.39 5.32

S7 :معلول 0.13- 11.09 5.61 5.47 مدیریت مبتنی بر تقاضا 

S8 :در تنوع مواد بکار رفته  کاهش

 در ساخت محصول
 معلول 0.14- 9.38 4.76 4.61

S9:  کار کردن با طراحان و

کنندگان محصول برای کاهش  تأمین

 محیطی اثرات زیست

 معلول 0.21- 9.34 4.77 4.56
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موقع، رویکرد چابک، نوآوری و نهایتاً سطح سرویس و خدمت  کاهش زمان انتظار و تحویل به

های گروه علت  ، جزء شاخصD+R مثبت بودنها با توجه به  صدهی به مشتری، که این شاخ

های مدل زنجیره تأمین الرج با توجه به نظر خبرگان، جزء  گیرند. سایر شاخص قرار می

  های معلول قرار گرفتند. شاخص

      شود. در این دستگاه محور طولی درنهایت یک دستگاه مختصات دکارتی ترسیم می

 تای به مختصا موقعیت هر عامل با نقطه باشد. می D-R و محور عرضی بر اساس  D+R مقادیر

(D+R, D-R) شود. در دستگاه معین می 

های مدل مدیریت زنجیره تأمین  های درون خوشه شاخصو روابط موقعیت  1نمودار شماره 

انگر روابط های بنفش بیهای قرمز بیانگر روابط دو طرفه و پیکانپیکان دهد. الرج را نشان می

 باشند.طرفه )اثرگذاری شاخص مبدأ بر شاخص مقصد( مییک

 

 
 

 (D-Rو  D+Rها بر اساس  موقعیت شاخصنمودار روابط شبکه ). 4نمودار شماره 

 

معیارهای مدل زنجیره تأمین الرج، پس از نظرخواهی از خبرگان  روابط میان بدین ترتیب

. از این روابط جهت تشکیل مقایسات مشخص شد Dematelشرکت سایپا، با استفاده از تکنیک 

 شود.  استفاده می ANPروش استاندارد زوجی برمبنای 



 411 ......... ...با زنجیره تامین الرجر قالب یکپارچه سازی رویکردهای مدیریت زنجیره تامین د

 
 

 شده از طریق پرسشنامه مرحله دوم های گردآوری . تجزیه و تحلیل داده1-1-1

 شود. زیر شرح داده میقالب سه گام اصلی در در بطور خالصه  ANPجزئیات مراحل روش 

 ای و ساختاربندی مسئلهند تحلیل شبکهساختن مدل فرای: گام اول 

های مدل زنجیره تأمین الرج با استفاده از روش  پس از شناسایی روابط میان شاخص

Dematel(1شکل شماره ) افزار سوپر دسیژن ترسیم گردید ی مسئله، در نرم ،  شبکه. 

 

 
 

 ای مسئله . مدل فرایند تحلیل شبکه4شکل شماره 

 

 زوجی بر اساس روش  گام دوم: تشکیل مقایساتANP: 

گردند. مقایسه دو به دو  ، عوامل به صورت دو به دو با یکدیگر مقایسه میANPدر روش 

 زیادخیلی، با استفاده از مقیاسی که از ترجیح یکسان تا ساعتی ای درجه 1 مطابق طیف

 . گیرد شده است، انجام می طراحی

  نه با استفاده از تکنیک . محاسبه وزن عوامل و انتخاب بهترین گزیسومگام
ANP 

ها با  پس از اجماع نظر خبرگان در مورد مقایسات زوجی صورت گرفته میان شاخص

. منطق پرداخته شدها  استفاده از میانگین هندسی و تشکیل ابرماتریس به محاسبه وزن شاخص

ده و بدین گونه است که پس از تشکیل ابرماتریس ناموزون، ابتدا ماتریس نرمال ش ANPروش 

گیرد. پس از تشکیل ابرماتریس موزون، به منظور محاسبه  درواقع ابرماتریس موزون شکل می

ها، این ابرماتریس تا جایی که عناصر درون هر سطر ابرماتریس یکسان شوند، به  وزن شاخص

نهایت باشد. با توجه به دشواری انجام این محاسبات به  تواند تا بی رسد. این توان می توان می
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شده  طراحی ANPو  AHPهای  افزار سوپر دسیژن که منحصراً برای روش ورت دستی، نرمص

 دهد.  است، محاسبات مربوطه را انجام می

ها در درون خوشه خود، و نیز در میان کل  های مربوط به شاخص اوزان بدست آمده و رتبه

 شود.  مشاهده می 2ها در جدول شماره  شاخص
 

 مدل زنجیره تأمین الرجبدست آمده برای زیر معیارهای های  . رتبه1جدول شماره 
افزار  نام عنصر در نرم
 سوپر دسیژن

 نام عنصر
وزن نرمال شده 

 درون خوشه
رتبه 
 محلی

 وزن کلی
رتبه 
 کلی

1-1C-Achieve SC 
competitiveness 

هدف: دستیابی به زنجیره 
 تأمین رقابتی

0 0 0 
 

1-1C-Cost 8 0.06 2 0.28 هزینه 

1-2C-Time 12 0.03 3 0.17 زمان 
1-3C-Quality of 

product 5 0.0647 1 0.29 کیفیت محصول 

1-4C-Creativity 18 0.0180 5 0.08 نوآوری و خالقیت 

1-5C-Service Level 
سطح سرویس و خدمت 

 دهی به مشتری
0.15 4 0.0340 15 

2-1C-Inventory cost 3 0.0725 1 0.42 هزینه موجودی 

2-2C-Order 
fulfilment rates 

نسبت سفارش 
 شده تکمیل

0.19 3 0.0335 16 

2-3C-
Responsiveness to 
urgent deliveries 

پاسخگویی به سفارش 
 6 0.0645 2 0.37 فوری

3-1C-suppliers 2 0.0922 2 0.45 کنندگان تأمین 

3-2C-Focal Firm 1 0.0992 1 0.48 شرکت مرکزی 

3-3C-distributors 19 0.0127 3 0.06 گانکنند توزیع 

4-1C-Lean Paradigm 9 0.0598 3 0.29 رویکرد ناب 
4-2C-Agile 
Paradigm 7 0.0634 2 0.31 رویکرد چابک 

4-3C-Resilient 
Paradigm 

رویکرد پایدار 
 پذیر( )انعطاف

0.33 1 0.0688 4 

4-4C-Green 
Paradigm 20 0.0121 4 0.05 رویکرد سبز 

3-S1 
S1 :نتظار و کاهش زمان ا

 (JITموقع ) تحویل به
0.26 1 0.0535 10 

3-S2 

S2 : روابط با
)شرکت کنندگان  تأمین

 گستر سایپا( سازه

0.17 4 0.0356 14 

3-S3 S3 :21 0.0023 6 0.01 اندازی کاهش زمان راه 

3-S4 

S4 : سرعت در  بهبود
تغییر نیازهای  پاسخ به

 بازار

0.22 2 0.0462 11 

3-S5 
S5 :های ستهتولید در د 

 (Batchبزرگ یا کوچک  )
0 - 0 - 

3-S6 

S6 :های  امکان تغییر زمان
تحویل سفارش 

 کنندگان تأمین

0.14 5 0.0289 17 
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 مدل زنجیره تأمین الرجهای بدست آمده برای زیر معیارهای  . رتبه1جدول شماره ادامه 

 

 ANPروش  ها درگزینه ی بندی خوشهاولویت

بررسی  های مورد بندی گزینه توان به رتبه با توجه به مقایسات صورت گرفته، درنهایت می

های تصمیم که درواقع همان  بندی گزینه . نتایج مربوط به رتبهختدر مدل پژوهش پردا

نمایش  8باشند در جدول شماره  های زنجیره تأمین الرج می های عملکرد یا استراتژی شیوه

ها  آن  های زنجیره تأمین الرج و رتبه خرین ستون به ترتیب استراتژیآاولین و اند ) داده شده

      ، به صورت مستقیم از ابرماتریس محدود اخذ (Totalیا  Raw)دوم نستومقادیر بوده و 

های زوجی ها را بر اساس فرم مقایسه اولویت هر یک از گزینه(، Normal) سومستون  ؛گرددمی

از  (،Ideal)چهارممقادیر ستون  و ؛باشدترین روش برای مشاهده نتایج میو معمولنمایش داده 

آید ترین عدد این ستون به دست می بر بزرگ سوم تقسیم مقادیر هر یک از اعداد ستون

 :(باشدمی 1بنابراین مقدار عددی گزینه منتخب همواره 

 
 ها بندی گزینه رتبه 9جدول شماره 

 

نام عنصر در 
افزار سوپر  نرم

 دسیژن
 نام عنصر

وزن نرمال شده 
 هدرون خوش

رتبه 
 محلی

 وزن کلی
رتبه 
 کلی

3-S7 S7 :13 0.0375 3 0.18 مدیریت مبتنی بر تقاضا 

3-S8 
S8 : کاهش در تنوع مواد بکار

 - 0 - 0 رفته در ساخت محصول

3-S9 

S9 : کار کردن با طراحان و
کنندگان محصول برای  تأمین

 محیطی کاهش اثرات زیست

0 - 0 - 

 Total ها گزینه

(Raw) 
Normal Ideal بندی رتبه 

S1 :کاهش زمان انتظار و تحویل به ( موقعJIT) 0.0535 0.2619 1.0000 1 

S2 :4 0.6653 0.1743 0.0356 گستر سایپا( )شرکت سازهکنندگان  روابط با تأمین 

S3 :6 0.0439 0.0115 0.0024 اندازی کاهش زمان راه 

S4 : 2 0.8643 0.2264 0.0463 ازارتغییر نیازهای ب بهبود پاسخ بهسرعت در 

S5 :های تولید در دسته (  بزرگ یا کوچکBatch) 0.0000 0.0000 0.0000 8 

S6 :های تحویل سفارش  امکان تغییر زمان

 کنندگان تأمین
0.0290 0.1419 0.5417 5 

S7 :3 0.7024 0.1840 0.0376 مدیریت مبتنی بر تقاضا 

S8 :9 0.0000 0.0000 0.0000 ساخت محصول کاهش در تنوع مواد بکار رفته در 

S9 :کنندگان محصول برای  کار کردن با طراحان و تأمین

 محیطی کاهش اثرات زیست
0.0000 0.0000 0.0000 7 
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 ،اهاستراتژیتمام این های اختصاص یافته به استفاده از نتایج مربوط به رتبه بندی و وزن

به رویکردهای مختلف مدیریت زنجیره تأمین را در های مربوط مدلی یکپارچه شده از استراتژی

به یک زنجیره تأمین با ضایعات کمتر )فعالیت بدون ارزش دهد تا اختیار شرکت قرار می

افزوده(، پاسخگویی بیشتر به خواسته های مشتریان، توانایی غلبه بر اختالالت و همچنین 

رویکردهای مختلف زنجیره تأمین های برسد. تلفیقی از استراتژی کاهش اثرات زیست محیطی

در کنار هم با توجه به وزن مربوطه، مسیر شرکت را در رسیدن به اهداف خود هموارتر کرده و 

تواند ترکیب بهترین درواقع استراتژی جدید با عنوان استراتژی مدیریت زنجیره تأمین الرج می

 .ها را در زمینه زنجیره تأمین برای سازمان مشخص کنداستراتژی
 

 گیری بحث و نتیجه .1

صنعت خودرو به عنوان صنعتی قدیمی و مهم که سهم زیادی از تولید ناخالص ملی کشور 

های چرخه حیات خود، از بهره برداری از منابع را به خود اختصاص داده است، در کلیه بخش

های مختلف مشتری، طبیعی، ساخت، تولید، مصرف و پس از مصرف نیاز به توجه به جنبه

لیدکننده و نیز در کنار آن مسائل زیست محیطی دارد. همچنین باتوجه به اینکه بازار داخلی تو

ای و جهانی خودرو در حال اشباع شدن است، خودرو سازان داخلی باید بر روی بازار منطقه

هایی مانند افزایش قوانین بین المللی زیست محیطی و تأکید متمرکز شوند. با توجه به ضرورت

ن بر استفاده از محصوالت سبز سازگار با محیط زیست، و نیز برآورده کردن نیاز انواع مشتریا

مدیریت زنجیره تأمین در ارائه  رقابتی کردنی مختلف، اهمشتری و سفارشات با ویژگی

 به رسیدن برای. محصوالت و خدمات در صنایع کشور ضروری و اجتناب ناپذیر است

 سرلوحه ها، ها و استراتژی ای از شاخص م است الگوی بهینهالز تأمین، زنجیره پذیری رقابت

های موفق زنجیره تامین می توان به مدلی با کنار هم گذاشتن پارادایم .گیرد قرار ها فعالیت

    هایی که در حوزه های مختلف اتفاق پوشانیهم با و ببرد بهره آنها رسید که از هم افزایی

مین ناب، این أند. به عنوان نمونه، فقدان انبارش در زنجیره تافتد نقاط ضعفشان را مرتفع کمی

زنجیره  رویکردرا در مقابل حوادث پیش بینی نشده آسیب پذیر می سازد، در حالی که  رویکرد

اما افراط در  ،برای مقابله با چنین شرایطی طراحی شده است دقیقاً پذیر(پایدار )انعطافمین أت

سازی و یکپارچهشود. در نتیجه، فزایش هزینه های انبارداری میآن موجب انبارش بی رویه و ا

   در حوزه انبارداری ما را به نقطه اعتدالی میان این دو  انعطاف پذیرهای ناب و ترکیب مدل

چابکی زنجیره تأمین به معنی پاسخگویی سریع به تغییرات مربوط به حجم و تنوع  رساند.می

به عنوان یک استراتژی اساسی برای بقا در بازارهای رویکرد  باشد، که درواقع اینتقاضا می

به عنوان یک فلسفه . همچنین رویکرد زنجیره تأمین سبز شناخته شده است آشفته و بی ثبات

کاهش خطرات و توجه به سازمانی مردمی برای دستیابی به اهداف سود و سهم بازار شرکت با 
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ی زیست محیطی سازمان ها و شرکای آنها ظهور اثرات زیست محیطی، همراه با بهبود کارای

 .پیدا کرده است

الرج به عنوان یک  با عنوان مدل زنجیره تأمین زنجیره تأمینهای رویکردسازی  یکپارچه

. رسیدن به رقابت و نوآوری زنجیره تأمین است آناصلی  هدفشود که  معرفی می رویکرد نوین

نتایج بدست  بررسی قرار داد. ر شرکت سایپا موردپژوهش حاضر، مدل زنجیره تأمین الرج را د

آمده حاکی از آن است که باالترین وزن بدست آمده اختصاص به شرکت مرکزی به عنوان یکی 

در رتبه ه کنند گانه درون خوشه ذینفعان زنجیره تأمین دارد. پس از آن تأمیناز نهادهای سه

زینه موجودی نیز به عنوان سومین های مدل قرار دارد. ه بعدی اهمیت در بین کل شاخص

 ها شناخته شد.  شاخص شاخص

دهد که استراتژی  ها نشان می های درون خوشه گزینه بندی بدست آمده برای شاخص رتبه

ترین استراتژی در این خوشه در رتبه اول  موقع به عنوان مهم کاهش زمان انتظار و تحویل به

مدیریت و  تغییر نیازهای بازار ر  بهبود پاسخ بههای سرعت د قرار دارد. پس از آن استراتژی

 های دوم و سوم قرار گرفتند.  مبتنی بر تقاضا در رتبه

ها  های مربوط به آن ها و استراتژی رویکردهای گوناگون و شاخص حاضر در پژوهشواقع  در

سهم و  شده، وزن و درواقع در کنار یکدیگر قرار داده شدند و با استفاده از این الگوی ادغام

 اهمیت هر شاخص در الگوی بهینه زنجیره تأمین شرکت سایپا تعیین شد. 

دهد، ادغام رویکردهای زنجیره  های پیشین نیز نشان می مروری بر نتایج حاصل از پژوهش

شود. ناظمی و  تأمین در قالب یک الگوی ترکیبی، باعث ایجاد ارزش در زنجیره تأمین می

روی  مثبتی تأثیر خارجی یکپارچگی و داخلی یکپارچگی که دهند می نشان (1811خریدار )

 دارند. )هزینه، کیفیت، تحویل و نوآوری محصول( یک شرکت رقابتی های توانمندی بهبود

 بهبود نیز، خارجی یکپارچگی طریق از را رقابتی های توانمندی داخلی همچنین یکپارچگی

( نیز 2111( و ملکی و همکاران )2111) (، آزودو و همکاران2112کابرال و همکاران ) .دهد می

دهند که  های چهارگانه زنجیره تأمین نشان میی ادغام رویکرد های خود درزمینه در پژوهش

ها به  های سازمان وجود دارد. آن های مدل زنجیره تأمین و ویژگی افزایی میان شاخص امکان هم

اکثر استفاده از مزایای هر کدام از این نتیجه رسیدند که ادغام این رویکردها با توجه به حد

شود که زنجیره تأمین رقابتی شود. درواقع ادغام و  ها و نیز حداقل سازی معایب باعث می آن

پذیری و مزیت رقابتی برای زنجیره تأمین یک  سازی رویکردهای مختلف، نوعی انعطاف یکپارچه

 به که تأمینی زنجیره که یجه رسیداین نت ( به2111) کند. همچنین لی نهاد یا سازمان ایجاد می

برای  یکپارچگی این دهد، همچنین می کاهش بیشتر را ها شده است، هزینه یکپارچه درستی

( نیز 2118و همکاران ) راسنزینک .کند می ایجاد ارزش ذینفعان و تأمین زنجیره شرکای شرکت،
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 تحویل، محصول، کیفیت د،باش بیشتر تأمین زنجیره در میزان یکپارچگی چنانچه که کردند ثابت

 شد.  خواهند بهتر گذشته به نسبت هزینه، رهبری و پذیری فرآیند انعطاف

 شود: های زیر ارائه می های تحقیق، پیشنهاد با توجه به نتایج بدست آمده از داده

 ای  گونه فروش به های پیش شود در راستای کاهش هزینه موجودی، سیاست پیشنهاد می

ه به محض تولید محصول، سفارش مشتری تحویل شود. درواقع این دهی شوند ک سازمان

موقع و کاهش زمان انتظار نیز که به عنوان  شود که استراتژی تحویل به سیاست باعث می

 ها شناخته شد، محقق گردد. ترین استراتژی در خوشه گزینه مهم

 اقع شود که یک شرکت در زمان آشوب و در مو ایداری زنجیره تأمین باعث میپ

غیرمنتظره، به خوبی با شرایط جدید سازگار شده و پاسخ مناسبی به خواست و نیاز مشتریان 

دهد. از طرفی با توجه به اینکه این رویکرد نسبتاً جدید بوده و به جهت کمبود تجربیات و  می

 باتوجه به وزن باالی این رویکرد درشود  های مربوط به آن، پیشنهاد می دشواری اجرای سیاست

های مربوط به  سنجی استراتژی ای گسترده به بررسی امکان به صورت پروژهبین معیارهای مدل، 

 این رویکرد در شرکت سایپا پرداخته شود. 

 در راستای جذب مشتریان، و های مدل  با توجه به اهمیت کیفیت در میان شاخص

واد و قطعات باکیفیت تالش بیشتری انجام شود. استفاده از م آنشود جهت بهبود  پیشنهاد می

تر کردن فرایندهای تست محصول راهی در جهت افزایش کیفیت  باالتر و نیز بهبود و دقیق

 باشد.  محصوالت شرکت سایپا می

 ها و در خوشه  پاسخگویی به سفارش فوری عامل دیگری است که در میان کل شاخص

بهبود این شاخص پیشنهاد باشد. به منظور  های کلیدی عملکرد دارای اهمیت زیادی می شاخص

شود تدابیری اندیشیده شود که مدت زمان انتظار مشتری برای تحویل سفارش ضروری و  می

توان به نگهداری ذخیره احتیاطی از  فوری به حداقل ممکن کاهش یابد. ازجمله این تدابیر می

هایی در  ستمواد و قطعات، افزایش تعداد پرسنل خط تولید برای مواقع اضطراری، اتخاذ سیا

تبع آن تخمین میزان موردنیاز از مواد و  بینی تغییرات اجتماعی و اقتصادی و به راستای پیش

 مواقع اضطراری و غیرمنتظره اشاره کرد. قطعات برای پاسخگویی به نیاز فوری مشتریان در

  هزینه عامل مهم دیگری است که برای سازمان و مشتری اهمیت زیادی دارد. هزینه روی

های سازمان اثر دارد. اگر رویکرد زنجیره تأمین هدفش پایدار و چابک  ام تصمیمات و فعالیتتم

توجه این  های مربوطه بشود. نکته قابل بودن باشد، مسلماً هزینه باالیی نیز باید صرف استراتژی

های صرف شده و عایدات حاصل از  ی هزینه است که باید مطالعه و بررسی دقیقی در زمینه

های مربوط  ریزی شود در برنامه ها در زنجیره تأمین صورت بگیرد. پیشنهاد می این هزینهصرف 

های سازمان در رابطه با صرف هزینه توجه  ی استراتژی به هزینه، به همه اقالم اثرگذار در زمینه

 شود.  
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 تغییر نیازهای بازار نیز استراتژی دیگری است که از نظر  سرعت در  بهبود پاسخ به

شود با اتخاذ  باشد. پیشنهاد می گان واحد لجستیک شرکت سایپا، دارای اهمیت باالیی میخبر

بندی بازار و شناسایی مشتریان مختلف و سپس تخمین میزان نیاز هر  تدابیری همچون بخش

های تولید به طوری تنظیم شود که بهترین ترکیب از محصوالت  بخش بازار خودرو، برنامه

 ختلف بازار تولید شود. های م موردنیاز بخش
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