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مقدمه

انجامهمه به بهتنهایيقادر شرکتهايتجاريدرشرایطرقابتیحاضردریافتهاندکه
امورنیستندوعالوهبرتوجهبهامورومنابعداخليبایدبهمدیریتونظارتبرمنابعوارکان
فشارهاي خدمات و تولید در بهتر کیفیت ارائه بپردازند. نیز شرکت از خارج در مرتبط
زیاديبرشرکتهاواردمیکندوعلتآندستیابيبهمزایايرقابتيباهدفکسبسهم
بیشتريازبازاراست.برایناساس،فعالیتهایيمانندتهیهمواد،برنامهریزيبرايتولید
محصول،انبارداري،کنترلموجودي،توزیع،تحویلوخدمتبهمشتريکهقباًلدرسطح
شرکتانجامميشد،بهسطحزنجیرهتأمینانتقالیافتهاست.مسألهاساسيدریکزنجیره
تأمینعبارتاستازمدیریت،کنترلوهماهنگيفعالیتها.مدیریتزنجیرهتأمینسبب
ميشودمشتریان،محصوالتباکیفیتوخدماتقابلاطمینانرادراسرعوقتوباحداقل

هزینهدریافتکنند.
ازجمله مشتري جهتگیريهاي بر ویژه تأکید و رقابت افزایش بازار، یکپارچگي
مسائلياستکههموارهبهعنوانمهمترینموضوعدرقالبزنجیرهتأمینبهآناشارهشده
خارجي و داخلي ارتباطات بهبود طریق از تأمین زنجیره مؤثر مدیریت همچنین، است.1
زنجیره میشود.2 محسوب بادوام رقابتي مزیت به دستیابی برای کلیديای عامل شرکت
به تارسیدن اولیه تأمینمواد ازمرحله تولیدکاال بهجریان فعالیتهايوابسته تأمینکلیه
دستمصرفکنندهنهایيراشاملميشود.مواردزیر،ضرورتتحقیقاتبیشتردرزمینه

تعریفمعیارهايارزیابيعملکردزنجیرهتأمینراروشنميکند:3

بهاهمیتمعیارهايماليوغیرماليپيبردهاندوليتاکنون الف(بسیاريازشرکتها
معیارهاي به مدیران برخی اینکه با بودهاند. ناموفق آنها متوازن بهکارگیري در
مالياهمیتبیشتريميدهند،گروهيازکارشناسانومحققانمعیارهايغیرمالي
رابررسیمیکنند.اینعدمتوازنباعثميشودکهمعیارهايموجودنتوانندبهطور

واضحعملکردزنجیرهتأمینرابهتصویربکشانند.

1. Gunasekaran, A. et al (2001); Webster, M. (2002).
2. Ellinger, A.E. (2000).
3. Gunasekaran, A. et al (2001).
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از قابلبحثاست.شرکتها ارزیابيعملکرد، براي ب(تعدادمعیارهاياستفادهشده
تعدادزیاديمعیارهايعملکرداستفادهمیکننددرحاليکهممکناستاستفادهاز

معیارهايمؤثرباتعدادکممناسبترباشد.

ج(صنایعبراياندازهگیريعملکردزنجیرهتأمینروشاستانداردیندارند؛همچنین،
ایجاد و انتخاب تأمین، زنجیره فرآیندهاي بررسي براي مناسب ساختار یک نبود

نرمافزارهارانیزدشواروپرهزینهکردهاست.1

انتخاب برای استفادهشده وروش ارزیابيعملکرد با مرتبط مفاهیم ابتدا مقاله این در
برایشناختو بیانمیشود؛سپس،چارچوبجامعی ارزیابیعملکردمناسب یکمدل
بهمنظور و شده معرفی تأمین زنجیره مختلف سطوح در عملکردی معیارهای دستهبندی
تعییناولویتواهمیتشاخصها،یکروشتصمیمگیریAHPفازيهمراهبامراحلآن
تشریحمیشود.درپایانیکمطالعهمورديدرصنعتموادغذایيهمراهتحلیلنتایجآن

ارائهشدهاست.

1. مبانی نظری و پيشينه ارزيابي عملكرد

در کّمي فرآیندی بهعنوان را عملکرد ارزیابي 1995 سال در همکارانش2 و نیلي
جهتتعیینکارایي3واثربخشي4یکفعالیتمعرفيکردند.اثربخشي،حوزهاياستکه
و اهداف به دستیابي میزان اثربخشي، درواقع ميشود. مواجه آن با مشتري خواستههاي
برنامههاباویژگيکاراییفعالیتهاوعملیاترانشانمیدهدوکارایي،بیانگراندازهگیري
اینموضوعاستکهچگونهمنابعیکشرکت)ازجنبهاقتصادي(برایفراهمشدنسطح
بهعنوان عملکرد ارزیابي سیستمهاي نتیجه در شود. استفاده مشتري رضایت از مشخصی
اثربخشي و کارایي کیفیت میزان تعیین برای ارزیابيعملکرد معیارهاي از مجموعهکلي
فعالیتهابهکارمیروند.ازطرفدیگر،بایدمیانارزیابيعملکردومدیریتعملکردتمایز
قائلشد.ارزیابيعملکرد،استفادهمعیارهايعملکرديدرجايمناسببرایشناختتوان

1. http://www.Supply Chain Management.Org.
2. Neely, A. et al (1995).
3. Efficiency.
4. Effectiveness.
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زنجیرهتأمیناست،درحالیکهمدیریتعملکرد،استفادهازمعیارهابرایحمایتازاهداف
استراتژیکسازماناست.

استراتژيکسبوکار، با معیارها ارتباط باید عملکرد، ارزیابي سیستم یک اجراي در
سطوح همه براي جامع اهداف ایجاد عملیاتها، و طرحها در کّمي اهداف یکپارچگی
متناسببااهدافکليسازمانوایجادمکانیزمهاوفرآیندهایيکهآشکارابرايحرکت

درمسیرپیشرفتومدیریتعملکردتعریفشدهاست،درنظرگرفتهشود.
مدل»سینکوتاتل«)1989(یکيازرویکردهايسیستمارزیابيعملکرداست.دراین
مدل،عملکردیکسازمانناشيازروابطپیچیدهبینهفتشاخصعملکردیاثربخشی،

کارایی،کیفیت،بهرهوری،کیفیتزندگیکاری،نوآوریوسودآوریاست.
»کیگان«1درسال1989ماتریسارزیابيعملکردراارائهکرد.نقطهقوتاینمدلآن
جنبههاي و غیرمالي و مالي جنبههاي شامل سازمان، عملکرد مختلف جنبههاي که است
داخليوخارجيبهصورتیکپارچهموردتوجهقرارمیگیرد.امااینمدلبهخوبيروابط

بینجنبههايمختلفعملکردسازمانيرانشاننميدهد.
چارچوب»نتایجوتعیینکنندهها«)1989(مشکلماتریسعملکردرابرطرفمیکند.
پایه استواراستکهدرهرسازمانيدونوعشاخصعملکرد اینفرض بر اینچارچوب
تعیینکنندههاي بر که آنهایي و ميشوند مربوط نتایج به که شاخصهایي دارد. وجود
ارزیابيعملکرد،وجودیکرابطهشفاف نیازهايهرسیستم از نتایجتمرکزدارند.یکي
بینشاخصهايعملکرددرسطوحسلسلهمراتبيمختلفسازماناست،بهگونهايکههمه

واحدهابرایرسیدنبهاهدافیکسانتالشکنند.
مدلهرمعملکرد)1991(یکيازمدلهایياستکهچگونگيایجاداینرابطهرانشان

میدهد.هدفهرمعملکرد،ایجادارتباطبیناستراتژيسازمانوعملیاتآناست.
)1992()EFQM( تعاليسازمان ارزیابیعملکرد،مدل ازچارچوبهايمطرح یکي
استکهشاملعواملیاستکهبهدوگروهاصلی»توانمندسازها«و»نتایج«تقسیمميشود.
و ذينفعان و منابع راهبرد، و خطمشی کارکنان، رهبري، از عبارتاند توانمندسازها
جامعه از حاصل نتایج مشتریان، از حاصل نتایج کارکنان، نتایج شامل نتایج و فرآیندها

1. Keegan, D.P. et al (1989).
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که است آن بیانگر روش این پشتیبان و سازنده تئوري است. کلیدي عملکرد نتایج و
توانمندسازهاماننداهرمهایيهستندکهمدیرانازآنهابرايرسیدنسریعتربهنتایجآتي

استفادهمیکنند.
نیليوهمکارانشدرسال1995مروربسیارخوبيدرزمینهارزیابيعملکردارائهدادند
این در مدنظر کلیدي مالحظات جمله از است1؛ شده ارجاع آن به بسیاري تحقیقات و

مطالعاتبهشرحزیراست:
الف(فاکتورهايمؤثردرپیادهسازيموفقیتآمیزسیستمهايارزیابيعملکردچیست؟

ب(فاکتورهايشکلدهندهارزیابيسیستمهاياندازهگیريعملکردکدامند؟
ج(نحوهحمایتوپشتیبانيازسیستمهايارزیابيعملکرددرهرزمانبهگونهایکهبا

محیطهايپویاواستراتژيهايمتغیرمطابقباشد،چگونهاست؟
تنگاتنگي ارتباط عملکرد« »اندازهگیري و عملکرد« »ارزیابي که است ذکر شایان
دارند.بهعبارتدیگر،ارزیابیعملکردسازمانمبتنیبراندازهگیریوتحلیلشاخصهای
عملکرد ارزیابي براي مقدمهاي عملکرد، اندازهگیري است. سازمان آن عملکردی
مشهورترین از یکي است. عملکرد ارزیابي کّمي بُعد بر آن تمرکز و ميشود محسوب
وشناختهشدهترینمدلهايسیستماندازهگیريعملکرد،مدل»کارتامتیازدهيمتوازن«2
استکهدرسال1992توسطکاپلنونورتنمطرحوسپسگسترشوبهبودیافت.این
مدلپیشنهادميکندکهبرایاندازهگیریعملکردهرسازمانيازیکسريشاخصهاي
متوازندرچهاربُعدسازمانیاستفادهشود.اینچهاربُعدپاسخگویيبهچهارسؤالاساسي

زیرراامکانپذیرميسازد:
1(نگاههابهسهامدارانچگونهاست؟)جنبهمالي(

2(درچهزمینههایيبایدخوبعملکنیم؟)جنبهداخليکسبوکار(
3(نگاهمشتریانبهماچگونهاست؟)جنبهمشتري(

4(چگونهميتوانیمبهبهبودوخلقارزشادامهبدهیم؟)جنبهیادگیريونوآوري(
3SCOR)2005(یکمدلمرجعفرآیندیاستکهتوسطانجمنزنجیرهتأمین مدل

1. Beamon, B.M. (1999); Handfield, R.B. et al. (1999); Gunasekaran, A., et al. (2005).
2. Balance Score Card (BSC).
3. Samuel H. Huang, Sunil K. Sheoran, Harshal Keskar (2005).
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)SCC1(برایمدیریتوارزیابیپیکرهزنجیرهتأمینتوسعهیافتهاست.اینمدلبرنامههاي
اختیار در سازمان استراتژیک اهداف برآوردن جهت را فراواني شاخصهاي و عملیاتي
مدیرانقرارمیدهد.پنجفرآینداصلیاینمدلعبارتنداز:برنامهریزی،منابع،تولید،تحویل

وبازگشت.دراینمدلسهسطحتعریفشدهاست:
سطح1(انواعفرآیند؛

سطح2(پیکرهفرآیند)شامل30دستهفرآینددرقالب5فرآینداصلی(
پارامترهای خروجیها، و ورودیها فرآیند، تعریف شامل فرآیند عناصر )3 سطح
ظرفیتهای / سیستمها تجهیزات/ استفاده، قابل عملیات بهترین کارایی، ارزیابی

الزمبرایبهترینشیوهانجامکار.
نشان را تأمین بهبودعملکردزنجیره )1(و)2(خالصهدوروش ادامهجدولهای در

میدهند.

جدول 1ـ مراحل روش بهبود عملكرد زنجيره عرضه2
3. بررسي بهترين عملكردها2. الگوبرداري1. مهندسي مجدد فرآيندها

بررسيوضعیتفعليوترسیم
حالتایدهآل

کّميکردنعملکردهايعملیاتيشرکتهاي
مشابهوتعریفاهدافداخليبرايدستیابي

وضعیتپیشگامانصنعت

مشخصکردنعملکردهاوبرنامههايمناسب
مدیریتيوراهحلهاینرمافزاريکهبهدستیابي

بهاهدافمنجرمیشود.

جدول 2ـ مراحل روش بهبود عملكرد زنجيره عرضه3
3. توسعه بهترين فعاليت ها2. الگوبرداري1. شناخت وضعيت موجود

شناختاستراتژيهايپشتیباني،
سیستمهاوسطوحعملکردفعالیتها

مقایسهاستراتژيها،سیستمهاوسطوح
عملکردهايعملیاتيبارقبايمستقیمیا

رهبرانصنعتي

تجزیهوتحلیلگزینههايتعیینبهترین
راهحل،برايکاستنفاصلههايموجودکه

باالتریناثربخشيرادارد
رسمشبکهتوزیعوجریانموادمیان
قسمتهايعرضه،ساختوتوزیع

تعیینفاصلههايموجودبینوضعیت
پیادهسازيتغییراتالزمدرداخلسازمانفعليسازمانورقبايصنعتي

رسمجریانهاياطالعاتيبیننقاط
فیزیکيوفعالیتهايبینشان

بررسيراهنمایيهاوراهحلهایموجود
برايکاستنشکافهابهمنظورشناخت

نیازها
انتخابوبهکارگیريبهترینمنابعخارجي

هماهنگيفعالیتهايداخليوخارجيبراي---بررسيفعالیتهايمدیریتي
دستیابیبهعملکردبهینه

1. www.supply-chain.org
2. www.Supply Chain Management.org
3. Boyson S., et al. (1999).
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بااینحالبرايسیستمهايارزیابيعملکرددرحوزهسیستمهایتولیدی،مشکالتو
محدودیتهایيوجودداردکهمهمترینشانعبارتانداز:

1(انتظاراینکهدریکبازهزمانيکوتاهبهنتیجهبرسند.
با صحیح بهطور ارزیابي سیستمهاي یعنی متمرکز. استراتژیک سیاستهاي نبود )2
اهدافاستراتژیک،فرهنگسازمانيویاسیستمهايپاداشآنهامطابقتندارد.

3(دراینگونهسیستمهابهجایپیشرفتوبهبودکلسیستم،بیشتربهدنبالبهینهسازي
اوضاعداخليازطریقکاهشانحرافازاستانداردهایموجودهستند.
4(عدمموفقیتدردستیابیبهاطالعاترقبابهوسیلهارزیابيمقایسهاي1.

بررسی به تأمین، زنجیره عملکرد ارزیابی براي جامعی طرح ارائه ضمن ادامه، در
عملکرد ارزیابي سیستمهاي در موجود محدودیتهاي و رویکردها از بیشتري جزئیات

زنجیرهتأمینخواهیمپرداخت.

2. روش پژوهش

با باید بیانگرآناستکهنظامارزیابی بررسیرویکردهایمختلفارزیابیعملکرد
توسعه باشد. آن متعدد و متنوع ابعاد پاسخگوی و بوده متناسب سازمانها توسعه و رشد
خارجی، و داخلی رقابت ساختار عملکرد، در موفقیت حیاتی عوامل نقش تکنولوژی،
مزیتکیفیتوجایگاهسازمان،کاالهاوخدماتارائهشدهتوسطآننزدبازارومشتریان

ازجملهعواملیاستکهامروزهبایددرارزیابیعملکردموردتوجهقرارگیرد.
درایننوشتار،سیستمارزیابيعملکرددرسهسطحتجزیهوتحلیلمیشود:

1(معیارهايارزیابيعملکرد.
2(سیستمارزیابيعملکردبهعنوانیکموجودیت.

3(ارتباطمیانسیستمارزیابيبامحیطداخلوخارجکهدرآنمشغولبهفعالیتاست.
برخیازمالحظاتیکهدرتدوینمعیارهایعملکردیدراینسهسطحبرایسیستمهای

ارزیابیعملکردبایدلحاظشودبهاختصاردرجدول)3(آوردهشدهاست2.

1. Benchmarking.
2. Neely et al. (1995).
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جدول 3ـ مالحظات كليدي براي آناليز يك سيستم ارزيابي عملكرد

مالحظات سطح 1 و 2 و 3

چهمعیارهایيبرايارزیابيعملکرداستفادهشدهاست؟
بهچهمنظوريازاینمعیارهااستفادهشدهاست؟

هزینهانجامکارچقدراست؟
چهمزایایيبههمراهدارد؟

درموردمعیارهايارزیابي
)سطح1(

آیاهمهمالحظاتموردنظر،پوششدادهشدهاست)داخلي،خارجي،مالي،غیرمالي(؟
آیامعیارهایيکهدرارتباطباسنجشمیزانرشدوبهبودسیستمبودهمعرفيشدهاست؟

آیامعیارهايمرتبطبااهدافکوتاهمدتوبلندمدتکسبوکار)زنجیره(بهخوبيمعرفي
شدهاست؟

آیامعیارهادرتمامسطوحعموديوافقيزنجیرهیکپارچهسازيشدهاست؟
آیامعیارهاباهمدرتناقضنیستند؟

درموردخودسیستمارزیابي
عملکرد
)سطح2(

آیامعیارهاباعثاستحکاموتقویتاستراتژيسازمانميشود؟
آیامعیارهاوارزیابيهامطابقوهماهنگبافرهنگسازمانياست؟
آیااینسیستمباساختارشناخت)شناسایي(وپاداشسازگاراست؟
آیااینارزیابيهاومعیارهابهبرآوردننیازهايمشتريتوجهدارد؟

آیااینارزیابيهاومعیارهابهآنچهدربازاررقابتاتفاقميافتدتوجهدارد؟

درموردارتباطسیستمبا
محیطهايداخليوخارجي

زنجیرهعرضه
)سطح3(

دراینمقالهتجزیهوتحلیلازسطحاولیعنيمعیارهايموجودبرایارزیابيعملکرد
زنجیرهتأمینآغازميشود.بامراجعهبهمنابعومقاالتمختلفیکدستهبنديجامعبراي
معیارهايارزیابيعملکردگردآوريشدهاست.اینمعیارهابراساسمالحظاتزیرتعیین

وگردآوریشدهاست:
انتخابشده معیارها، تعریف برای )2 )سطح مبنا بهعنوانچارچوب SCOR مدل )1
تولید،تحویلو منابع، برنامهریزی، از عبارتند اصلیزنجیره فرآیند پنج لذا است.

بازگشت1)رضایتمشتري2(.
2(معیارهاکدامپارامترهايهزینه،زمان،کیفیت،انعطافپذیريونوآوريراارزیابي

میکنند.
3(معیارهادردوبعدکیفيوکميمسألهقابلتفکیکباشند.

4(ارتباطاتبیرونیدرکنارارتباطاتدرونیارزیابیشود)سطح3(.
5(جامعیتنسبیحاکمباشد.

1. Deliver & Return.
2. Customer Satisfaction.



ترزرابی اردئل زن ائل ییمار به روم ی دای بدرده مئتیسی یازم 29

باتوجهبه درپیادهسازییکسیستمارزیابیعملکرد؛تفاوتقائلشدنمیانمعیارها
فرآیندکسبوکاربرایتشخیصوتعیینآنهاییکهبرایهریکازسطوحاستراتژیک،
عملیاتيوتاکتیکيواهدافسازمانمناسبهستند؛ضروریاست.درنظرگرفتنتفاوت
انعطافپذیري( و نوآوري کیفیت، زمان، قبیل )از غیرهزینهاي و هزینهاي معیارهاي میان
بهشاخصهايهزینهاياستنادشودتصویرگمراهکنندهاي اهمیتدارد،زیرااگرمنحصراً
ازعملکردزنجیرهتأمینبهماارائهميدهد.1معیارهايزمانوکیفیت،انعکاسدهندهمیزان
و انعطافپذیري است. مشتریان به ازخدمات باالیي ارائهسطح در تأمین زنجیره توانایي
نوآوريبیانگرتوانایيزنجیرهدربرآوردنتقاضاوتأمینهمراهباتغییراتسریعموردنیاز
است.دوشاخصنوآوريوانعطافپذیريبهعنوانمحرکاستراتژیکدرتوسعهزنجیره
با تأمین زنجیرة عملکرد است الزم لذا است.2 گرفته قرار توجه مورد آینده براي تأمین
بررسي نوآوري( و انعطافپذیري کیفیت، زمان، )هزینه، ارزیابي پنجشاخص از استفاده
باعملکردزنجیره،صورت نتایج بررسي براي تحلیليجامع مؤثر، رقابتي بهمنظور و شده
انجامميشودتامشخص یاکیفيبودن پایاندستهبنديمعیارهاازجهتکّمي پذیرد.در
)شخصي(4 ذهني تعبیرهاي و تفسیرها براساس یا هستند عیني3 نوع از معیارها که شود

بازیگرانزنجیرهتأمینتعیینميشوند.
فاقد که مسائلی برای را فازی مجموعه تئوری 1965 سال در لطفیزاده پروفسور
)مؤمنی-1385(. معرفیکرد معیارهاهستند، ارزش تعریف بهمنظور بیانیواضح واژههای
درواقعوقتیدرمیانتصمیمهایانسانییکعدماطمینانوجودداردوقابلتبدیلبهاعداد
ریاضیقطعینیست،نتایجتاحدیگمراهکنندهاستومجموعهفازیبرایحلاینگونه
ازمسائلارائهشدهودرچهاردههگذشتهدرشاخههايمختلفعلوماستفادهشدهاست.
بیشترینکاربردعددفازیمثلثیبهعنوانیکیازانواعخاصاعدادفازیذوزنقهای،در

حوزههاییاستکهازتئوریمجموعةفازیاستفادهمیکنند5.

1. Chen, I. J. & Paulraj, A. (2004).
2. Lee, H. L. (2004); Morgan, C. (2004).
3. Objective.
4. Subjective.
5. A. Kaufmann, M. and M. Gupta (1991).
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3. يافته های پژوهش

روش و تأمین زنجیره عملکرد ارزیابی برای پیشنهادی الگوی تشریح به قسمت این
تصمیمگیریمناسببهمنظورتحلیلوسنجشعملکردکلزنجیرهمیپردازد)نمودار1(.

1ـ3. ارائه دسته بندی جامع برای ارزيابی عملكرد زنجيره تأمين 
اول نگاه معیارهامشخصميکنند. را اهداف به برايرسیدن مسیرحرکتسازمانها
و بلندمدت راهبردهاي کالن، اهداف و مأموریت چشمانداز، متوجه معیارها تدوین در
معیارهای تدوین در ميشود. زنجیره اصلي فعالیتهاي و عملیاتي برنامههاي کوتاهمدت،
ارزیابيعملکردبایدبهیکسرینکاتتوجهخاصداشتکهمهمترینآنهاعبارتنداز:
ایجاد مفاهیم از یکساني برداشت بهطوريکه باشد؛ معین و مشخص باید شاخص )1

کند.
2(قابلاندازهگیريبودهوسنجششانبهسادگيمقدورباشد.

3(قابلدستیابيباشد.
4(واقعگرایانهبودهوباحوزههايحساسوکلیديعملکردزنجیرهتأمینمرتبطباشد.
5(وجودچهارچوبومحدودهزماني؛یعنيشاخصدورهارزیابيمعینداشتهباشد.
6(بانکاطالعاتي؛یعنيدادههاواطالعاتالزمومربوطبهشاخصوجودداشتهباشد.
تالشهایینیزدرزمینهتلفیقسیستماتیکمعیارهابرايارزیابيعملکرددرکلزنجیره
تأمینانجامشدهاستواختالفنظرهایينیزوجوددارد.برايمثالدستهبنديهاییکهدر

اینزمینهارائهشدهبهشرحزیراست:
• آیااینمعیارهاکميهستندیاکیفي1؟	
• اینمعیارهاچهپارامتريرااندازهگیريميکنند؟	
• تاکتیکي	 و عملیاتي استراتژیک، چارچوبهاي از کدامیک روي بر تمرکز

است؟2
• ارزیابيآنهاباکدامفرآیندواجزایزنجیرهتأمینمرتبطاست؟3	

1. Beamon, B.M. (1999); Chan, F.T.S. and Qi, H.J. (2003).
2. Handfield, R.B. and Nichols, E.L. (1999).
3. Chan, F.T.S. and Qi, H.J. (2003); Huang, S.H. et al (2004); Li, G., et al (2005a).
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لجستیک مسائل به بیشتر توجه گذشته1، مطالعات از برداشت قابل نکات از یکی
داخليبهجایارزیابيعملکردکلزنجیرهتأمیناست.سطحرضایتمشتريکهبهعنوان
یکشاخصاستانداردبرایتعیینسطحخدمتدهيیکشرکتخاصمحسوبميشود

باعملکردتماماجزايزنجیرهتأمینآنشرکتارتباطنزدیکيدارد.

تشكيل ماتريس مقايسات زوجي 
 نقطهاي9براساس معيار 

تشكيل ماتريس مقايسات زوجي فازيآناليز سازگاري نظرات كارشناسان

محاسبه وزن فازي معيارها و 
زيرمعيارها 

يكپارچه كردن نظرات خبرگان و تعيين 
اولويت نهايي (به صورت قطعي)

تحليل و ارزيابي عملكرد اجزاي مختلف زنجيره با توجه به نتايج به دست 
آمده در راستاي اهداف اصلي ارزيابي

 هدف اصلي ارزيابي
(كسب رضايت مشتري)

انتخاب يك الگوي مناسب 
براي ارزيابي عملكرد اجزاي 

زنجيره

تعيين اهداف و سياستهاي 
استراتژيك ارزيابي عملكرد 

سازمان

تبيين روابط اساسي بين     
بخشهاي مختلف زنجيره  

 (روابط داخلي و خارجي سازمان)

شناسايي اجزاي اصلي 
زنجيره موردنظر

شناسايي، سازماندهي و معرفي معيارهاي 
عملكردي بر اساس الگوي پيشنهادي

جمعآوري اطالعات در مورد 
معيارهاي عملكردي

تشكيل ساختار سلسله مراتبي معيارهاي 
عملكردي (معيارها و زيرمعيارها) 

ول
ز ا

فا
رد

لك
عم

ي 
زياب

 ار
ب

اس
 من

وي
الگ

ئه 
 ارا

:
وم

ز د
فا

يره
نج

ي ز
جزا

د ا
كر

عمل
وه 

نح
رد 

مو
در 

ي 
گير

ميم
تص

:

نقطه ای

نمودار 1ـ مراحل ارزيابی عملكرد زنجيره تأمين براساس روش پيشنهادی و 
الگوريتم تصميم گيری

1. Lambert, D.M. and Pohlen, R.L. (2001).
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ارائهشده تأمین زنجیره عملکرد ارزیابي معیارهاي از تقسیمبندي )4(یک درجدول
SCORاست.ستوناولودوم،تقسیمبندیراطبقفرآیندهايتشخیصدادهشدهدرمدل
انعطافپذیری و نوآوري کیفیت، زمان، هزینه، بعد از معیارها سوم ستون در کرده، بیان

بررسیشدهاندودرستونآخرتعیینکّميوکیفيبودنآنهاصورتگرفتهاست.

جدول 4ـ دسته بندي معيارهاي ارزيابي عملكرد زنجيره تأمين
معيارهاي 

ارزيابي
 سطح 1

معيارها
از بعد هزينه، زمان، 

کيفيت، انعطاف پذيري، 
نوآوري

از بعد کيفي 
يا کّمي

ی
يز

ه ر
نام

 بر
اه

دگ
دي

از 

aکّميهزینه1.مسائلمربوطبهفروش
bکّميهزینه2.سود

b)کّميهزینه3.بازگشتسرمایه)سهمخالصسودازکلدارایي
aکّميهزینه4.نرخبازگشتسرمایه

aکّميهزینه5.سودخالصدرمقابلنرخبهرهوری
aکّميهزینه6.هزینهجابهجایياطالعات

aکّميهزینه7.تغییراتپیوستهبودجه
dکّميهزینه8.هزینههايکليمدیریتزنجیرهتأمین

dکّميهزینه9.هزینهکااليفروختهشده
dکّميهزینه10.گردشسرمایه

dکّميهزینه11.ارزشافزودهبهرهوری
nکّميهزینه12.هزینههايباالسري

nکّميهزینه13.هزینههايپنهان
کّميهزینه14.هزینههايتشویقيبرايایجادانگیزهدربینکارکنان

nکّميهزینه15.حساسیتنسبتبههزینههايبلندمدت
16.درصدفروشمحصولجدیددرمقایسهباتمامفروشدربازهي

nکّميهزینهزماني

nکّميهزینه17.قابلیتتوسعهوگسترش
oسرمایه)tie-up(کّميهزینه18.هزینههايانسداد

cکّميزمان19.مجموعزمانپاسخگویيزنجیرهتأمین
aکّميزمان20.مجموعسیکلزمانيزنجیرهتأمین

a,oکّميزمان21.زمانانتظاربرايیکسفارش
dکّميزمان22.زمانانتظاربرايتکمیلیکسفارش

bکّميزمان23.زمانپاسخگویيبهمشتري
aکّميزمان24.سیکلزمانيتوسعهمحصول

aکّميزمان25.مجموعزمانجریاننقدینگي
dکّميزمان26.سیکلزمانيبازگشتسرمایه
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معيارهاي 
ارزيابي
 سطح 1

معيارها
از بعد هزينه، زمان، 

کيفيت، انعطاف پذيري، 
نوآوري

از بعد کيفي 
يا کّمي

ی
يز

ه ر
نام

 بر
اه

دگ
دي

از 

eکیفيزمان27.افقبرنامهریزيمرتبطباروابطتجاري
nکّميزمان28.درصدکاهشزمانتولیدیکمحصول

b,c,m,n)کّميکیفیت29.نرخآمادهسازی)درتولید
aکّميکیفیت30.روشهايثبتسفارش

aکّميکیفیت31.دقتروشهايپیشبیني
fکیفيکیفیت32.درنظرگرفتنروابطاداري

mکّميکیفیت33.انعطافپذیريسفارش
کّميکیفیت34.انجامسفارشبهصورتکاملوبدوننقص

bکّميانعطافپذیري35.انعطافپذیريمحصولجدید
nکّمينوآوري36.تعدادمحصوالتجدیدواردشدهبهبازار

nکّمينوآوري37.استفادهازتکنولوژيجدید

بع
منا

اه 
دگ

دي
از 

aکّميهزینه1.روشهايکاهشهزینهيتأمینکننده
کّميهزینه2.درصداینکهتأمینکننده،کاالرادیریااشتباهتحویلدهد

3.زمانتحویلمربوطبهتأمینکنندهدرمقایسهباحدنصابموجود
aکّميزماندرصنعتموردنظر

aکّميزمان4.مدتزمانمستندسازيرویههايمربوطبهتأمینکننده
aکّميزمان5.سیکلزمانيسفارشخرید

aکّميزمان6.کارایيسیکلزمانيسفارشخرید
aکیفيکیفیت7.سطحشراکتتأمینکنندهوخریدار

aکّميکیفیت8.سطحتحویلهايبدونعیبتأمینکننده
aکّميکیفیت9.نرخمردودشدنتأمینکننده

eکیفيکیفیت10.اعتمادمتقابل
gکیفيکیفیت11.رضایتحاصلازانتقالدانشوآگاهي

hکیفيکیفیت12.رضایتحاصلازارتباطباتأمینکننده
aکیفيکیفیت13.همکاريتأمینکنندهدرحلمسائلفني

jکیفيکیفیت14.توسعةبرنامهریزيهايدوجانبهکهبهبهبودکیفیتمنجرميشود
kکیفيکیفیت15.توسعههمکاريهايدوجانبهکهمنجربهحلمسائلميشود

iکیفيکیفیت16.اتخاذتصمیماتمناسبدرزمینهمشتريوتأمینکننده
17.کیفیتاطالعاتلجستیکبههمراهحجمتغییراتآنهابین

iکیفيکیفیتتأمینکنندهومشتري

lکیفيکیفیت18.کیفیتدیدگاههاياتخاذشدهدرشبکههايتأمین
pکیفيکیفیت19.صحتاطالعات

pکیفيکیفیت20.مناسببودناطالعات
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معيارهاي 
ارزيابي
 سطح 1

معيارها
از بعد هزينه، زمان، 

کيفيت، انعطاف پذيري، 
نوآوري

از بعد کيفي 
يا کّمي

pکیفيکیفیت21.دردسترسبودناطالعات
aکیفيانعطافپذیري22.قابلیتتأمینکنندهدرپاسخبهنیازهايکیفي

يد
ول

و ت
ت 

اخ
 س

اه
دگ

دي
از 

bکّميهزینه1.مجموعهزینههايمنابع
b,nکّميهزینه2.هزینةتولید

bکّميهزینه3.میزانسرمایهدرقالبموجودي
bکّميهزینه4.هزینةمتروکشدگيموجودي

bکّميهزینه5.هزینةکاالهايدرجریانساخت
aکّميهزینه6.هزینههرواحدساعتکاري

7.هزینهناشيازفضايمورداستفادهبرايذخیرهموجودي،موجودي
a,cکّمیهزینهدرجریانساخت،میزانضایعاتوکاالينهایي

nکّمیهزینه8.هزینهموجودي
cکّمیهزینه9.نرخدورهگردشموجودي

mکّمیهزینه10.نرخجریانموجودي
aکّمیهزینه11.ارزشماليسفارش

aکّمیهزینه12.کارایيبرنامهریزيتولیدمادر
bکّمیهزینه13.تعداداقالمتولیدشده

m,nکّمیهزینه14.هزینهانبار
mکّمیهزینه15.ظرفیتذخیرهسازي

mکّمیهزینه16.هزینهاستفادهازموجودي
b,nکّمیهزینه17.هزینهکمبوداحتمالي
bکّمیهزینه18.تعدادسفارشاتمعوقه

bکّمیهزینه19.تعدادکمبودها
bکّمیهزینه20.میانگینسفارشاتمعوقه

nکّمیهزینه21.درصدوجود/عدموجودیکمنبعدریکبازهزماني
oکّمیهزینه22.هزینههرواحدحجم
oکّمیهزینه23.هزینةانهدامضایعات

aکّمیزمان24.سیکلزمانيبرنامهریزيشدهبرايفرآیندتولید
bکّمیزمان25.زمانتحویلتولید

26.زمانموردنیازبرايتولیدیکمحصولخاصیامجموعهاياز
bکّمیزمانمحصوالت

nکّمیزمان27.زمانموردنیازبرايتولیدمحصولترکیبيجدید
mکّمیکیفیت28.میزانصحتموجودي

oکّمیانعطافپذیري29.تنوعموجودي
nکّمیکیفیت30.درصدضایعات
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معيارهاي 
ارزيابي
 سطح 1

معيارها
از بعد هزينه، زمان، 

کيفيت، انعطاف پذيري، 
نوآوري

از بعد کيفي 
يا کّمي

dکّمیانعطافپذیري31.انعطافپذیريتولید
cکّمیانعطافپذیري32.انعطافپذیريظرفیتتولید

b,nکّمیانعطافپذیري33.میزانانعطافپذیري
n.کّمیانعطافپذیري34.تعدادفعالیتهایيکهکارگرانميتوانندانجامدهند

ل
وي

تح
اه 

دگ
دي

از 

oکّمیهزینه1.مجموعهزینههايلجستیک
n,bکّمیهزینه2.هزینههايتوزیع
mکّمیهزینه3.هزینههايتحویل

mکّمیهزینه4.هزینههايحملونقل
oکّمیهزینه5.هزینههايحملونقلبهازايهرواحدمحصول

oکّمیهزینه6.هزینههاينیرويانساني
mکّمیهزینه7.بهرهوریحملونقل

bکّمیهزینه8.خطاهايجابهجایي
oکّمیهزینه9.راندمانتحویل

nکّمیهزینه10.درصدتحویلهايصحیح
aکّمیزمان11.مدتزمانانتظارتحویل
aکّمیزمان12.دورهتناوبتحویلکاال

bکّمیزمان13.میزانتأخیردرتولید
bکّمیزمان14.میانگینزمانتأخیردرسفارشات

bکّمیزمان15.میانگینزمانزودترانجامدادنسفارشات
b,nکّمیزمان16.درصدتحویلهايبهموقع

a,dکّمیکیفیت17.عملکردتحویل
a,c,d,mکّمیکیفیت18.قابلیتاطمینانتحویل

bکّمیکیفیت19.تعدادتحویلهايبهموقع
aکیفيکیفیت20.اثربخشيوکارایيبرنامهریزيتولیدمادر

aکّمیکیفیت21.محرکقابلیتاطمینانبرايعملکرد
aکیفيکیفیت22.کیفیتکاالهايتحویلدادهشده

aکّمیکیفیت23.دستیابيبهتحویلهايبیعیبونقص
aکّمیکیفیت24.کیفیتمستنداتتحویل
b,mکّمیانعطافپذیري25.انعطافپذیریتحویل

a,mکّمیانعطافپذیري26.پاسخگویيبهتحویلهايضروري
mکّمیانعطافپذیري27.انعطافپذیريحملونقل

dکّمیهزینه1.هزینهفرآیندهايپشتیبانی/بازگشتکاال
aکّمیزمان2.زمانالزمبرايگرفتننظراتمشتري

b,n)کیفيکیفیت3.رضایتمشتري)عدمرضایتمشتري
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معيارهاي 
ارزيابي
 سطح 1

معيارها
از بعد هزينه، زمان، 

کيفيت، انعطاف پذيري، 
نوآوري

از بعد کيفي 
يا کّمي

رد
رک

کا
اه 

دگ
دي

از 

aکیفيکیفیت4.میزاندرکمشتريازارزشمحصول
bکّمیکیفیت5.شکایاتمشتري

cکّمیکیفیت6.نرخشکایات
b,mکیفيکیفیت7.کیفیتمحصول

8.انعطافپذیريسیستمهايخدماتيدرمواجههبانیازهايخاص
aکیفيانعطافپذیريمشتریان

2ـ3. تعيين روش تصميم گيری )ارزيابي(

معیار مثاًل میگیرند. تصمیم مختلف معیارهاي برحسب گوناگون صنایع در مشتریان
براي دارد، برعهده را اساسي نقش زمان آن در بیشک که تحویل فرآیند به مربوط
زیادی اهمیت مناسب وزندهي یک بنابراین دارد. خاصي اهمیت تولیدي بخشهاي
)AHP( سلسلهمراتبی تحلیل فرآیند تصمیمگیري تکنیک کمک به بخش این در دارد.
درواقع میکنیم. مشخص را اهمیتشان درجه و کرده اولویتبندی را معیارها فازي،
تبدیل قابل ریاضي اعداد به و داشته انسانيیکعدماطمینانوجود تصمیمهای در وقتی
مسائل اینگونه برايحل فازي تاحديگمراهکنندهمیشود.مجموعه نتایج نباشد، قطعي
قابلیت روش، این میکند. کمک ما به تصمیمگیری پیچیدگي کاهش در و شده ارائه
در دارد. را آنها با مرتبط معیارهاي به توجه با مختلف صنایع براي تطبیق و سازگاري
ادامهمراحلروشفرآیندتحلیلسلسلهمراتبفازيمتناسبباساختارمسأله،توضیحداده

میشود.
با عناصر تصميم گيري )معيارها و زيرمعيارها(.پس پايه گذاری ساختار سلسله مراتبي  )1
در پارامترها زیرمعیارها(، و معیارها اصلی، هدف )شامل سلسلهمراتبی ساختار تشکیل از
باآنهادرسطحباالتر هرسطحازسلسلهمراتببهصورتدوبهدونسبتبهپارامترمرتبط

مقایسهمیشوند.
ازهرتصمیمگیرندهدرموردمیزاناهمیتمیانپارامترهايتصمیمگیريدریکسطح
مشابه،نسبتبهپارامترمرتبطباآندرسطحباالتربهصورتزوجيدرقالبواژههايزباني
فازيموجوددرجدول اعداد میانههاي نقطهايکهدرواقع 9 مقیاس توسط و سؤالشده
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)6(است،بهاعدادقطعيریاضيتبدیلميشود؛بدینترتیبماتریسمقایساتزوجيبراي
هریکازKتصمیمگیرندهشکلميگیرد.

از هریک وزن ابتدا زوجی، مقایسات ماتریس تشکیل از پس سازگاري. آناليز  )2
میشود: مقایسه ویژه بردار و مقادیر محاسبه توسط پارامترها اولویت و محاسبه پارامترها
 R.W=λMax.WوRماتریسمقایساتزوجي،WبردارویژهماتریسRو λMaxبزرگترین

مقدارویژهماتریسRاست.
مشخصهسازگاريماتریس،براياطمینانازسازگاريقضاوتهادرفرآیندمقایسهای
زوجياست.شاخصسازگاري)CI(ونرخسازگاري)CR(بهصورتزیرتعریفميشوند

)ساعتي،1980(.
)1(

λMax-nCI=
n-1

)2(
CI

CR=
RI

همچنین دارد. وجود زوجي مقایسات ماتریس در که است عناوینی تعداد n پارامتر
با زوجي مقایسههای ماتریس از تصادفي بهصورت که سازگاري شاخص میانگین ،RI

اندازهمشابهبهدستآمدهدرجدول)5(آوردهشدهاست.برايماتریس3×3مقدار0/05،
ماتریس4×4مقدار0/08وماتریسهايبزرگترازآنعدد0/1بهعنوانحدآستانهدرنظر

گرفتهميشود.

RI جدول 5ـ مقادير

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 N
1/59 1/57 1/56 1/48 1/51 1/19 1/45 1/41 1/32 1/24 1/12 0/90 0/58 RI

3(ايجاد ماتريس اعداد فازي مثبت.دراینجاامتیازهایمقایسههایزوجيکهازواژههاي
زبانيبهدستآمدهبود،دوبارهتوسطاعدادفازيمثلثيطبقجدول)6(بازسازيميشود.طبق

باکلی1)1985(ماتریسدوجانبهاعدادفازيمثبتبهصورتزیرتعریفميشود:

1. Buckly.
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~
R =[

~
rij ]k )3(

:یکماتریسدوجانبهاعدادفازيمثبتمربوطبهتصمیمگیرنده kاماست. ~R k

:ترجیحعنصرiامنسبتبهjامبهصورتعددفازيبهطوريکه: ~
rij

)4(~
rij =1; "i=j

; "i,j=1, 2,..., n1~
rij = ~

rji

جدول 6ـ اعداد فازي مثلثي

ترجیهاتاعدادفازيمثلثيمثبتاعدادفازيمثلثيمعکوسمثبت
کاماًلمطلوبتر)9.9.9()1/9.1/9.1/9(
حدواسطمیانکاماًلمطلوبترومطلوبیتخیليقوي)7.8.9()1/9.1/8.1/7(
مطلوبیتخیليقوي)6.7.8()1/8.1/7.1/6(
حدواسطمیانمطلوبیتخیليقويومطلوبیتقوي)5.6.7()1/7.1/6.1/5(
مطلوبیتقوي)4.5.6()1/6.1/5.1/4(
حدواسطمیانمطلوبیتقويوکّمیمطلوبتر)3.4.5()1/5.1/4.1/3(
کّمیمطلوبتر)2.3.4()1/4.1/3.1/2(
حدواسطمیانکّمیمطلوبترومطلوبیتیکسان)1.2.3()1/3.1/2.1(
مطلوبیتیکسان)1.1.1()1.1.1(

باکلیوستورا1 Lambda-Maxکهتوسط محاسبه وزن هاي فازي.مبتنيبرروش )4
استکهدرسال2001ارائهشدووزنهايفازيپارامترهارامحاسبهمیکند.روشکار

بهصورتزیراست:
• 	aاستفادهازروشبرش

شود، ایجاد ام k تصمیمگیرنده مثبت فازي اعداد ماتریس تا داده قرار a=1 ابتدا
مثبت فازي اعداد ماتریس باالي و پایین حد آوردن بهدست برای a=0 و ، k

b
~R =( ~rij )

k
b

.سپسبهکمکیکيازروشهایيکهدر k
c

~R =( ~rij )
k
c و

k
a

~R =( ~rij )
k
a تصمیمگیرندهkام،

روشAHPمعموليبهدستميآوردیم)ازقبیلمیانگینهندسي،حسابيو...(وزنهریک

1. Buckly & Csutora.
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ازمعیارهارامحاسبهميکنیم:

Wk
b =(wi)

k
b ,     Wk

a =(wi)
k
a ,    Wk

c =(wi)
k
c ,    i=1, 2,..., n )5(

• برایحداقلساختنمیزانفازيبودنوزنها)مینیممساختنفاصلهمیانحدودباال	
وپایین(دوثابتزیردرنظرگرفتهميشود:

M k
a=min{

k
ibw
k
iaw

|1ÀiÀn} )6(

M k
c=max{

k
ibw
k
icw

|1ÀiÀn} )7(

وبهاینترتیبحدودباالوپایینوزنهابهصورتزیرتعریفميشود:

w*k
ia =Mk

a wk
ia )8(

w*k
ic =Mk

c wk
ic )9(

وحدودباالوپایینماتریسوزنهابدینصورتاست:

w*k
a =(w*

i )k
a     i=1, 2,..., n )10(

w*k
c =(w*

i )k
c     i=1, 2,..., n )11(

W*kماتریسوزنفازيبرايتصمیمگیرندهفازيkامبهدست
c Wkو

b ،W*k
a باترکیب

آمدهوبهصورتزیرمعرفيميشود:
k
i

~W =(w*k
ia , w*k

ib , w*k
ic )     i=1, 2,..., n )12(

5(يكپارچه کردن نظرات تصميم گيرندگان.ازمیانگینهندسيبرايترکیبوزنهاي
فازيمربوطبهتصمیمگیرندههااستفادهميشود.

K,...,2,1k,W~W~
k
1

K

1k

k
ii =∀







= ∏

=
)13(

:ترکیبوزنهایفازيحاصلازkتصمیمگیرنده،برايمعیارتصمیمگیريiام. iW~

:وزنفازيمعیارتصمیمگیريiامتوسطتصمیمگیرندهkام. k
iW~

k:تعدادتصمیمگیرندگان.
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6(به دست  آوردن اولويت بندي نهايي.بامعادلهپیشنهادشدهتوسطچن1درسال2000،
بهصورتیکضریبنزدیکي)CC(بهشرحزیر،اولویتبندينهایيمحاسبهشدهودر

پایانضرایببهدستآمدهرانرمالسازیمیکنیم.

0ÀCCiÀ1; CCi
)0,W~(d)1,W~(d

)0,W~(dCC
ii

*
i

i −

−

+
= )14(

iاماستو*dو-dفاصلهمیاندوعددفازي CCiوزننهایيمعیارتصمیمگیري که
هستند.

)15(

)16(

iW~تركيب اوزان فازي حاصل از :k  معيار تصميم گيري تصميم گيرنده، برايi  .ام
k

iW~ :وزن فازي معيار تصميم گيريi ام توسط تصميم گيرندهk .ام
K .تعداد تصميم گيرندگان :

در سال  Chen توسط معادلة پيشنهاد شده توسط - به دست  آوردن اولويت بندي نهايي:6
) به شرح زير ارائه شده اولويت بندي نهايي CC به صورت يك ضريب نزديكي (2000

محاسبه شده و در پايان ضرايب به دست آمده را نرمااليز ميكنيم. 

)14 (1CC0 i ≤≤ ;
)0,W~(d)1,W~(d

)0,W~(dCC
ii

*
i

i −

−

+
= 

 فاصلة ميان دو عدد فازي d− وd∗ام است و i وزن نهايي معيار تصميم گيريiCCكه 
هستند. 

)15 (])0W()0W()0W[(
3
1)0,W~(d 2

ic
2

ib
2

iai −+−+−=− 

)16 (])1W()1W()1W[(
3
1)1,W~(d 2

ic
2

ib
2

iai
* −+−+−=

 
درادامه،روشذکرشدههمراهبایکمطالعهمورديبهصورتکاملتشریحميشود.

4. مطالعه موردي و تحليل نتايج

عملیاتي جهت در کاربردی نتایج استدالل و مسأله بهتر درک برای قسمت این در
بودنروشپیشنهاديبرايتصمیمگیرندگانازیکمطالعهموردياستفادهمیشود.مطالعه
در موجود شرایط به توجه با ارزیابي این در است. غذایي صنایع شرکت یک موردي
براي نیاز مورد زیرمعیارهاي و معیارها مربوطه، مدیران با مشاوره و غذایي مواد صنعت
ارزیابيزنجیرهتأمیناینشرکتطبقجدول)12(بهدستآمدهاست.روشکاربهاین
صورتاستکهابتداساختارسلسلهمراتبيموردنیازکهدرآنهدفاصليمسأله)ارزیابي
با ميکنیم. رسم را شدهاند مشخص زیرمعیارها و معیارها تأمین(، زنجیرة کل عملکرد
استفادهازنظراتکارشناسان)دراینجانظرمدیرانشرکتاعمالشدهاست(،درقدماول
باهدف مقایسه در )معیارها(، برايسطحیکسلسلهمراتب را مقایساتزوجي ماتریس
ارائهشدهاست. بهصورتزیر ازآن نتایجمحاسباتيحاصله و اصليمسألهتشکیلداده
با مقایسه در را زوجي مقایسات ماتریس دو، سطح زیرمعیارهاي براي ترتیب همین به
معیارهايمرتبطباآنهادرسطحباالتر)سطح1(تشکیلدادهوفرآیندمحاسباتيراطبق

1. Chen.
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الگويپیشنهاديانجامميدهیم.
کامل نتایج و شده آورده سلسلهمراتب یک سطح برای محاسباتی نتایج اینجا در
محاسباتدرجدول)12(خالصهشدهاست.جدول)7(نتایجحاصلازگامهایاولودوم
ارائه نظرات سازگاری از اطمینان کسب از بعد که میدهد نشان را پیشنهادی روش
میدهیم تشکیل را زوجی مقایسات فازی ماتریس )8( طبقجدول خبرگان، توسط شده
از اولیههریک فازی فازی،وزن ماتریس نرمالسازی از بعد )گام3(.مطابقگامچهارم،
پارامترهابراساسمیانگینحسابی،محاسبهشده)جدول9(وسپسطبقالگویارائهداده
میشودتاازمیزانفازیبودنآندرجهتافزایشدقتحدممکنکاستهمیشود)جدول
یکپارچهسازی فرآیند باشد، شده استفاده خبره چندین نظرات از اگر پنجم گام در .)10
میشود محاسبه پارامترها از هریک قطعی وزن آخر گام در و میگیرد صورت نظرات

)جدول11(.

جدول 7ـ ماتريس مقايسات زوجي معيارها
کارکرد تحويل توليد منابع برنامه ريزي

3 2 2 1 1 برنامه ريزي

4 3 3 1 1 منابع

2 3 1 0/33 0/5 توليد

2 1 0/33 0/33 0/5 تحويل

1 0/5 0/5 0/25 0/33 کارکرد

lmax=5/19       CI=0/05       CR=0/04  À0/1

جدول 8ـ ماتريس فازي مقايسات زوجي معيارها

کارکردتحويلتوليدمنابعبرنامه ريزي

)2.3.4()1.2.3()1.2.3()1.1.1()1.1.1(برنامه ريزي

)3.4.5()2.3.4()2.3.4()1.1.1()1.1.1(منابع

)1.2.3()2.3.4()1.1.1()0/25.0/33.0/5()0/33.0/5.1(توليد

)1.2.3()1.1.1()0/25.0/33.0/5()0/25.0/33.0/5()0/33.0/5.1(تحويل

)1.1.1()0/33.0/5.1()0/33.0/5.1()0/2.0/25.0/33()0/25.0/33.0/5(کارکرد
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جدول 9ـ اوزان فازي اوليه

1
1W )0/24.0/36.0/48(
1
2W )0/36.0/48.0/6(
1
3W )0/0.18/27.0/38(
1
4W )0/11.0/17.0/24(
1
5W )0/0.08/10.0/15(
k
aM =1/22      k

CM =0/80

جدول 10ـ اوزان فازي نهايي
kW *

1 )0/29.0/36.0/38(
kW *

2 )0/44.0/48.0/48(
kW *

3 )0/0.22/27.0/30(
kW *

4 )0/14.0/17.0/19(
kW *

5 )0/0.10/10.0/12(

 جدول 11ـ نتايج نهايي معيارها )سطح 1(

)0,~( iWd −)1,~( iWd −CCiWiاولويت

0/350/65CC10/35W10/262برنامه ريزي
0/460/53CC20/47W20/341تأمين منابع

0/270/73CC30/27W30/203توليد
0/170/83CC40/17W40/124تحويل
0/110/89CC50/11W50/085کارکرد

نتایجحاصلازاینمطالعهنشانميدهدکهدراینشرکتمعیارتأمینمنابعبهعنوان
ارجحترینمعیاردرارزیابيکلزنجیرهبهحسابميآید.باتوجهبهمطالعاتانجامشده
ميتوانگفتکهصنایعغذایيبهدلیلتنوعمواداولیه،باتأمینکنندگانزیاديسروکار
از تولید، خط در مصرف از قبل باید ميشود شرکت وارد که اولیهاي مواد و دارند
آزمایشگاهجوازورودبهخطرادریافتکردهباشد.همچنین،درصورتعدمتطابقبا
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استانداردهايموردنظر،درمحیطقرنطینهقرارگرفتهوبهمرجوعشدنمحمولهارساليو
اخاللدرسیستمتولیدوسایراجزايزنجیرهمنجرمیشود.ازطرفيروندخاصيدرزمان
رسیدنسفارشهابهشرکتوجودندارد.بنابراینتأمینمنابعموردنیازباتوجهبهشرایط
مختلف،همازنظربهموقعرسیدنوهمازجهتصحتوسالمتکااليتأمینشده،تأثیر

زیاديبرکلعملکردمجموعهخواهدداشت.

جدول 12ـ ارزيابي عملكرد زنجيره تأمين شركت صنايع غذايي

W** W* سطح 2 سطح 1

0/037 0/141 1.نرخبازگشتسرمایه

برنامه ريزي
0/26

0/039 0/150 2.سود

0/045 0/172 3.سودخالصدرمقابلنرخبهرهوری

0/0075 0/029 4.هزینهجابجایياطالعات

0/0174 0/067 5.تغییراتپیوستهبودجه

0/0086 0/033 6.سیکلزمانيتوسعهمحصول

0/0392 0/151 7.مجموعزمانجریاننقدینگي

0/0294 0/113 8.مجموعسیکلزمانيزنجیرهتأمین

0/0291 0/112 9.دقتروشهايپیشبیني

0/008 0/031 10.روشهايثبتسفارش

0/0435 0/128 1.روشهايکاهشهزینهتأمینکننده

تأمين منابع
0/34

0/054 0/159 2.درصداینکهتأمینکنندهکاالرادیریااشتباهتحویلدهد

0/0099 0/029 3.مدتزمانمستندسازيرویههايمربوطبهتأمینکننده

0/0391 0/115 4.سیکلزمانيسفارشخرید

0/0375 0/105 5.کارایيسیکلزمانيسفارشخرید

0/0184 0/054 6.زمانتحویلمربوطبهتأمینکنندهدرمقایسهباحدنصابموجوددرصنعتموردنظر

0/0099 0/029 7.مدتزمانمستندسازيرویههايمربوطبهتأمینکننده

0/014 0/041 8.سطحشراکتتأمینکنندهوخریدار

0/0493 0/145 9.سطحتحویلهايبدونعیبتأمینکننده

0/0228 0/067 10.نرخمردودشدنتأمینکننده

0/016 0/047 11.همکاريتأمینکنندهدرحلمسائلفني

0/0272 0/080 12.قابلیتتأمینکنندهدرپاسخبهنیازهايکیفي
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W** W* سطح 2 سطح 1

0/0276 0/138 1.هزینههرواحدساعتکاري

توليد
0/20

0/0124 0/062 2.هزینهناشيازفضايمورداستفادهبرايذخیرهموجودي،موجوديدرجریانساخت،
میزانضایعاتوکاالينهایي

0/0116 0/058 3.ارزشماليسفارش

0/09 0/450 4.کارایيبرنامهریزيتولیدمادر

0/0584 0/292 5.سیکلزمانيبرنامهریزيشدهبرايفرآیندتولید

0/0174 0/145 1.مدتزمانانتظارتحویل

تحويل
0/12

0/0101 0/084 2.دورهتناوبتحویلکاال

0/0119 0/099 3.عملکردتحویل

0/0104 0/087 4.قابلیتاطمینانتحویل

0/006 0/050 5.اثربخشيوکارایيبرنامهریزيتولیدمادر

0/0065 0/054 6.محرکقابلیتاطمینانبرايعملکرد

0/0157 0/131 7.کیفیتکاالهايتحویلدادهشده

0/0164 0/137 8.دستیابيبهتحویلهايبیعیبونقص

0/0064 0/053 9.کیفیتمستنداتتحویل

0/0192 0/160 10.پاسخگویيبهتحویلهايضروري

0/0101 0/126 1.زمانالزمبرايگرفتننظراتمشتري

کارکرد
0/08

0/0384 0/480 2.رضایتمشتري)عدمرضایتمشتري(

0/0067 0/084 3.میزاندرکمشتريازارزشمحصول

0/0248 0/310 4.انعطافپذیريسیستمهايخدماتيدرمواجههبانیازهايخاصمشتریان

*W=وزنهریکاززیرمعیارهانسبتبهمعیارمرتبطباآندرسطحباالتر.

**W=وزنزیرمعیارهانسبتبهکلدرختسلسلهمراتب.

درمرحلهبعد،معیاربرنامهریزيبهعنوانیکعاملکلیديدرجهتهدایتکلزنجیره
زنجیره، اجزاي برايتکتک منطقي و درست برنامهریزيهاي با زیرا کرد عملخواهد
به رسیدن درجهت امور اصالح و بخشها میان هماهنگي عملکرد، بهبود و رشد شاهد
اهدافاستراتژیکشرکتخواهیمبود.معیارهايتولید،تحویلوکارکرددراولویتهاي
بعديقراردارند.بههمینترتیب،درجهاولویتهریکاززیرمعیارهاباتوجهبهمعیارهاي
اصليمربوطبهآنهادرسطحباالونقششاندرکلزنجیره،مشخصشدهاستوميتوان
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اهمیتونقشبخشهايمختلفزنجیرهدرپیشبرداهدافتکنیکي،تاکتیکيواستراتژیک
سازمانرامشخصکرد.

جمع بندي و مالحظات

مدیریتزنجیرهتأمین،یکعاملکلیديبرايدستیابيبهمزیتهايرقابتيوازاجزاي
محسوب سازمانها سوددهي و بهرهوری ارتقاي جهت در رقابتي استراتژيهاي اصلي
ميشود.ارزیابيعملکردزنجیرهتأمینگاممؤثریبرایرسیدنبهاینمهماستوازآنجا
کهبرايارزیابيعملکردروشهايمختلفيوجودداردوهرسازمانبنابهشرایطميتواند
مناسبضروري ارائهیکساختار استفادهکند، تأمینخود ارزیابيزنجیره براي ازآنها
است.دراینتحقیقدوتغییردرروندتعریفواستفادهازمعیارهاارزیابيعملکردمشاهده

میشود:
سعي زمان باگذشت ولي بود، کنترلي و هزینهاي معیارهاي بر تمرکز درگذشته )1
شدهاستتامعیارهایيکهوظایفبلندمدتواستراتژیکمدیریتزنجیرهتأمین
مانندخدمتبهمشتريوروابطبیناعضارابررسيمیکنند،تعریفشدهومورد

استفادهقرارگیرد.
2(حرکتدرجهتاستفادهازمعیارهایيباشدکهبادیدگاهزنجیرهتأمیندرسازمان
را زنجیره از بخشي یا و تنهایکعضو که معیارهایي از استفاده و هستند مرتبط

تحتپوششقرارميدهددرحالکاهشباشد.
دراینمقالهضمنجمعبنديروشهايمختلف،ساختارمنظميبرايارزیابيعملکرد
کلزنجیرهتأمینارائهشدوبااستفادهازپنجشاخصبرنامهریزي،تأمینمنابع،تولید،تحویل
وکارکردــبهعنوانمعیارهایاصلیارزیابيوتقسیمبنديزیرمعیارهابراساسشاخصهاي
فوقــآنهارادرقالبدوطیفموضوعيدیگرطبقجدول)4(دستهبنديکردیم.ازجمله
مهمترینمالحظاتدرسیستمارزیابيعملکردپیشنهادشدهمیتوانبهمواردزیراشارهکرد:

1(ازاهدافاستراتژیکپشتیبانيکند.
از مختلفي انواع شامل باید عملکرد ارزیابي سیستم یک یعنی باشد؛ متوازن )2
شاخصهايعملکردباشدتاتماميجنبههايمهمبرايموفقیتسازمانراپوشش
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دهد.
3(درمقابلبهینهسازيبخشيبایستد.

4(تعدادشاخصهايعملکردیآنمحدودباشد.
5(دسترسيبهآنآسانباشد.

بهبود بهراحتي اطالعاتشان بهگونهايطراحيشوندکه باید اینسیستمها درضمن
یافتهودردسترساستفادهکنندگانقرارگیرد.
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