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 چکیده
یای  قابتی امروز  در دن چار گی کیتری را در             شییییوه ،ر که یک ته  گذشییی ید  یت تول مدیر های 

توان ابزار  پایدار را می تأمینزنجیره  .انددادهکارایی خود را از دسییت ،داشییتندفرآیندهایشییان
 وکارکسبای دانست که قادر است عیلکرد قابل قبولی را با درگیری گسترده پایداری در عیلی

پایداری بیشییتر زنجیره  جهتعیلکردی مناسییب  برای داشییتنتواندر این راسییتا می .ایجاد کند
 های رقابتی راتجویز کرد.اولویت تأمین

ست  تحلیلی -توصیفی ،روشکاربردی ، از حیث -از نوع هدف پژوهشی پژوهش حاضر   و ا
 ،در این پژوهشپایدار انجام شییده اسییت.  تأمینهای رقابتی در زنجیره با هدف تعیین اولویت
و  یافتیمدست شناسایی شده و به یک ساختار سلسله مراتبی از آن          تأمینابتدا ابعاد زنجیره 

ها و زیرمعیارهای و کلیه اولویت کردیم معیارهای آن را تعیینسییچب با بررسییی ادبیات، زیر 
سایی    شرکت  شده شنا شه با ترکیبی از   خانگیلوازمهای را بر روی مجیوعه   فنونپارس تو
صییم  شان داد اولویت نتایج پژو. گیری  ندمعیاره مورد آزمون قرار دادیمت  های رقابتیهش ن
شرکت  ست    ،به ترتیب ندکنآن در بازار رقابت می کارگیریبهبا  هاکه  هزینه، تحویل و کیفیت ا
)ارزش مقداری در نظر گرفته  Vمتفاوتی که برای  ها با توجه به مقدار ارزشاولویتو سیییایر 
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 .یفاز نظریهمجیوعه  ؛ترجیحات بیانی رقابتی؛های ؛ اولویتپایدار تأمینزنجیره  :هاکلیدواژه

 

 مقدمه-1
، انبارها و  ونقلحیلو با پیشییرفت فناوری و ورود آن به عرصییه تولید، 1990در دهه 
بحث    ،به رضیییایت مشیییتری و کیفیت کاخها و خدمات          توأمو توجه   ها فروشخرده
مدیران   ،مطرح شییید. در این دهه یای در صییینایو تولیدگسیییترده طورتأمینبهزنجیره 

محصیییوخت با   تأمین ،درواقودریافتند که تولید یک محصیییوی کیفی کافی نیسیییت.         
های جدیدی را   الش هاموردنظرآنزینه و کیفیت مشییتری و با ه  موردنظرمعیارهای 
سازمان   به وج شرایطی،  شبک ود آورد. در  نین  هیه  ه،ها دریافتند که باید در مدیریت 
دهنده خدمات پب از  ارائههای و نیز شرکت کنندتأمینییرا  هاآنکه ورودی  یحدهایاو

که اثرات دخالت  وجود داردای جیاع نظر گسیییتردها. [583ص ،1]شیییوندفروش درگیر
شدیدی را متوجه پایداری    و این تغییرات  کندزیستیی محیطبشر در طبیعت، تهدیدهای 

بر اکوسیییسییتم از طریو آلوده کردن مواد یذایی و منابو آی طبیعی، تغییرات شییدید    
های آی و     ،تا هیین اواخر .[234ص ،2]گذارد  تاثیر می ها  هوایی و انواع انقراضالگو

سائلی     صورت تأمینبهبخش زیادی از تحقیقات مدیریت زنجیره  سی م جداگانه به برر
سائل  از قبیل  ست م شر می محیطیزی ه روابط بین  بدون آنک؛پرداختند، امنیت و حقوق ب
در مقابل .[360ص، 3]های مسییییولیت اجتیاعی را بر عهده بگیرندو سیییایر جنبه هاآن

صادی     تأمینزنجیره  سب سنتی که بر عیلکرد مالی و اقت متیرکز بود، زنجیره   وکارک
ست پایدار به یکچار ه کردن اهداف اجتیاعی یا  تأمین صادی    محیطیزی که در ابعاد اقت

مرتبط با   پایداری    های در نظر گرفتن فعالیت  . [35ص ،4]پردازدمی،اند فته گسیییترش یا 
یاتی در   حوزه یار     آور دسیییتبه های عیل قابتی بسییی  ،5]اسیییت باارزش دن مزیت ر
صطالح مدیریت زنجیره  .[110ص صل  ،تأمینا س بهدر ا شاوران   یلهو در اوایل دهه  و م
برای  [؛119ص ،6]ذی کردای را به خود جتوجه گسییترده ،ازآنپبمطرح شیید و  1980
سای   ،مثای شورای مدیریت     1995در  سالیانه  صد از    5/13ونقلحیلدر کنفرانب  در
، تنها دو سای بعد،  1997بود. در کنفرانب  «تأمینزنجیره »شامل واژه  هابخشعناوین 

به میزان        میزان بخش ناوین  مل این ع ف     4/22های شییییا یا   ،7]تدرصیییید افزایش 
که در محیط   یاز تعدادی تغییرات  تأمین عیلی، مفهوم مدیریت زنجیره    نظرازنقطه .[2ص

های تولیدی، کاهش منابو اصیییلی تولید،  رخ داده و شیییامل افزایش هزینه وکارکسیییب
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وضعیت رقابت بیرونی با محیط درونی   سازی  هیاهنگ  رخه عیر کوتاه محصوخت، 
در  نین .[281ص ،8]اسیییتاقتصیییاد بازارها بودند، حاصیییل شیییده  شیییدنیجهانو 

ها دریافتند که این       از تغییرات مذکور، سیییازمان    گیرینتیجه یک   عنوانبه ،شیییرایطی
شان  برای مدیریت  مدتطوخنیتغییرات در  باید در مدیریت   هاآنکافی نیست.   سازمان
مسیتقیم و    طوربه-را هاآنهایی که ورودی سیازمان  و شیرکت  هاکارخانهشیبکه هیه  
های مرتبط با تحویل و خدمات پب  و هیچنین شبکه شرکت کردندتأمینیی-ییرمستقیم

شی        شوند. با  نین نگر شتری، درگیر  صوی به م زنجیره  » رویکردهای ،از فروش مح
 .[20ص ،9]پا به عرضه وجود گذاشتند «تأمین مدیریت زنجیره»و  «تأمین

، رشیید  حایباایندهد. ی توسییعه در زندگی بشییر را نشییان میتاریخ جهان یک الگو
ست محیطیعی و منابو طب ،ای پایداری آینده زمینفزاینده صورت بهصنعتی کنونی    زی
  رای هایبشر باید مسیولیت  نینیاینهایو برای یلبه بر نگرانی اندازدآن را به خطر می

کارا برای توسییعه محصییوخت دوسییتدار     صییورتبهاثربخش و هم  صییورتبههم 
  ازاینکهچباعتقاد داشییت که( 2007سیییرواسییتاو). [517ص ،10د]تقبل کن زیسییتمحیط

بهترین  بود  واضییی کامالمعرفی شییید،  1990در سیییای  تأمینمفهوم مدیریت زنجیره 
که   اسییتحوزه آن با عیلیات  محیطیزیسییتشیییوه تقاضییا یکچار ه کردن مدیریت  

ها  محققان برای مطالعه در این حوزه هایمندیعالقهباعث افزایش  صورتروزافزون به
ش تقاضیییا برای منابو و افزایزیسیییت لزوم حفاظت از محیط.[111ص ،5]خواهد شییید
بازبینی در عیلیات زنجیره   و وکارکسب های بررسی مجدد مدی  بهرا  هاطبیعیسازمان 
 .[577ص ،11]استوادار کرده  تأمینشان
پایدار سییلسییله  تأمینهای رقابتی در زنجیره در این مقاله با تعیین اولویت ،روازاین
تحت شیییرایط عدم اطیینان به        گیری ندمعیاره تصیییییم   فنونکارگیری به با   و مراتبی
و اهداف تحقیو در این   شیییدهمطرحها پرداختیم. با توجه به مسیییائل اولویتبندی رتبه
 زیر هستیم: سؤاختپاسخگویی به  درصددپژوهش
 ؟اندماکدو زیرمعیارهای آنپایدار  تأمینهای رقابتی در زنجیره اولویت -1
 ؟ گونه است های رقابتیترتیب اهییت اولویت -2
به  با   -3 جه  ئه رویکرد  تو کدام از     ،شیییده ارا برای داشیییتن عیلکردی بهتر در هر
 است؟ تأکیدمعیارهای بیشتر مورد کارگیری کدام زیر، بهشدههای تعییناولویت
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 مبانی نظری و پیشینه پژوهش-2
ان  بسیییاری از پژوهشییگر یوردتوجهتأمینهای گذشییته مبحث مدیریت زنجیره دههدر 

های   ، بهبود فعالیت  تأمین هدف از مدیریت زنجیره    قرار گرفته اسیییت.    تأمین زنجیره 
بهبود وضییو کلی سیییسییتم زنجیره    منظورتأمینبهمختلف اجزا و سییطوح یک زنجیره 

ست  تأمین شناخت بازار از       ،تامینزنجیره در مدیریت .[2ص ،12]ا شتری و  رضایت م
در   ،سیینتی صییورتبه،زنجیره تامین.[108ص ،13]عناصییر حیاتی و ضییروری هسییتند

محصیییوخت و خدمات  تأمینجهت کیک کردن به هیاهنگی بین  وکارکسیییبواحدهای 
ساس ب شتریان     را ضای م   تأمینمدیریت زنجیره  ،طورکلیبهشود.  کار گرفته میبهتقا

عات مرتبط از         یان مواد و اطال یت جر مدیر مل  گان   تأمین شییییا ند یل      کن تا تحو مواد 
ای از تسهیالت،  مجیوعه تأمینزنجیره .[12ص ،14]محصوخت نهایی به مشتریان است

شتریان، محصوخت و    موجودی ست  کنتری موجودی، خرید و توزیو  هایروشها، م ا
کنیید و بییا تولییید مواد خییام را بییه مشیییتریییان وصییییل می  کننییدگییانتییأمینکییه 
مشتری خاتیه پیدا    وسیله بهو با مصرف محصوی    شده شروع   کنندگانیلهتأمینوس به
کند  و مشییتری از  ندین مرحله عبور می کنندهتأمینکاخها بین  ،جریان کند. در اینمی

 .[184ص ،15]و هر مرحله میکن است شامل تسهیالت متعددی باشد
های  از جانب سییهامداران که بر ادیام شیییوه فشییار ،مطابو نظر ژالیانی و هیکاران

فاوت زنجیره      یداری در اجزای مت ند    تأمین پا لت دار های بزرگی را برای    الش  ،دخ
عیومی   یتعریف ،هاالهبسیاری از مق.[113ص، 5]کرده است  ایجادتأمینمدیریت زنجیره 

شاره قرار می از پایداری و توسعه پایدار   ییته  توسط کییته برتلند)ک  دهند کهرا مورد ا
وسییعه پایدار برطرف کردن  ت شییده اسییت. بر اسییاس این تعریف، ارائه( جهانی برتلند
آتی را در برآورده کردن  بدون آنکه توانایی نسیییل  ،های نسیییل فعلی اسیییتنیازمندی
 زنجیره تامین( مدیریت2008شیییرینگ و مولر).[3ص ،16]کنیم هایشیییانیتأثرنیازمندی
بین   و سیییرمایه هیراه با هیاهنگی      مدیریت جریان مواد، اطالعات     عنوانبه پایدار را   
سه بعد توسعه      یاگونهبه؛دانندمی زنجیره تامینهای درگیر در طوی شرکت  که به هر 

مدیریت  ، وکارکسیییبمحیط  اریفرّبه دلیل پویایی و .[242ص ،17]پایدار دسیییت یابند
ها جهت بهبود سیییوددهی و پایداری در      پایدار الزامی را برای شیییرکت    تأمین زنجیره 

تعاریف برجسته و    براساس .[1ص ،18]کندراستای دستیابی به مزیت رقابتی ایجاد می  
مدیریت زنجیره    مدیریت زنجیره           تأمین تکییلی از  یداری،  پا یات  ما از ادب و رویکرد 
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دسییتیابی به اهداف اجتیاعی،  هیچنین و و شییفاف راهبردی ادیام  صییورتبهرا تأمین
از فرآیندهای کلیدی   مندنظامو اقتصیییادی سیییازمان در یک هیاهنگی  محیطیزیسیییت
و   خودخودیبهسیازمان   بلندمدتهبود عیلکرد اقتصیادی  سیازمان برای ب  وکارکسیب 
جهت  قویعیلکرد تجاری برایداشییتن  .[368ص، 3]کنیمتعریف می تأمینشییانزنجیره 
عوامل مربوط به پایداری و   ه دردبهبود گسییتر نیازمند ها، گذاری در اولویتسییرمایه 

سایی مزایای تجاری     منظوربهایجاد آموزش  ستیم شنا سعه ابزارهای کاربردی   . ه تو
پایدار که در اینجا توضییی  داده شییده    تأمینمدیریتی نظیر  ار وی مدیریت زنجیره 

  ،درنتیجه؛ه دهدئهای صنعتی را ارا و رویه تواند از این دیدگاه پشتیبانی کرده است، می 
یاس مجیوعه  ندازه  ای از مق ید ارا  های ا با مدیریت      شیییودئهگیری  به  . در این پژوهش 
محور و یک فرآیند تجاری پایدار  سیستم عرضه مشتری     عنوانبهپایدار  تأمینزنجیره 
سته می درونی  شد و جنبه شود نگری ستفاده می که از ر . برای یک  دکنهای مختلف آن ا

اندازی نیاید که      پایداری راه   تأمین شیییرکت بسییییار مهم اسیییت که مدیریت زنجیره        
آن پیوند خورده باشیید. با توجه به   تأمینهای مدیریت زنجیره با شییبکه ثریطورمؤبه

ضه  س   ها باید کنندگان در مناطو مختلف، ارزیابیتعداد زیاد عر سا های کلیدی  جنبهبر ا
های کیتر و   تحویل و سیییرعت آن، هزینه    در قابلیتاطیینان    ها،  قییت، کیفیت قطعه    نظیر

مدیران دریافتند که  .[2135ص ،19]شودبندی کیفی اولویتدهی به مشکالت نحوه پاسخ
برای بیشییتر منعطف شییدن در جهت ارضییای نوسییانات تقاضییا کلیدی    کنندگانتأمین

در   تغییر به ایجادتصیییییی ما کهوقتی»: گویدمیکه یکی از مدیران  طورهیانهسیییتند. 
به این دلیل   ؛عیل نیسییتیمقادر به انجام این م یابیدرمی، گیریممیفعالیت کارخانه خود 

ست  کامالًها این فعالیتکه    ،20]قرار دارندما  کنندگانتأمین، در اختیار نددر کنتری ما نی
 ؛برای موفقیت سازمان مرکزی حیاتی است   کنندگانتأمینموفقیت  ،طورکلیبه.[«52ص

که      یل  یت،  به این دل ها هایی وارد     ها آنقطعات  درن بازار   شیییده وبه محصیییوی ن در 
  تأمینکه مدیریت زنجیره  میکن اسییت.[641ص،21]رسییدمیفروش ه ب کنندهمصییرف
اثربخشی برنامه تولید، ظرفیت بهینه،   نظیر سازمانی   هایبرنامهنیازمند توسعه   پایدار
،  تأخیر، تعداد دفعات تحویل، کاهش زمان های زمانی مختلفوری خرید در برنامهبهره

، اسییتفاده از  های کاری در صییف فروشتغییر اولویتتوانایی ، اندازیراهکاهش زمان 
رقابتی، نوآوری در فرآیند کنتری داخلی بر     گذاری ظرفیت بهینه، کارایی عیلیات، قییت     

تولیدی محصیییوی برای بهبود ابعاد رشییید و      های هزینه رقابتی، کاهش    های اولویت 
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دقیو   فنوندریافت سییفارش،  هایروشکارکنان،  آگاهیشییامل ایجاد SSCMیادگیری 
ضا و تحلیل   بینیپیش صوی در     رخه تقا سعه مح سطوح زمانی تو شد تیامی  . بعد  با

شتری از محصوی، خدمات و              شده م سط  ارزش درک  شامل  ست  شتریان میکن ا م
شتریان،            ضای نیازهای خاص م ستم خدماتی برای ار سی صوخت متنوع، انعطاف  مح

حیل، کیفیت محصیییوخت دریافتی و      های هزینه فوری، اطالعات   های تحویل واکنش به  
مطییالعییات گییذشیییتییه اقییدام بییه      دسیییتیییابی بییه تحویییل بییدون نق  بییاشیییید.          

مدیریت   ،رقابتی هایاولویتهنگام پذیرش  نیودنداثبات ، کردهپذیریسازیرقابت شفاف 
 .[2136ص ،19]زنجیره پایدار قادر به ارائه سط  باختری از عیلکرد است

یات  باط بین      ،در ادب که ارت یاتی  اسیییکینر اولین کسیییی بود  های عیل با   راهبرد
 ،22]عیلیاتی را ارائه داد راهبردهایسییازمانی و با سییایر  وکارکسییبراهبردهای 

یت .[322ص ند     اولو قابتی پیو های  بین های ر کار کسییییبراهبرد های  و  و  راهبرد
سییازمانی مورد انتظاری های قابلیت عنوانبههای رقابتی عیلیاتی هسییتند. اولویت

کنندگان انتظارات خدماتی و محصییوخت مصییرف  ارضییاکنندهاند که تعریف شییده
ادبیات .[322ص ،22]دهستن موقعبهو پاسخگویی   اطیینانقابلیتقییت پایین،  ازجیله

یاتی  حوزه راهبردی  یدی  و عیل قابتی را   گسیییترده اولویت   صیییورتبه تول های ر
ها تواند به شیییرکتکند که می تعیین می گراعیل راهبردی   هایقابلیت  صیییورتبه

ند          یک ک قابتی ک یت ر عه و حفز مز هت خلو، توسییی یت  .[70ص ،23]ج مفهوم اولو
در یک طیف  کهطوریبهرد؛ مشتری ارتباط مستقیم دا   هاییوردنظرارزشرقابتی با 
 موردنظرهای یک سییازمان به ارزش شییدهعرضییههای ارزش هرقدر، ایمقایسییه
سبت به رقبای خود در یک یا      ترمنطبویا با آن  ترنزدیکمشتری   سازمان ن شد،  با

هایز . [13ص ،24] ند معیار رقابتی)هزینه، کیفیت، تحویل و...( برتری و مزیت دارد
یت)    یل را یت (1984و و یت    های اولو قابتی را اولو که   یهای یا راه  راهبردیهای  ر
خای       شیییرکت   بازار انت بت کردن در  قا ند میها برای ر ند می، کن  در.[77ص ،25]دان
صل  شان رقابتی  هایاولویت ،ا ستند که   یهایحوزه دهندهن از فرآیندهای عیلکرد ه

ید برای داشیییتن عیلکرد      با ید  بر آن  مؤثرمدیران  ند  تأک به نظر  . [306ص، 26]کن
که مبنی بر اینترکی وجود دارد درک مشییی ،تولیدی  راهبردهای  زمینه  دررسیییدمی

در سه بعد اصلی هزینه،    کمدست مربوط به تولید را  راهبردی هایمحتوای قابلیت
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. این سییه بعد در کارهای نهنی و تجربی بندی کردتوان دسییتهمی کیفیت و تحویل
 [. 459ص ،27]شودمیاستفاده  کراتبهمدیریت عیلیات 

پذیری یکی از  دارد که انعطاف  دعیومی وجورسییید بین محققان توافو  نظر می به 
یت  با بی    اولو قابتی و برای برخورد  بام یکی از     های ر ندل نانی خزم اسییییت. م اطیی

ست که برای اولین بار به     شگرانی ا توجه کرده و آن را توانایی  پذیریانعطافپژوه
سخگویی کارآمد به تغییر وضعیت تعریف می   شدید  .[494ص ،28]کندپا در با رقابت 

،اکنون بنابراین  .تر شیییدکوتاه  ایفزاینده  صیییورتبه عیر محصیییوخت   رخه  بازار 
عاملی حیاتی در تعیین موفقیت سیییازمان  به، تبدیلپنجیین عنصیییر عنوانبهنوآوری 
توانند حاشیه  که محصوخت نوآور موجود هییشه می  واض  است    کامالًاست.  شده  

د زودتر معرفی محصییوی جدی ،ترکوتاهزمانی   رخهایجاد کنند. با را  سییود باختری
بازار قرار می  نابراین  ؛گیرددر دسیییترس  به یک دوره زمانی ط    ،ب وخنی برای منجر 
 ،29]شیییودباختر میدر جهت اسیییتفاده از حاشییییه سیییود  پیشیییرو ماندن در بازار

های آنان با بررسییی کههنگامی،تولیدکنندگانبرای  محیطیزیسییتمدیریت .[287ص
 کنندگانمصییرفهای متنوع سییهامداران شییامل موشییکافانه گسییترده از جانب گروه

 تلقی روبرو هسییتند، مهم یالیمؤسییسییاتو  کنندگانتأمیننهایی، مشییتریان صیینعتی، 
ای از محیطی شییامل مجیوعههای مدیریت زیسییتسیییسییتم .[299ص ،11]شییودمی

ها و اقدامات اجرایی هستند که کل سازمان و   ها، برنامههای داخلی، ارزیابیسیاست  
با محیط را   تأثر روابط آن  ند می م چار گی بین   . [364ص ،30]ک یت یک یت     اهی مدیر

 تییأثیراتآن بر کم کردن  تییأثیربییه دلیییل  ،تولیییدیراهبردهییای و  تییأمینزنجیره 
ست   فعالیت سازمانی بر زی شد    ،محیطهای  شکار  ست آ شکای  .[11ص ،31]ه ا یکی از ا
اولویت  عنوانبهدر نظر گرفتن آن  ،تولید راهبردهایدرمحیط زیسییت مدیریت ادیام

 .[12ص ،31]رقابتی در تولید است
پایدار و     تأمین رقابتی در زنجیره   های اولویت ابتدا   ،با مطالعه مبانی نظری پژوهش    

اقدام به تعیین سطوح    ،را شناسایی کرده و در گام بعدی   هرکدامسچب زیر معیارهای  
  تأمینزنجیره  بهابعاد نامربوط  ،در ادامه. پایدار سییلسییله مراتبی کردیم تأمینزنجیره 

ای از  به خالصه  درنهایتترکیب شدند و   پایدار حذف و برخی معیارهای مشابه با هم 
 نشان داده شده است. 1 که در جدوی یافتیمدستپایدار  تأمینمعیارهای زنجیره 
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 SSCMابعاد و معیارهای 1جدول
 معیارها نشانه اختصاصی ابعاد

 کنندگانتأمین

C1 بهای بهینه قطعات دریافتی 
C2 قابلیت اطیینان در تحویل قطعات اولیه 
C3 سرعت در تحویل قطعات اولیه 
C4  قطعات و مواد اولیه هایهزینهداشتننگهپایین 
C5 کیفیت باخی قطعات اولیه 
C6 توانیند در شناسایی مشکالت کیفی کنندگانتأمین 

 مشتریان

C7 سط  ارزش درک شده مشتری از محصوی 

C8 
انعطاف سیستم تولید برای ارضای نیازهای خاص 

 مشتریان
C9  شدهارسایکیفیت باخی محصوخت 
C10 تحویل بدون نق  در محصوی نهایی 

پایدار  وکارکسبفرآیندهای 
 داخلی

C11 برنامه کالن تولید اثربخش 
C12 استفاده بهینه از ظرفیت تجهیزات سازمان 
C13  تجهیزات سازمان یاندازراهکاهش زمان 
C14 عیلیات تولیدی کارا 
C15  تولیدی محصوخت هایهزینهداشتننگهپایین 
C16 رخه کوناه دریافت سفارش  
C17 محیطیزیستیهایمشخط 
C18  فرآیندنوآوری در 

 رشد و یادگیری عیلکردهای

C19 تجربه باخی کارکنان 
C20 دریافت سفارش قطعات اولیه هایروش 
C21 دقیو تقاضا بینیپیش 
C22 زمانی توسعه محصوی رخه  کاهش 

 
 پیشینه پژوهش -2-1

سای     ضانیان در  تعیین الگوی ارتباط میان »ای با عنواندر مقاله 1384جعفر نژاد و رم
سیییازان بهینه در قطعه هایفعالیت  و  راهبردیرقابتی کیفیت، تصییییییات    هایاولویت

را  تحقو این اولویت رقابتی برای راهبردیمجیوعه تصیییییات ،«موفو صیینعت خودرو
شامل   ضه،      فناوری ظرفیت یابیمکانتعریف کردند که  ضعیت در زنجیره عر تولید، و

شود  میاطالعاتی و ساختار سازمانی  هایسیستمتضیین کیفیت، مدیریت نیروی کار، 
شیییناسیییایی   »تحت عنوان  ایمقاله  در  1393رمضیییانیان و هیکاران در سیییای    .[32]

با اسیییتفاده از    «رقابتی منبو محور  های مزیت های رقابتی و تعیین رابطه آن با     اولویت 
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  ،تیرکز بر مشیییتری و هزینه که نتیجه گرفتند تأییدیتحلیل عاملی اکتشیییافی و  روش
کاتوریا در سییای . [28]داردهای رقابتی را در کسییب مزیت تأثیرن و کیترین بیشییتری
له   2000 قا با عنوان در م مدیریتی   های اولویت »ای  قابتی و عیلکرد  یار را     ،«ر هار مع  
سید  ی مطرح کرد و اولویت رقابت عنوانبه   درکننده نیمهایتاسازمان که به این نتیجه ر
  رضییایت مشییتریان دارند تأمینعیلکرد بهتری نسییبت به رقبا در جهت  ،اولویت 4هر 
سای  [. 33] زنجیره   مدیریت  ار وی»ای با عنوان در مقالهو  2008کارتر و روجر در 

یدار: حرکت      تأمین  مدیریت        ،«تیوری جدید   جلویروبه پا یداری  پا  ار وبی را برای 
در آن  محیطیزیسیییتکه معیارهای اجتیاعی، اقتصیییادی و      ارائه دادند   تأمین  زنجیره 

سییازمان را   ،تأمینادیام این سییه معیار در زنجیره که معتقد بودندوجود داشییتند و 
در  2016.تژانگ و لین در سیییای [3] رسیییانداقتصیییادی می سیییوددهیبه  بلندمدتدر
با «پایدار تحت شیییرایط عدم اطیینان تأمینهای رقابتی در زنجیره تعیین اولویت»مقاله

فاده از    با در نظر گر     روشاسیییت فازی و  به       تاپسییییب  نان  عدم اطیی فتن شیییرایط 
معیار نوآوری را نسیییبت به سیییایر       ها آننتایج مطالعه    .پرداختند  ها بندیاولویت   رتبه 

در   2017راپش و هیکاران در سیییای  .[19] کند میمعیار برتر معرفی   عنوانبهمعیارها  
مطالعه خود را با     ، «تأمین ارزیابی پایداری در مدیریت زنجیره       »ای تحت عنوان مقاله  

انجام دادند و  ار وی مفهومی     2015تا  2000های  مقاله بین سیییای   1068بررسیییی 
سه جدیدی برای طبقه ارائه تأمینگانه پایداری درون زنجیره بندی کردن عوامل خطوط 

 [.34کردند ]
 

 پژوهش شناسیروش-3
هدف،      یث  حاضیییر از ح یث روش   -پژوهشیییی پژوهش  در زمره   ،کاربردی و از ح

از   موردنیازهای آوردن داده به دست شود. می بندیطبقهتحلیلی های توصیفی  پژوهش
ها در یک  این پژوهش به بررسیییی داده کهازآنجاییو هیچنین  بودهییرآزمایشیییینوع 

سوی می از نوع پژوهش ،پردازدبرهه از زمان خاص می شود. جامعه  های مقطعی مح
های پارس  مجیوعه شییرکت خانگیلوازمتن از خبرگان  16 آماری پژوهش حاضییر را

و   موادریزیبرنامهخزر که در حوزه زر آسا و پارس توشه شامل خزرسنتیک، پارس    
شکیل می  و  سابقه  سای   20الی  5 داراید. خبرگان مذکور ندهتدارکات فعالیت دارند، ت

کارشناسان ارشد     ها آنهستند جایگاه سازمانی    یو دکترارشد  کارشناسی  تحصیالت  
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با بررسییی   و ایروش کتابخانه با کیکمبانی نظری پژوهش  .اسییتو مدیران ارشیید 
  ،صییورت گرفتهکه طی  ند سییای اخیر در این حوزه  یادبیات موضییوع و مقاخت ختین

دسییت نامهبهاز ابزار پرسییش اسییتفادههای پژوهش با اسییت و داده آوری شییدهجیو
ند. آمده  توان با اسیییتفاده از رویکرد مجیوع     را می شیییدهمطرحاوزان زیرمعیارهای   ا

شانون  سید. در این      صورت بهیا  و... AHP،مجذورات، آنتروپی  ستقیم از خبرگان پر م
  دهندهتشییکیلهای زبانی گویهاسییتفاده کردیم. شییدهیطرحما از آخرین روشیی ،پژوهش
 [ هستند 7] از مقاله کو و لیانگ شده برگرفته،ای فازیاعداد بازه صورت بهنامه پرسش 

ساتید   یی،ها به لحاظ محتوانامهو هیچنین اعتبار پرسش  در  نظرصاحب با مراجعه به ا
 .استهتائیدقرارگرفتمورد این حوزه 

ها و  گزینه بندیرتبه، گزینهشییکاف بین گزینه ایده آی و هر  تواندمیروش ویکور 
اید اولویت بهبود نقاط ضییعف هر گزینه را تعیین کند. در تاپسیییب، گزینه انتخابی ب 

صله را از جوای ایده  صله را از جوای ایده کیترین فا آی منفی آی مثبت و دورترین فا
سیب دو نقطه مرجو)ایده      شد. روش تاپ شته با آی منفی( را معرفی مثبت و ایده آیدا

صل از یکدیگر را در نظر نیی   می سبی این فوا برخی  ،روازاینگیرد. کند ولی اهییت ن
سط دادند. به      ،از مطالعات شرایط عدم اطیینان ب سائل  رویکرد ویکور را برای حل م
سته با اطالعات مبهم و   صورت بهتواند این رویکرد می ،هیین ترتیب  ض  ییرواپیو
 .مقابله کند
یم        یییک  ی هتصییی ل ی نییید               گیری  نیید    مسییی ک فرض  یرییید.  گ ب ظر  ن عیییاره را در  م

𝐴 = {𝐴1, 𝐴2, … , 𝐴𝑚} 
𝐶میعییییین و   هییاییینییه گیز از  ایشییییدهییف تیعییر یییمیجیییییوعییه  = {𝑐1, 𝑐2, … , 𝑐𝑛}   

𝑊از معیارها هستند. وزن هر یک از معیارها   شده یفتعرایجیوعهم = {𝑤, 𝑤2, … , 𝑤𝑛} 
∑   W ≥0 j=1, 2, … ,nصورتبهامشخ  است، اما ن wj

n
j=1 =  .اندشدهتشری   1

  ij[𝑥𝑖𝑗 ]=Xتعریف شده است، سچب    xijصورت بهjCبا در نظر گرفتن معیار  1Aگزینه 
 یک ماتریب تصییم فازی است. 

x̃صورتبهتواندمیx̃ هیچنین  = (a1, a1
́ ); b𝑖𝑗; (c3

́ , c3).نشان داده شود 
که   دهدمیفازی مثلثی را ارائه  اعدادبا  یارهچندمعگیریتصیییییمروشیییاین مقاله یک 

 :زیر تشری  شود صورتبهتواندمی
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گزینه وجود دارد که عیلکرد  zمعیار و  yبعد،   xکند که  این مطالعه فرض می  ؛گام اوی
داشییته   دهندهپاسییخK،گیریتصییییم. اگر یک گروه شییودمیارزیابی  هاآنها با گزینه

 محاسبه شود: 1با استفاده از فرموی  تواندمیباشد، اهییت اوزان ابعاد و معیارها 
 

(1    ) �̃�𝑖𝑗 =   
1

𝑘
(�̃�𝑗

1 + �̃�𝑗
2 + �̃�𝑗

3 + ⋯ �̃�𝑗
𝑘) =

1

𝑘
∑ �̃�𝑗

𝑡𝑘
1 

 
، سیییان و  [35]آشیییتیانی و هیکاران   ،سیییازی اعداد فازی  منظور نرمای به ؛گام دوم 

سعدی [38]، مهدوی و هیکاران[37]، وانگ و  انگ[36]لین ، [39]نژاد و خلیلی دامغانی، 
به شیییکل زیر عیل      [42]، وانگ و الحاق  [41]، وادها و هیکاران  [40]و هیکاران سیییلیک  

شاخ    امi کردند. با فرض اینکه متناظر با ارزیابی گزینه ست ام  jاز حیث  سته به    ،ا ب
  یدسی یقلسیازی آن بهشیکال  عیلیات نرمای ،اینکه شیاخ  از نوع سیود یا هزینه اسیت   

 شود:انجام می
 

(2           ) �̃�𝑖𝑗 = (𝑎𝑖𝑗 , 𝑏𝑖𝑗 , 𝑐𝑖𝑗) ⟹ {

�̃�𝑖𝑗 = (
𝑎𝑖𝑗

𝑐𝑗
+ ,

𝑏𝑖𝑗

𝑐𝑗
+ ,

𝑐𝑖𝑗

𝑐𝑗
+)

�̃�𝑖𝑗 = (
𝑎𝑗

−

𝑎𝑖𝑗
,

𝑎𝑗
−

𝑏𝑖𝑗
,

𝑎𝑗
−

𝑐𝑖𝑗
)

 

 
صییورت  مجیوعه فازی، ایلب برای متخصییصییین امر تعیین نظرات نهنی به نظریهدر 

از   هاآنبرای تعیین میزان اهییت  ،رو[ مشیییکل اسیییت. ازاین0،1ای بین ]اعداد فاصیییله
ستفاده می ای در مجیوعهارزش بازه سامباک و گراتن  های فازی ا ارائه   معتقدندکنند. 

نخستین  ،ایبیانات نهنی در قالب مجیوعه فازی کافی نیست. مجیوعه اعداد فازی بازه
این   ،دلیل اصییلی ارائه این مفهوم جدید. پیشیینهاد شیید [43]توسییط گورزاسییزانگ ،بار

کارگیری بیانات نهنی در قالب به ،سیییازی نهنی از یک پدیدهحقیقت اسیییت که در مدی
گونه که خواهان آنیم گویای عدم  فازی مثلثی در بعضی مواردآن  های عیومیمجیوعه

 قطعیت به طور قاطو نخواهدبود.
ای برای  های فازی ارزش بازهنظر گرفتن مجیوعه بادر باخ،  شده ارائهپیرو مطالب 

( جهییت 2در فرموی )اقلیییدسیییییینرم هیچنین گیرنییدگییان و بیییانییات نهنی تصیییییم
 :( عیل کردیم4(و )3سازی مطابو فرموی )مقیاسبی
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(3) r̃ij = [(
𝑎𝑖𝑗

𝑐𝑗
+ ,

𝑎𝑖𝑗
′

𝑐𝑗
−) ; (

bij

cj
+) ; (

cij
′

cj
+ ,

cij

cj
+)] 

𝑗 = 1,2, … , 𝑛 𝑓𝑜𝑟     𝑖 = 1,2, . . . , 𝑚   
 

 

(4  ) r̃ij = [(
𝑎𝑗

−

𝑐𝑗
+ ,

𝑎𝑗
−

𝑐𝑗
−) , (

𝑎𝑗
−

cj
+ ) , (

aj
−

cj
+ ,

aj
−

cj
+)] 

𝑗 = 1,2, … , 𝑛      𝑓𝑜𝑟     𝑖 = 1,2, . . . , 𝑚 

 

𝑐𝑗که جایی 
− = 𝑚𝑎𝑥

𝑖
{𝑐𝑖𝑗} 𝑎𝑗 و

− = 𝑚𝑖𝑛
𝑗

{𝑎𝑖𝑗}است. 
عه فرض می    طال که    این م ند  عد،   xک یار و   yب که عیلکرد      zمع نه وجود دارد  گزی

 شود.  ارزیابی می هاآنها با گزینه
با توجه به اهییت متفاوت ابعاد و         . محاسیییبه ماتریب نرمای موزون      گام سیییوم؛ 

 دهد:گیری مثلثی فازی را شکل میمعیارها، این مطالعه اهییت اوزان ماتریب تصییم
 
(5) [�̃�𝑖𝑗] = �̃�, 𝑚 × 𝑛       𝑗 = 1,2, … , 𝑛     𝑓𝑜𝑟     𝑖 = 1,2, … , 𝑚 

 
 ه:  ای کگونهبه

�̃�ij = (. )�̃�ij = ((𝑎𝑖𝑗 , 𝑎𝑖𝑗
́ ), bij, (cij

́ , cij)) �̃�ij 
 

های   حل تعیین راه. آی منفیآی مثبت و ایده  های ایده  حل محاسیییبه راه    ؛گام  هارم  
 ( بعد از محاسبه ماتریب تصییم فازی.A-1( و منفی)A+2و A+1های مثبت)آیایده
 
(6) A1+ = {�̃�1

∗, �̃�2
∗, … , �̃�𝑛

∗ } = {(max �̃�𝑖𝑗|𝑗 ∈ 𝐵) 𝑜𝑟 (min �̃�𝑖𝑗 | 𝑗 ∈ 𝐶)} 
𝑗 = 1,2, … , 𝑛 =, (𝐼1, 𝑚1, 𝑢1;  𝐼2, 𝑚2, 𝑢2; … ; 𝐼𝑛 , 𝑚𝑛, 𝑢𝑛) 
(𝐼𝑛 , 𝑚𝑛, 𝑢𝑛) = ((𝐼𝑛 , 𝐼𝑛

́ ), 𝑚𝑛, (𝑢𝑛 , 𝑢𝑛
́ )) 

 
(7) A+2 = {�̃�1

∗, �̃�2
∗, … , �̃�𝑛

∗} = {(max �̃�𝑖𝑗|𝑗 ∈ 𝐵) 𝑜𝑟 (min �̃�𝑖𝑗 | 𝑗 ∈ 𝐶)} 
𝑗 = 1,2, … , 𝑛 =, (𝑎1, 𝑏1, 𝑐1;  𝑎2, 𝑏2, 𝑐2; … ; 𝑎𝑛 , 𝑏𝑛 , 𝑐𝑛) 

(𝑎𝑛, 𝑏𝑛 , 𝑐𝑛) = ((𝑎𝑛 , 𝑎𝑛
́ ), 𝑏𝑛 , (𝑐𝑛 , 𝑐𝑛

́ )) 
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(8   ) A−1 = {�̃�1
−, �̃�2

−, … , �̃�𝑛
−} = {(min �̃�𝑖𝑗|𝑗 ∈ 𝐵) 𝑜𝑟 (max �̃�𝑖𝑗 | 𝑗 ∈ 𝐶)} 

𝑗 = 1, 2, … , 𝑛, = (𝐼1
−, 𝑚1

−, 𝑢1
− ;  𝐼2

−, 𝑚2
−, 𝑢2

−; … ; 𝐼𝑛
−, 𝑚𝑛

−, 𝑢𝑛
−) 

(𝐼𝑛
−, 𝑚𝑛

−, 𝑢𝑛
−) = ((𝐼𝑛

−, 𝐼𝑛
́−), 𝑚𝑛, (𝑢𝑛

−, 𝑢𝑛
́−)) 

 
 معیار مرتبط با هزینه است. Cمعیار سود و  Bجایی که
گروهی و  ها)حداکثر مطلوبیت    برای هیه گزینه   �̃�iو  R̃iمحاسیییبه مقادیر     ؛گام پنجم 

 حداقل تأسف فردی(
 

(9  )�̃�𝑖𝑗
𝑈

=   ∑
√
1
3[(𝑎𝑛

́ −𝑎𝑛)
2

+(𝑏𝑛
́ −𝑏𝑛)

2
+(𝑐𝑛

́ −𝑐𝑛)
2

]

√13[(In−In
−)2+(𝑚𝑛−𝑚𝑛

−)2+(𝑢𝑛
́ −𝑢𝑛

ʹ−)
2

]
𝑗𝜖𝐵 +

∑
√13[(an−an

́ )
2

+(bn−bn
́ )

2
+(cn−cn

́ )
2

]

√13[(I1
−−In)

2
+(mn

−−mn)2+(un
ʹ−−un

ʹ )
2

]
jϵB 

i=1,2…,m 

 

(10) S̃ij
]

=   ∑
√
1
3[(aj

ˋ∗−aj
∗)

2
+(bj

ˋ −bj)
2

+(cn
ˋ∗−cj

∗)
2

]

√
1
3[(aj

∗−aj
ˋ∗)

2
+(bj−bj

ˋ∗)
2

+(cj
∗−cj

ˋ∗)
2

]
𝑗𝜖𝐵 + ∑

√
1
3[(Ij

∗−I1
∗−)

2
+(mj

∗−mn
∗−)

2
+(uj

∗−un
∗−)

2
]

√
1
3[(Ij

∗−−Ij
∗)

2
+(mj

∗−−mj
∗)

2
+(uj

ʹ∗−−un
ˋ∗)

2
]

jϵB 

 

(11   ) �̃�𝑖 = 𝑚𝑎𝑥
𝑗

(
�̃�𝑖𝑗

𝑢 +�̃�𝑖𝑗
𝑙

2
)     𝑖 = 1,2, … , 𝑚      �̃�𝑖 = ∑ (

�̃�𝑖𝑗
𝑢 +�̃�𝑖𝑗

𝑙

2
)𝑛

𝑗=1    𝑖 = 1,2, … , 𝑚 
 

ششم    ستفاده از  توانند با میR̃i و S̃i مقادیر .هابرای هیه گزینه Qتعیین مقدار  ؛گام  ا
 را محاسبه کنند.Q̃𝑖 مقدار رابطه زیر
 

(12) �̃�𝑖 = 𝑣
(�̃�𝑖−�̃�∗)

(�̃�−−�̃�∗)
+ (1 − 𝑣)

(�̃�𝑖−�̃�∗)

(�̃�−−�̃�∗)
 

 

𝑉جایی که ∈ −R̃و[0,1] = 𝑚𝑎𝑥�̃�𝑖 , �̃�∗ = 𝑚𝑖𝑛�̃�𝑖, �̃�− = 𝑚𝑎𝑥�̃�𝑖 , �̃�∗ = 𝑚𝑖𝑛�̃�𝑖 
 هستند.دهنده اوزان ابعاد و معیارهاائهار
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دهد؛  اهییت کیتری دارد را نشیییان می هاآنمعیارهایی را که بهبود در  (13)فرموی 
نابراین  های    ما می  ،ب یار عدادی از مع که بهبود در   یتوانیم ت تأثیر   آنرا  در  کیتری  ها
 شناسایی کنیم.های رقابتی دارند، اولویت
 

(13   ) R̃i =  min
j

(
Sij

−u+Sij
−l

2
) 

 

 هاتحلیل یافته-4
یک  بازه     های تکن عه ارزش  یده مجیو با       ع له  قاب فازی برای م عات    دادهای  ها و اطال
ای فازی انعطاف بیشیییتری را برای    مجیوعه ارزش بازه   ؛  راکه رودبکار می  نامفهوم 
 دهد. نامفهوم ناشی از فقدان اطالعات نشان میو مبهی هایدادهنیایش 
 

 های زبانی به اعداد فازیتبدیل واژه -4-1
یل واژه    بد یاس         برای ت فازی مق عداد  به ا بانی  مختلفی وجود دارد. کو و  های  های ز

سای   [7]لیانگ صیف   شده مطرحهای مقیاس 2012در   هاآندر جداوی زیر را برای تو
های زبانی  های مشابهی مانند گویه است حتی زمانی که واژه  نکرشایان کار گرفتند. ه ب

از مقیاسییی به مقیاس دیگر متفاوت  هاآن، اعداد فازی کنیمرا اسییتفاده می شییدهمطرح
شنهاد می خواهد بود.  صییم شود  در اینجا پی صطالح  گیرندگانت شان  ات زبانی )از ا ن

شده در جدوی  با در نظر   هابندیاولویترتبه( برای ارزیابی اهییت معیارها و 3و 2داده 
 .گرفتن هر یک از معیارها استفاده کنند

 
 (KUO & Liang2012)بندی گزینه های زبانی رتبهگویه 2جدول 

 خیلی ضعیف ([0،0،)0(،5/1،1])
 ضعیف ([5/0،0،)1(،5/3،5/2])
 ضعیف نسبتاً ([5/1،0،)3(،5/5،5/4])
 خوی ([5/3،5/2،)5(،5/7،5/6])

 خوی نسبتاً ([5/5،5/4،)7(،5/9،8])
 عالی ([5/7،5/5،)9(10،50/9])

 خیلی عالی ([5/9،5/8،)10(،10،10])
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  (KUO & Liang 2012)های زبانی برای تعیین اهمیت اوزان هر معیارگویه3جدول

 کم یلیخ ([0،0،)0(،15/0،1/0])

 کم ([05/0،0،)1/0(،35/0،25/0])

 متوسط رو به کم ([15/0،0،)3/0(،55/0،45/0])

 متوسط ([/35/0،25،)5/0(،75/0،65/0])

 متوسط رو به زیاد ([/55/0،45،)7/0(،95/0،8/0])

 زیاد ([/75/0،55،)9/0(،1،95/0])

 خیلی زیاد ([/95/0،85،)1(،1،1])

 
 تبدیل اعداد فازی به اعداد قطعی -4-2

سبات گسترده اعداد فازی، باید اعداد فازی    وجود گاهی به دلیل  متغیرهای زیاد و محا
بدیل کرد      عداد قطعی ت به ا کار    ؛را  به           زداییفازی به این  فازی  لت  عداد از حا بدیل ا )ت

از: روش میانگین،   اند عبارت کردن دیفازی  های روشترین شیییود. مهمقطعی( گفته می 
یه و روش برش     ناح فا روش مرکز  طابو نظر ایزدخواه ،. در این پژوهشآل که    [44]م

 بازه تبدیل کرد، عیل کردیم:ه یک توان اعداد فازی ماتریب تصییم را با برش آلفا بمی
 

(14         ) �̃�𝑖𝑗 = [[�̃�𝑖𝑗]
∝

𝐿
, [�̃�𝑖𝑗]

∝

𝑈
] 

 
 هاداده وتحلیلتجزیهنتایج ناشی از  -4-3

  2های زبانی جداویگیرندگان را با توجه گویهتصییم نهنی  هایقضاوت ابتدا  ؛گام اوی
به اعداد فازی تبدیل کرده و ادیام  ،ابعادبرای دستیابی به اهییت اوزان معیارها و  3و 

 انجام دادیم. 1نظرات را با توجه به فرموی 
ست سچب برای   گام دوم؛ صییم  به د  هاآنفازی و اوزان نرمای  آوردن ماتریب ت
که از نیایش جدوی مربوط به محاسیییبات آن         عیل کردیم   5لیا 2های مطابو فرموی 

 کردیم. نظرصرف
تعیین و   8-6 های فرمویآی منفی با توجه به    یک ایده  آی مثبت و  دو ایده ؛گام سیییوم 
  ه شییدندومحاسییب 10و  9های های مثبت و منفی با اسییتفاده از فرمویآیفاصییله ایده
 .ایمنشان داده 4در جدوی رامحاسبات صورت گرفته  نتیجه

 شدهادغامهای مثبت و منفی حلراه 4جدول
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C10 C9 C8 C7 C6 C5 C4 C3 C2 C1 
 معیارها

 هاگزینه

78/0 78/0 62/0 77/0 98/0 77/0 73/0 87/0 79/0 59/0 𝑆𝑖
𝑢Type equation here. 

 هزینه

49/0 49/0 52/0 96/0 62/0 54/0 79/0 73/0 74/0 47/0 𝑅𝑖
𝑙 

66/0 65/0 62/0 9/0 55/0 07/1 74/1 55/1 84/0 75/1 𝑆𝑖
𝑢 

 کیفیت

48/0 57/0 55/0 9/0 59/0 11/1 59/1 38/1 82/0 64/0 𝑅𝑖
𝑙 

1 45/1 72/0 8/0 45/1 84/1 81/1 51/1 46/1 85/0 𝑆𝑖
𝑢 

پذانعطاف
 یری

58/0 83/0 49/0 83/0 73/0 64/1 59/1 33/1 29/1 52/0 𝑅𝑖
𝑙 

72/0 29/1 84/0 86/0 72/1 52/1 85/0 81/0 33/1 89/0 𝑆𝑖
𝑢 

 تحویل

54/0 3/1 76/0 07/1 5/1 33/1 45/0 56/0 31/1 79/0 𝑅𝑖
𝑙 

57/0 43/1 88/0 28/1 84/1 99/1 13/2 33/2 56/1 16/1 𝑆𝑖
𝑢 

 نوآوری

51/0 47/1 86/0 37/1 8/1 92/1 15/2 14/2 46/1 07/1 𝑅𝑖
𝑙 

7/0 77/1 83/0 38/1 5/1 8/1 62/2 42/2 57/1 19/1 𝑆𝑖
𝑢  مدیربت

زیست 
𝑅𝑖 1 47/1 2 57/2 52/1 31/1 57/1 72/0 56/1 56/0 محیطی

𝑙 
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 مثبت و منفی شدهادغامهایحلراه4ادامه جدول

C16 C15 C14 C13 C12 C11 
 معیارها
 هاگزینه

78/0 57/1 58/0 59/0 67/0 05/1 𝑆𝑖
𝑢Type equation here. 

 هزینه
66/0 54/1 54/0 53/0 49/0 1 𝑅𝑖

𝑙 
71/0 42/1 58/0 63/0 91/0 63/1 𝑆𝑖

𝑢 
 کیفیت

72/0 35/1 53/0 65/0 66/0 35/1 𝑅𝑖
𝑙 

85/0 64/2 55/0 53/0 75/0 23/1 𝑆𝑖
𝑢 

 پذیریانعطاف
53/0 86/1 48/0 48/0 48/0 2/1 𝑅𝑖

𝑙 
62/0 63/1 62/0 53/0 56/0 97/0 𝑆𝑖

𝑢 
 تحویل

50/0 67/1 51/0 55/0 49/0 03/1 𝑅𝑖
𝑙 

63/0 41/1 88/0 57/0 13/1 98/1 𝑆𝑖
𝑢 

 نوآوری
63/0 37/1 85/0 51/0 78/0 85/1 𝑅𝑖

𝑙 
98/0 82/0 57/1 93/1 58/1 8/1 𝑆𝑖

𝑢 مدیریتزیست 
𝑅𝑖 89/1 67/1 25/1 56/1 8/0 92/0 محیط

𝑙 

 
 مثبت و منفی شدهادغامهای حلراه4ادامه جدول

C22 C21 C20 C19 C18 C17 
 معیارها
 هاگزینه

91/0 54/0 78/0 6/0 96/0 53/0 𝑆𝑖
𝑢 

 هزینه
77/0 47/0 75/0 58/0 91/0 47/0 𝑅𝑖

𝑙 

25/1 62/.0 56/0 52/0 23/1 61/0 𝑆𝑖
𝑢 

 کیفیت
33/1 58/0 49/0 48/0 32/1 53/0 𝑅𝑖

𝑙 

77/0 65/0 62/0 56/0 53/0 64/0 𝑆𝑖
𝑢 

 پذیریانعطاف
88/0 47/0 44/0 47/0 47/0 66/0 𝑅𝑖

𝑙 

57/0 89/0 64/0 31/1 91/0 59/0 𝑆𝑖
𝑢 

 تحویل
56/0 77/0 50/0 49/0 75/0 55/0 𝑅𝑖

𝑙 

63/0 62/0 55/0 54/0 55/0 53/0 𝑆𝑖
𝑢 

 نوآوری
48/0 52/0 47/0 47/0 45/0 52/0 𝑅𝑖

𝑙 

64/0 65/0 74/0 24/1 56/0 24/1 𝑆𝑖
𝑢 مدیریتزیست 

𝑅𝑖 10/1 48/0 22/1 67/0 57/0 52/0 محیط
𝑙 

 )منبو:محاسبات نگارنده(
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  )حداکثر مطلوبیت گروهی( هرS̃iو )حداقل تاسییف فردی(  �̃�𝑖های ارزش ؛گام  هارم
سبه     11گزینه انتخابی را با توجه به فرموی سبه کردیم. بعد از محا دو ارزش نکر  محا

محاسبات آن  یم که محاسبه کرد  12را با توجه به فرموی 𝑄iهر گزینه مقدار شده برای  
 .ایمنشان داده  5را در جدوی
هایت  ؛گام پنجم  نه  ،درن به مقادیر ارزشیییی         گزی با توجه  و   S̃iو  �̃�𝑖های انتخابی را 

  𝑄iبهترین است.   ،ای که کیترین ارزش را داشته باشد  . در اینجا گزینهیمکرد یبندرتبه
یرا که باید     ترین و بهترین گزینه و معیار  توانند مناسیییب  می گیرندگان  تصیییییم،درواقو
 آورند. دستبه ،دبهبود یاب
عاد از   در هر یک از اب  ها آنتواند ابعادی را که بهبود    می وتحلیل تجزیه این هیچنین 

 .مشخ  کند 12با توجه به فرموی اهییت کیتری برخوردار است، 
 

 رویکرد پیشنهادی کارگیریبهاولویت رقابتی با  6 بندیرتبه 5جدول

  Q=(V=0) 𝑹𝐢 𝐒𝐢 بندیرتبه Q=(V=0/5) بندیرتبه Q=(V=1) بندیرتبه

 هزینه 11/16 55/1 00/0 1 00/0 1 0 1

 کیفیت 76/19 66/1 106/0 3 204/0 2 303/0 3

 پذیریانعطاف 68/20 25/2 96/0 5 527/0 4 379/0 5

 تحویل 49/19 65/1 096/0 2 376/0 3 281/0 2

 نوآوری 79/23 23/2 65/0 4 637/0 5 638/0 4

6 00/1 6 29/1 6 00/1 59/2 18/28 
مدیریت 

 محیطزیست

 

 گیرینتیجهبحث و  -5
هزینه، کیفیت، تحویل و   مؤلفه 4 های رقابتی را بهاولویت ،معیوی و سیینتی صییورتبه

یات حوزه اولویت     تقسییییم می پذیری انعطاف  با در نظر گرفتن ادب ند.  های رقابتی،    کن
دو اولویت   ،و مقاخت ختینی که در این حوزه انجام شده  SSCMتعاریف نویسندگان از  
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ست نوآوری و مدیریت  یعنی رقابتی ضافه نیودیم و با در   مؤلفه 4 را بهآن محیطیزی ا
با      ،اولویت  6نظر گرفتن این  یت نیودیم و  هدا ترکیبی   روشییییکارگیری به پژوهش را 

با ساختار   تأمینهای رقابتی را در یک زنجیره اولویت F-VIKORو  SAW ،TFNشامل 
له مراتبی تعیین کردیم   به داده    . سیییلسییی به     با توجه  تایج  که از ن مده دسیییتهایی    ،آ

رقابتی بر اولویت رقابتی      باید برای ادامه فعالیت در بازار      های موردمطالعه    سیییازمان 
𝑆ij. این رویکرد برای محاسبهینه و سچب بر تحویل متیرکز شوند هز

u و𝑆ij
𝑙 های  ها وزن

سانی   سود و زیان )به را یک صورت جداگانه( برای هرکدام از موارد   از هیه معیارهای 
صورت جداگانه اوزان اختصاصی متعلو به خود     آنگاه به ، در نظر گرفته وشده اشاره 
،  های پژوهشگیرد. مطابو نتایج ناشی از یافته در نظر می در محاسبات را  هاآن معیار
)انعطاف سییییسیییتم تولید برای ارضیییای   17ت کیتری برای بهبود در معیار ضیییرور

)نوآوری در فرایندها( جهت ارتقا در اولویت رقابتی        21نیازهای خاص مشیییتریان( و     
شود و برای بهبود در اولویت رقابتی کیفیت ضرورت کیتری به بهبود    هزینه دیده می
زمانی    رخه کاهش در  ) 19ار دریافت قطعات( یا معی      کاهش  رخه  ) 14در معیارهای   

ها خواهان ارتقا در اولویت رقابتی کیفیت  اگر این شرکت .توسعه محصوی( وجود دارد
کز و  باید تیر   ،کارگیری آن بتوان در بازار رقابت کرد    که با به    ایگونه به ،خود هسیییتند 

کنندگانی که در شناسایی مشکالت کیفی     )تأمینسرمایه خود را بر روی معیارنخست   
توانیند هسیییتند(، معیار سیییوم)دریافت قطعات اولیه با قابلیت اطیینان باخ( و معیار                

با توجه به نتایج      محیطی( قرار دهند. های زیسیییت  مشییییپانزدهم)در نظر گرفتن خط 
وسیله اولویت رقابتی   های موردنظر اگر خواهان رقابت بهسازمان حاصل از پژوهش،  

)تحویل بدون نق     18ه بر روی معیارهای   پذیری هسیییتند، با تیرکز و توج     انعطاف 
( امکان رشد کیتری را در این   شده ارائه)کیفیت باخی محصوخت  22 و محصوی نهایی( 

شت  شرکت  .اولویت خواهند دا  یجای تیرکز بر این معیارها بر معیارهایها باید بهاین 
فت   دریا  های روش) 11باخ در تحویل قطعات اولیه(و     )وجود سیییرعت 14 ون معیار  

شرکت شوند سفارش قطعات اولیه( متیرکز   ضرورت     . در مجیوعه  های پارس توشه 
)ارائه محصوخت باارزش باخ برای مشتریان( جهت ارتقا    16کیتری به بهبود در معیار 

  به منظور  ها شیییرکت  این مجیوعه بهتر اسیییت ر اولویت رقابتی تحویل وجود دارد.   د
شتن اولویت تحویل توانیند    ،کرد ی عیلسازی آن بتوان در بازار رقابت که با پیاده یدا
های    یار یار   یتیرکز خود را بر مع یار         ) 6 ون مع یه(، مع عات اول باخ در قط یت  کیف
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)وجود برنامه تولید  8کنندگان توانیند در شییناسییایی مشییکالت کیفی( و معیار )تأمین1
ند.   ته    کارا( قرار ده یاف که برگر    مطابو  ناشیییی از پژوهش  ته از نظرات خبرگان   های  ف
توجه بر معیارهای اسییت، ضییرورت کیتری برای های پارس توشییه مجیوعه شییرکت
داشیییتن زمان )پایین نگه14اندازی تجهیزات( و معیار )کم کردن زمان راه7 ون معیار 

وجود  اولویت نوآوری  رقابتیاز طریو  در بازار  ها شیییرکت جهتفعالیتاین   دریافت قطعات(    
  یرکز اصیییلی خود را جهت بهبود این اولویت رقابتی بر معیارهای      باید تی   ها آن.دارد

)قابلیت اطیینان در تحویل( و   3)سیییرعت در تحویل قطعات اولیه(، معیار    4 ون معیار  
که به   16و  8. بهبود در معیارهای بگذارندهای سازمان(  )نوآوری در فرآیند 21معیار 
شیند تلقی    ،ترتیب شتن عیلیات تولیدی کارا و ارز ست     دا صوی نهایی ا   تأثیر،شدن مح

ست  صورتی که محیطی دارد و کیتری در ارتقا اولویت رقابتی مدیریت زی مجیوعه   در
،  خانگی با این اولویت هسییتندهای پارس توشییه خواهان رقابت در بازار لوازمشییرکت

دقیو تقییاضییییای    کردن یبین  پیش )12 معیییار  بر معیییارهییای هیچون    بهتر اسییییت  
ندگان(، معیار   مصیییرف ید     13)تجربه باخی کارکنان( و معیار       10کن )وجود برنامه تول

 اثربخش( متیرکز شوند.  
عنوان واردکردن سایر عوامل بهبا شود که های آینده پیشنهاد میپژوهش به منظور
هیچنین  صورت گرفته، جستجو در ادبیاتی که توسط محققان    از طریواولویت رقابتی 
  توانمیکه این کار را   -پایدار    تأمین معیارهای جدیدی بر ابعاد زنجیره      واردکردن زیر

مطالعاتی در  -دادصیینایو انجامهای متعدد با خبرگان از طریو مصییاحبه و نشییسییت  
شتر این بخش زنجیره    ستای تکییل هر  ه بی سازمان را شود تامین  هیچنین . ها انجام 

پایداربا اسییتفاده از   تأمینهای رقابتی در زنجیره کهتعیین اولویتشییود پیشیینهاد می
  تا گرفتهانجام  درجه   720 و 540، 360، 180پررا و ویکورفازی تاپسییییب، فازی لین    

 .شودرا با هم مقایسه  هاآنبندی رتبه  گونگی و تفاوت
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