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تقدیم به

...آنانکه زندگی خود را وقف آگاهی انسانها و مبارزه با جهل می نمایند
.و تقدیم به تمامی کسانی که در انجام این پروژه یار و یاور من بودند



ج

سپاسگزاري

در اینجا الزم می دانم از تمامی کسانی که مرا در تهیه و تدوین این پژوهش یاري نمـوده  
حسـین  به ویژه از استاد عزیزم جناب آقـاي دکتـر   . اند نهایت سپاسگزاري را داشته باشم

همچنـین از  . که زحمت راهنمائی مرا در ایـن پـژوهش داشـته انـد    رضائی دولت آبادي
.که مشاور من در انجام این کار بوده اندجوکاراستاد ارجمند جناب آقاي دکتر 

محمد امیرانصاري
1391مهرماه
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زنجیره تامین از طریق تلفیق مدلتدوین و انتخاب استراتژي هاي
BSCوSWOTبا رویکردAHP وTopsisفازي

)شرکت تارابگین: موردمطالعه(
چکیده

کنندگان عرضهزنجیره تامین نتیجه به هم پیوستن  حلقه هاي عملیاتی مختلف است که در ابتداي آن 
تکرارشونده است که آنالیزهاي استراتژي زنجیره تامین، فرایندي. و در انتهاي آن مشتریان قرار دارند

در این پژوهش تالش شده تا با تلفیق دو ابزار نیرومند .دکنرا ارزیابی میسود اجزاي عملیاتی-هزینه
آنالیز سوات و کارت امتیازي متوازن، به تدوین استراتژي براي زنجیره تامین شرکت تارابگین پرداخته 
شود و پس از آن به کمک تکنیکهاي تصمیم گیري چند معیاره، شامل تحلیل سلسله مراتبی فازي و 

.فازي، استراتژیهاي حاصله را اولویت بندي کردتاپسیس 
11و در از نظر هدف توسعه اي کاربردي و از نظر روش توصیفی پیمایشی می باشد پژوهشاین 

در ابتدا نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید زنجیره تامین سازمان، از چهار . مرحله انجام می شود
مورد بررسی قرار می )فرآیندهاي داخلی، رشد و یادگیريمالی، مشتري، (وجه کارت امتیازي متوازن

از روش تکنیک تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس فازي به منظور اولویت بندي استراتژیها .گیرد
سه معیار مشتري نگر بودن، رفع مشکالت زنجیره تامین و موثر و کارا بودن به . استفاده شده است

براي هر کدام از این سه معیار نیز، زیر . ها لحاظ شدهعنوان معیارهاي اصلی سنجش استراتژی
.استعیارهاي مرتبط در نظر گرفته شدهم

با توجه به جامع بودن اطالعات گردآوري شده و همچنین روشهاي استفاده شده در این پژوهش، به 
وهش، تلفیق جنبه نوآورانه بودن این پژ.نظر میرسد بتوان از این طرح در شرکتهاي دیگر استفاده نمود

دو ابزار نیرومند کارت امتیازي متوازن و آنالیز سوات در تدوین استراتژي خاص زنجیره تامین می 
:ازندپژوهش، تدوین سه استراتژي براي زنجیره تامین می باشد که عبارتایننتیجه حاصل از.باشد

استراتژي نوآوري در محصول. 1
ندگان و توزیع کنندگاناستراتژي تشکیل کنسرسیوم با تامین کن. 2
استراتژي برون سپاري برخی سفارشات به دیگر تولید کنندگان. 3

.نتایج پژوهش پرداخته شده استپس از انجام پژوهش و اولویت بندي استراتژیها، به بررسی 
واژه هاي کلیدي

پسیس فازياستراتژي، زنجیره تامین، سوات، کارت امتیازي متوازن، تحلیل سلسله مراتبی فازي، تا
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فصل اولفصل اول
کلیات پژوهشکلیات پژوهش

مقدمهمقدمه
کنندگان عرضهزنجیره تامین نتیجه به هم پیوستن  حلقه هاي عملیاتی مختلف است که در ابتداي آن 

لذا تدوین راهکارهاي مناسب جهت کارکرد مناسب این حلقه از . در انتهاي آن مشتریان قرار دارند
در این فصل ابتدا به بیان مساله  پژوهش پرداخته می شود . موضوعات مهم براي هر سازمانی میباشد

بعد از آن روش انجام پژوهش شرح داده می شود که در . و سپس اهمیت انجام پژوهش بیان می شود
این راستا از تلفیق آنالیز سوات با کارت امتیازي متوازن براي تدوین استراتژي، و از تکنیک تحلیل 

این . براي اولویت بندي استراتژیهاي تدوین شده استفاده می گرددسلسله مراتبی و تاپسیس فازي
همچنین اهدافی که در این . مرحله انجام میشود که مراحل آن به ترتیب بیان می شود11پژوهش در 

قلمرو پژوهش از سه بعد موضوعی، مکانی و . پژوهش دنبال می شود  به طور کامل بیان می شوند
.دامه واژه ها ومفاهیم اصلی مورد بحث در این پژوهش شرح داده می شونددر ا.زمانی بیان می شوند
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بیان موضوع پژوهشبیان موضوع پژوهش--11--11
درحال آنجا که زنجیره تامین از هزینه محوري به سمت مشتري محوري حرکت کرده است واز

تامین اهمیت زنجیره رود، نیاز به تفکر استراتژیک دربارهحاضر به سمت استراتژي محوري می
شرکت براي اجراي کامل و مناسب آن موفقیت یک استراتژي فقط به توانایی. بیشتري یافته است

موفقیت توانداستراتژي عالی زنجیره تامین که با تعالی عملیاتی لینک شده باشد، مییک. داردبستگی 
.نیز به ارمغان بیاوردرا نه تنها براي شرکت مورد نظر بلکه براي شرکاي تجاري و مشتریان آن

سازمان و زنجیره تامین گسترده آن استراتژي زنجیره تامین دربرگیرنده عملیاتی واقعی است که
.زنجیره عرضه، انجام دهندبایستی، براي دستیابی به اهداف مشخصمی

بر روي با بررسی 60سازمانها در دهه .مدیریت انبارداري استتکاملی، نتیجه 1مدیریت زنجیره تامین
روندهاي انبارداري و رابطه آن با حمل و نقل و یکپارچه سازي آنها، قادر به کاهش موجودي خود 

با اضافه شدن مباحث مدیریت ساخت و . شدند که حاصل این مطالعات مدیریت توزیع نام گرفت
وستن  حلقه زنجیره تامین نتیجه به هم پی. تدارکات مفهوم مدیریت توزیع به لجستیک  تغییر پیدا کرد

بهبود . کنندگان و در انتهاي آن مشتریان قرار دارندعرضههاي عملیاتی مختلف است که در ابتداي آن 
فرآیندهاي اساسی این حلقه هاي عملیاتی و همچنین تدوین استراتژیهاي مناسب براي این چرخه 

تکرارشونده است ایندياستراتژي زنجیره تامین، فر.مهم، از موضوعات مهم براي هر سازمانی میباشد
.دکنسود اجزاي عملیاتی را ارزیابی می-که آنالیزهاي هزینه

اما استراتژي زنجیره تامین رداردباستراتژي کسب و کار، جهت کلی حرکت سازمان را در
بایستی براي دستیابی به سازمان و زنجیره تامین گسترده آن میدربرگیرنده عملیاتی واقعی است که

استراتژي کسب و کارها توان گفت اغلب شرکتمی. زنجیره عرضه انجام دهندمشخصاهداف 
درست شبیه وقتی که .دارند، اما بعید است که استراتژي زنجیره تامین تدوین شده داشته باشند

هاي استراتژي زنجیره تامین نیز باید شایستگیکنیم، در تدویناستراتژي کسب و کار را تدوین می
هاي منابع استراتژیک با قیمت دستیابی به بخش. مدنظر قرار دادکانون توجه و تمایزها رااصلی، 
استراتژي زنجیره تامین . تواند از هر دو استراتژي کسب و کار و زنجیره تامین پشتیبانی کندمیجذاب

قابل ها، پارامترهايبه استراتژي کسب و کار گره خورده و دربردارنده تسهیل کنندهمستقیماً
.هاي اجراستگیري، احتماالت وقوع و نیازمندياندازه

Supply Chain Management -١



٣

بیرون سازمان است استراتژي به معناي تعامل با تعداد زیادي از ذینفعان چه در داخل و چه دراجراي
استراتژي کسب و کار حیاتی است، طور که جهت دهی به استراتژي زنجیره تامین در راستايهمان

اهداف .داردسهامداران سازگار باشد نیز اهمیت هاي مختلف و یاگروهنحوي که با اجراي آن به
اجزاي مختلف زنجیره تامین شما و آنهایی که شما با آنها تعامل دارید، باید مشابه باشد و با سرعت 

تالش می شود تا با به کار گیري و تلفیق دو ابزار پژوهشدر این )1:2007هاپک(.مشابه هدایت شود
، استراتژیهاي مناسب براي زنجیره تامین شرکت تارابگین تدوین 3و کارت امتیازي متوازن2سواتآنالیز
استفاده همزمان از این دو روش به این خاطر است که از این طریق می توان جنبه هاي بیشتري .گردد

استفاده از سپس با . را مورد ارزیابی و بررسی قرار داد و نتایج حاصله داراي ارزش باالتري می باشند
اولویت بندي می ي حاصله ، استراتژي ها5و تاپسیس فازي4روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازي

.شوند

اهمیت و ضرورت انجام پژوهشاهمیت و ضرورت انجام پژوهش--22--11
درحال آنجا که زنجیره تامین از هزینه محوري به سمت مشتري محوري حرکت کرده است واز

زنجیره تامین اهمیت ه تفکر استراتژیک دربارهرود، نیاز بحاضر به سمت استراتژي محوري می
شرکت براي اجراي کامل و مناسب آن موفقیت یک استراتژي فقط به توانایی. بیشتري یافته است

موفقیت توانداستراتژي عالی زنجیره تامین که با تعالی عملیاتی لینک شده باشد، مییک. بستگی دارد
.نیز به ارمغان بیاوردبراي شرکاي تجاري و مشتریان آنرا نه تنها براي شرکت مورد نظر، بلکه 

سازمان و زنجیره تامین گسترده آن استراتژي زنجیره تامین دربرگیرنده عملیاتی واقعی است که
در این راستا استراتژیهاي .زنجیره عرضه، انجام دهندبایستی، براي دستیابی به اهداف مشخصمی

:ترین آنها میتوان به موارد زیر اشاره کردمختلفی استفاده میشوند که از مهم
)رهبري هزینهتمرکز،تمایز،(استراتژیهاي عمومی پورتر.1
)ایجاد هم افزائی از طریق توسعه و تسهیم منابع(استراتژیهاي سرپرستی.2
) رو به باال و رو به پائین(استراتژیهاي عمودي.3

Happek -١
SWOT -٢
Balance Scorecard-٣
Fuzzy Analytical Hierarchy Process -۴
Fuzzy Topsis -۵
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محصول،میزان و سطح روش و محل تولید یک (استراتژیهاي فرآیند تولید و عملیات.4
)یکپارچکی       عمودي،توسعه منابع فیزیکی و ارتباط میان عرضه کنندگان

استراتژي هاي یکپارچگی.5
تامین کننده با رویکردهاي تولید، کنترل موجودي، زمان تحویل،(استراتژیهاي ناب و چابک.6

)حمل و نقل
انجام1بوسیله نوربرگ و برون2001تلفیق آنالیز سوات و کارت امتیازي متوازن اولین بار در سال

در این روش،دو ابزار نیرومند با هم ترکیب می شوند تا براي موفقیت سازمان راهکاري .گرفت
تفاوت اصلی این پژوهش با پژوهشهاي مشابهی که در گذشته صورت گرفته، . مناسب تدوین کنند

مهم، بوسیله تلفیق دو ابزار نیرومند تمرکز بر زنجیره تامین و تدوین استراتژي بر مبناي این چرخه
همچنین در این پژوهش از روشهاي تصمیم گیري کمی . آنالیز سوات و کارت امتیازي متوازن میباشد

تحلیل سلسله مراتبی فازي و تاپسیس فازي استفاده شده تا استراتژیهاي بدست آمده اولویت بندي 
مزایاي استفاده .ي قبلی، کاري جدید می باشدگردند که با توجه به یافته هاي مربوط به پژوهشها

:همزمان از کارت امتیازي متوازن و آنالیز سوات به شرح زیر می باشد
.میتوان با بهبود فرآیندهاي تولید بهاي تمام شده را کاهش داد و مزیت رقابتی ایجاد نمود.1
تامین میباشند شناخت کامل از عرضه کنندگان مواد اولیه که یکی از عوامل اصلی زنجیره .2

.باعث   صرفه جوئی در زمان و هزینه هاي تولید، و همچنین ایجاد روابط موثر با آنها میگردد
شناخت کانالهاي توزیع،نمایندگی ها،عرضه کنندگان محصوالت و مشتریان نهائی،برگ برنده .3

.اي جهت ایجاد مزیت براي هر سازمان است
.د و شکل ساده و استفاده آسان، از نقاط قوت آن استاین مدل تلفیقی به بهترین نحو کار می کن

ازاین رو به نظر می رسد نتایج این پژوهش، کمک شایان ذکري به بهبود فرایندهاي مرتبط با زنجیره 
.تامین بنماید

روش انجام پژوهشروش انجام پژوهش--33--11
مراحل . از نظر هدف توسعه اي کاربردي و از نظر روش توصیفی پیمایشی می باشدپژوهشاین 

:آورده شده1- 1مرحله می باشد که در شکل 11در انجام پژوهش

Lennart Norberg & Terry Brown -١
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)پژوهشگر(پژوهشچارچوب نظري:  1-1شکل 

به نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهدیدات زنجیره تامین از طریق جلسات طوفان فکري امتیاز دهی
آنالیز سنتی سوات وقتی فرصتها و تهدیدها بررسی می شوند، به در. استو پرسشنامه انجام شده

عوامل محیط خارجی توجه می شود، ولی در مدل تلفیقی به هر دو جنبه عوامل داخلی و خارجی 
.توجه می شود

تعیین ماموریت و اهداف

تعیین نقاط قوت،ضعف،فرصت توزیع پرسشنامه 
و تهدیدات زنجیره تامین از چهار منظر 

BSC
مالی،مشتري،فرآیندهاي داخلی،رشد و (

)یادگیري نقاط قوت، ضعف، فرصت و امتیاز دهی به 
تهدیدات

SWOTآنالیز ایجاد ماتریس 

مشخص شدن وضعیت شرکت وانتخاب 
استراتژیها توسط ماتریس چهار خانه اي

اولویت بندي انتخاب معیارهاي ارزیابی
استراتژیها

)AHPروش ( گیريتصمیمدرختایجاد 

با روش  ي ارزیابی تخصیص وزن به معیارها 
FAHP

بوسیله مدل تاپسیس اولویت بندي استراتژیها
فازي

ارزیابی گزینه ها

استراتژیهاتعیین رتبه نهایی
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اهداف پژوهشاهداف پژوهش--44--11
، اهداف پژوهش در روشهاي مورد استفاده در این پژوهشبا توجه به مطالعات میدانی و همچنین 

:قالب سه هدف کلی به شرح زیر تعیین گردیده
.تارابگینشرکتشناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدهاي زنجیره تامین. 1
.شرکت بر اساس تلفیق مدل سوات و کارت امتیازي متوازنتدوین استراتژي براي زنجیره تامین. 2
.اولویت بندي استراتژیهاي حاصله بوسیله روش تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس فازي. 3

پرسش هاي پژوهش پرسش هاي پژوهش --55--11
:عنوان کردمیتوان به صورت زیر پرسشهاي این پژوهش را 

.کدامندتارابگیننقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدهاي زنجیره تامین شرکت. 1
.کدامندبراي زنجیره تامین شرکت هاي مناسباستراتژي.2
به چه ترتیب هاي حاصله بوسیله روش تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس فازي اولویت استراتژي. 3

.است

قلمرو پژوهشقلمرو پژوهش--66--11

قلمرو موضوعی قلمرو موضوعی --11--66--11
زنجیـره تـامین، کـارت امتیـازي     این پژوهش از نظر موضوعی حوزه هاي تدوین استراتژي، مدیریت

متوازن، آنالیز سوات، روشهاي تصمیم گیري کمی، تحلیل سلسله مراتبی فـازي و تاپسـیس فـازي را    
.شامل می شود

قلمرو مکانی قلمرو مکانی --22--66--11
که تولید کننده عایقهاي صوتی و حرارتی از جنس پشم سـنگ مـی   این پژوهش در شرکت تارابگین،

این پژوهش می تواند در کلیه سازمانهاي تولیدي مشابه مـورد اسـتفاده   همچنین. صورت گرفته،باشد
.قرار گیرد



٧

قلمرو زمانیقلمرو زمانی--33--66--11
: انجام پذیرفته و مراحل انجام آن  به صورت زیر زمانبندي گردیده1391این پژوهش در بهار سال 

)یک ماه(جمع آوري اطالعات کتابخانه اي
)یک ماه(طراحی الگو و پرسشنامه

)دو ماه(وري داده هاجمع آ
)یک ماه(تحلیل داده ها و یافته ها

)یک ماه(تدوین پایان نامه و ارائه گزارش نهائی

جامعه آماري پژوهشجامعه آماري پژوهش--77--11
از این میان، با مشورت مدیریت عامل . باشندمیپرسنل شرکت تارابگینپژوهش شامل جامعه آماري 

واحد هاي فروش، مالی، تولید و تضمین کیفیت جهت همکاري در کارکناننفر از 40شرکت، تعداد 
.در نظر گرفته شدندپژوهشاین 

روش گردآوري اطالعاتروش گردآوري اطالعات--88--11
:روش و ابزار گردآوري اطالعات در این پژوهش از دو بخش تشکیل شده است

مطالعات کتابخانه ايمطالعات کتابخانه اي--11--88--11
مقاالت و منابع التینعمدتا از کتب،پیشین،پژوهشهايبه منظور بررسی ادبیات موضوع و همچنین 

.و فارسی حاصل از جستجو در اینترنت، کتابخانه ها و منابع اطالعاتی استفاده شده است

تحقیقات میدانیتحقیقات میدانی--22--88--11
.پرسشنامه می باشدالزم جهت تدوین استراتژي در این پژوهشروش جمع آوري اطالعات 

سپس از طریق توزیع بین تهیه شده،میان گروه تصمیم گیريپرسشنامه ها از طریق طوفان فکري
. ه استامتیاز دهی انجام گرفتگروه 



٨

کلید واژه هاکلید واژه ها--99--11

استراتژياستراتژي--11--99--11
ه ب١»استراتگوس « گمان می رود که این کلمه عطف به دانش و هنر یک ژنرال قدیمی یونانی به نام 

متفکرانه است که تعیین می کند سازمان باید در کدام استراتژي به عنوان مفهومی .کار برده شده است
حیطه ها فعالیت کند، به کدام اهداف با کدام وسیله و ابزارها برسد و از کدام قالبهاي رفتاري متابعت 

)٢،27:1379آر دیوید(.کند

استراتژیهاي زنجیره تامیناستراتژیهاي زنجیره تامین--22--99--11
سود اجزاي عملیاتی را _آنالیزهاي هزینه تکرارشونده است که استراتژي زنجیره تامین، فرایندي 

سازمان و زنجیره تامین استراتژي زنجیره تامین دربرگیرنده عملیاتی واقعی است که.کندارزیابی می
)٣،7:2010اینتهر(.زنجیره عرضه، انجام دهندبایستی، براي دستیابی به اهداف مشخصگسترده آن می

آنالیز سواتآنالیز سوات--33--99--11
نقاط قوت و (داخلیعواملو)فرصتها و تهدیدات(محیطتحلیل سوات، عوامل خارجیدر تجزیه و 

مورد بررسی قرار می گیرند، تا فرصتها، تهدیدها، قوت ها و ضعف هاي سازمان در آینده )ضعف
)7:1389اعرابی،(.ن شوندینها استراتژي هاي مناسبی تدوآشناسایی شده و براي رویارویی بهتر با 

44امتیازي متوازنامتیازي متوازنکارت کارت --44--99--11

براي .همچنین ابزاري براي کنترل استراتژیها می باشدویک روش اندازه گیري عملکرد سازمانها
هار منظر مورد ارزیابی قرار انجام یک ارزیابی کامل از عملکرد می بایست این عملکرد از چ

)26:1390نورتونکاپالن و(گیرد
فرآیندهاي داخلیمنظر-3منظر مالی-1
منظر رشد و یادگیري-4منظر مشتري-2

Strategos -١
Fred.R.David -٢
Intaher -٣
Balance Scorecard-۴
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11تحلیل سلسله مراتبی فازيتحلیل سلسله مراتبی فازي--55--99--11

بر اساس مقایسه هاي زوجی بنا نهاده شده و امکان بررسی سناریوهاي مختلف را به این روش
تعییندربودنفازيمفهومکالمی،ازعباراتاستفادهباروشایندرواقعدر.مدیران می دهد

)6:1388ی،رحمان(دمیشودخالت دادهدوبهدومقایسۀهايماتریس

22روش تاپسیس فازيروش تاپسیس فازي--66--99--11

وآذر.(تاپسیس می باشدمعیاره،چندهايتصمیمگیريبهمربوطمسائلحلبرايدیگرمفیدتکنیک
رافاصلهکمترینبایدگزینهمناسبترینکهاستاستواراین روش بر این اصل )126:1381زاده،رجب

.باشدداشتهمنفیآلایدهنقطهازرافاصلهبیشترینومثبتآلایدهنقطهاز

Fuzzy Analytical Hierarchy process -١
Fuzzy Topsis -٢
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خالصهخالصه
. به بیان کلیات پژوهش و ضرورت انجام آن، وهمچنین روش انجام پژوهش پرداخته شددر این فصل

تلفیق آنالیز سوات با کارت امتیازي متوازن، به دلیل مزایاي زیاد،می تواند در تدوین استراتژي بسیار 
همچنین روشهاي تصمیم گیري کمی فازي، به دلیل دقت باالئی که در تصمیم گیري. موثر واقع گردد

هدف از این پژوهش، تدوین استراتژي مناسب براي . هاي گروهی دارند، بسیار مفید می باشند
زنجیره تامین شرکت می باشد، تا بوسیله آن بتوان شرایط شرکت را که در بازاري رقابتی قرار گرفته 

ستفاده قلمرو این پژوهش از نظر مکانی در کلیه سازمانهاي تولیدي می تواند مورد ا. بهبود بخشید
.سپس توضیحاتی در خصوص مفاهیم اصلی و کلید واژه هاي پژوهش بیان گردید.قرار گیرد
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فصل دومفصل دوم
پیشینه و ادبیات پژوهشپیشینه و ادبیات پژوهش

مقدمهمقدمه
هر پژوهشی که صورت می گیرد همیشه بر پایه ها، ارکان ونتایج مطالعات پیشین استوار است که هر 

ترین دستاوردهاي پژوهشگران قبلی را مورد بررسی قرار دهد و پژوهشگر باید سعی کند تا مرتبط
کاوشی این فصلمطالب. دریابد که دیگران تا چه اندازه به بررسی و بیان مسئله مورد نظر پرداخته اند

عمیق، با توجه به منابع در دسترس، در خصوص مسائل مرتبط با پژوهش می باشد و تالش شده کلیه 
زنجیره استراتژي،ابتدا مفاهیم کلی پژوهش مانند.تبط مورد بررسی قرار گیرندمنابع در دسترس و مر

پیشین پژوهشهايپس از آن . مورد بررسی قرار می گیرند، آنالیز سوات کارت امتیازي متوازنتامین،
در این راستا منابع داخلی و خارجی به صورت مجزا بیان می . بررسی می گردندمرتبط با موضوع 

.شوند
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استراتژياستراتژيمفهوممفهوم11--22
بردن و پاییدن بیان فرستادن،گسیل داشتن،استراتژي را به اعتبار معنی کلمه می توان سوق دادن،

گمان می رود که این کلمه عطف به دانش و هنر یک ژنرال قدیمی یونانی به )27:1379ید،ودی(.کرد
2»تومااستر«از منابع التین هم استراتژي از مفهوم در بعضی . به کار برده شده است1»استراتگوس«نام 

استراتژي بعد از نیمه اول قرن بیستم میالدي .مسیر و یا بستر رودخانه بیان شده استو به معناي راه،
تا این تاریخ هرچقدر هم در بعضی از .جاي خود را در داخل علوم اجتماعی در حیطه اقتصاد بازکرد

اما استراتژي در معناي اقتصادي براي اولین ،استراتژي برخورد شده استه مفهوم آثار نویسندگان ب
که هم اقتصاددان و هم ریاضیدان 4مورگنسترنو3نیومنبار از طرف دو شخصیت علمی به نام

نیومن و مورگنسترن استراتژي را از جهت اقتصاد فردي بررسی نموده و . بودند، به کاربرده شده است
ي زیرکانه دو بازیکن را که تالش می کنند برطرف مقابل برتري یابند به طور سعی کردند شگردها

استفاده از مفهوم استراتژي در حیطه سازمان و مدیریت در نیمه دوم . منظم و سیستماتیک بیان کنند
در موضوع برنامه 5»ایگور آنسف«به خاطر جایگاه پراهمیتی که . قرن بیستم میالدي آغاز شده است

اینجا در استئه شده ارااو سوياز که رااستراتژي از متفاوت تعریف دو،داردراتژیکریزي است
:آوریممی
استراتژي صاف-
)یا مختلط(استراتژي کلی -

به عنوان . بنا به نظر آنسف استراتژي صاف، یک حرکت و یا یک سري حرکتهاي معین سازمان است
استراتژي کلی و یا مختلط هم . محصول که سازمان آن را تعقیب می کندمثال مانند یک برنامه توسعه 

نشان دهنده یک قاعده تصمیم گیري آماري است مبنی براینکه سازمان در یک وضعیت معین کدام 
.نوع از استراتژي صاف را انتخاب خواهد کرد

سطوح استراتژي
ایی که کوچک بوده و از ساختار فرایند مدیریت استراتژیک داراي سه سطح است ولی در سازمانه

:این سطوح شامل .سخت تري برخوردارند ممکن است در دو سطح تعیین شوند
سطح کل سازمان-1

Strategos -١
Stratum -٢
Neuman -٣

Morgenstern -۴
Igor Ansoff -۵
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کسب و کار/واحد تجاري استراتژیک/سطح بخشی-2
سطح وظیفه اي-3

هدایت کل مجموعه و تخصیص بهینه منابع در آن , هدف از تدوین استراتژي در این سطح 
در سازمانهاي بزرگ در راستاي ماموریت و استراتژي سطح کل سازمان براي .)12:1385،اعرابی(است

به این استراتژي ها استراتژي کسب و کار اطالق . هر قسمت ماموریت و استراتژي تعیین می شود 
در این سطح بر اساس اهداف و استراتژي هاي سطوح باالتر براي هر کدام از وظایف واحد .می شود
مسئولیت بزرگ مدیران این بخش ها . استراتژي وظیفه اي تعیین می شود, اري استراتژیک هاي تج

. اجراي استراتژي است
:استراتژي هاي سطح سازمان

استراتژي هاي هدایتی)الف
استراتژي هاي پرتفولیو )ب
استراتژي هاي سرپرستی)ج

:استراتژي هاي سطح کسب و کار
استراتژي رقابتی)الف
عههاي توساستراتژي)ب
استراتژي هاي مشارکتی )ج

:استراتژي هاي سطح وظیفه
استراتژي منابع انسانی)الف
استراتژي مالی)ب
استراتژي هاي تکنولوژي اطالعات)ج
استراتژي هاي تحقیق و توسعه)د
استراتژي هاي تولید و عملیات)ه

تدوین استراتژي-2- 2
این . براي تدوین استراتژي از چارچوبی  با عنوان چارچوب جامع تدوین استراتژي استفاده می شود

چارچوب ابزار و روشهایی را ارائه می دهد که براي انواع سازمانها مناسب است و به استراتژیست ها 
. ارزیابی و گزینش کنند،کمک می کند تا استراتژي هاي ممکن را شناسایی 



١۴

تعیین و تهیه بیانیه ماموریت: شروع مرحله)الف
ماموریت یک سازمان نشان دهنده علت یا فلسفه وجودي و رسالت سازمان بوده و به عبارتی دیگر 

هر سازمان چه مکتوب باشد چه نباشد داراي یک فلسفه یا ماموریت . بیانگر هویت سازمان است
که به صورت مکتوب به اطالع کلیه ذي بیانیه ماموریت در واقع همان ماموریت سازمان است . است

:به شرح زیر می باشدمشخصات ماموریت.نفعان سازمان می رسد
.داراي قید زمانی و مکانی خاصی نیست-1
.ممکن است در عرض چند روز تغییر کند و یا براي مدتی طوالنی بدون تغییر باقی بماند-2
.داختن به جزئیات با هم متفاوت هستندشکل و پر, محتوا , ماموریت سازمانها از نظر حجم -3

)اطالعات مورد نیاز(شامل ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی :مرحله ورودي)ب
دربررسی  عوامل خارجی،فرصتها وتهدیدهاي پیش روي شرکتها شناسایی می شوند تا مدیران بتوانند 

ت عوامل تهدیدکننده را کاهش دهند یا با تدوین استراتژیها مناسب ازفرصتها بهره برداري کنند واثرا
قابل ) بخشی و وظیفه اي ( عوامل خارجی براي تدوین استراتژي در کل سازمان .ازآنهاپرهیزنمایند

عواملی هستند که مربوط به درون : عوامل داخلی .استفاده است و نیاز به بررسی در هر مرحله ندارد
در کنترل مدیریت سازمان می باشند و شامل شرکت یا سازمان هستند و برخالف عوامل خارجی

:نشان داده شده است1-2به طور کلی عوامل محیطی در شکل .عوامل قوت و ضعف می شوند

عوامل محیطی: 1-2شکل 
)47:1385اعرابی،(

عوامل  

تکنولوژیکی

عوامل اجتماعی

فرهنگی-

رقباي غیرمستقیم
رقباي بالقوه  

)تازه واردان(

١۴

تعیین و تهیه بیانیه ماموریت: شروع مرحله)الف
ماموریت یک سازمان نشان دهنده علت یا فلسفه وجودي و رسالت سازمان بوده و به عبارتی دیگر 

هر سازمان چه مکتوب باشد چه نباشد داراي یک فلسفه یا ماموریت . بیانگر هویت سازمان است
که به صورت مکتوب به اطالع کلیه ذي بیانیه ماموریت در واقع همان ماموریت سازمان است . است

:به شرح زیر می باشدمشخصات ماموریت.نفعان سازمان می رسد
.داراي قید زمانی و مکانی خاصی نیست-1
.ممکن است در عرض چند روز تغییر کند و یا براي مدتی طوالنی بدون تغییر باقی بماند-2
.داختن به جزئیات با هم متفاوت هستندشکل و پر, محتوا , ماموریت سازمانها از نظر حجم -3

)اطالعات مورد نیاز(شامل ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی :مرحله ورودي)ب
دربررسی  عوامل خارجی،فرصتها وتهدیدهاي پیش روي شرکتها شناسایی می شوند تا مدیران بتوانند 

ت عوامل تهدیدکننده را کاهش دهند یا با تدوین استراتژیها مناسب ازفرصتها بهره برداري کنند واثرا
قابل ) بخشی و وظیفه اي ( عوامل خارجی براي تدوین استراتژي در کل سازمان .ازآنهاپرهیزنمایند

عواملی هستند که مربوط به درون : عوامل داخلی .استفاده است و نیاز به بررسی در هر مرحله ندارد
در کنترل مدیریت سازمان می باشند و شامل شرکت یا سازمان هستند و برخالف عوامل خارجی

:نشان داده شده است1-2به طور کلی عوامل محیطی در شکل .عوامل قوت و ضعف می شوند

عوامل محیطی: 1-2شکل 
)47:1385اعرابی،(

محیط عمومی یاکالن

عوامل اجتماعی

فرهنگی-

عوامل

اقتصادي

عوامل سیاسی

حقوقی/وقانونی

محیط تخصصی 
)خرد(

رقباي بالقوه  

)تازه واردان(
رقباي موجود تامین گنندگان
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تعیین و تهیه بیانیه ماموریت: شروع مرحله)الف
ماموریت یک سازمان نشان دهنده علت یا فلسفه وجودي و رسالت سازمان بوده و به عبارتی دیگر 

هر سازمان چه مکتوب باشد چه نباشد داراي یک فلسفه یا ماموریت . بیانگر هویت سازمان است
که به صورت مکتوب به اطالع کلیه ذي بیانیه ماموریت در واقع همان ماموریت سازمان است . است

:به شرح زیر می باشدمشخصات ماموریت.نفعان سازمان می رسد
.داراي قید زمانی و مکانی خاصی نیست-1
.ممکن است در عرض چند روز تغییر کند و یا براي مدتی طوالنی بدون تغییر باقی بماند-2
.داختن به جزئیات با هم متفاوت هستندشکل و پر, محتوا , ماموریت سازمانها از نظر حجم -3

)اطالعات مورد نیاز(شامل ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی :مرحله ورودي)ب
دربررسی  عوامل خارجی،فرصتها وتهدیدهاي پیش روي شرکتها شناسایی می شوند تا مدیران بتوانند 

ت عوامل تهدیدکننده را کاهش دهند یا با تدوین استراتژیها مناسب ازفرصتها بهره برداري کنند واثرا
قابل ) بخشی و وظیفه اي ( عوامل خارجی براي تدوین استراتژي در کل سازمان .ازآنهاپرهیزنمایند

عواملی هستند که مربوط به درون : عوامل داخلی .استفاده است و نیاز به بررسی در هر مرحله ندارد
در کنترل مدیریت سازمان می باشند و شامل شرکت یا سازمان هستند و برخالف عوامل خارجی

:نشان داده شده است1-2به طور کلی عوامل محیطی در شکل .عوامل قوت و ضعف می شوند

عوامل محیطی: 1-2شکل 
)47:1385اعرابی،(

عوامل  

جهانی

مشتریان
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با استفاده از ماتریس مقایسه  عوامل اصلی داخلی و عوامل اصلی خارجی  :مرحله تطبیق یا مقایسه)ج
براي شناسایی استراتژي ها در راستاي ماموریت ) IE(و ماتریس داخلی و خارجی )  SWOT(سوات
براي تجزیه و تحلیل همزمان عوامل داخلی و خارجی از ابزاري به نام ماتریس داخلی و .سازمان

کسب و کار به کار می شرکت یا/ این ماتریس براي تعیین موقعیت سازمان. خارجی استفاده می شود
شرکت می تواند با استفاده از این ماتریس، ترکیب و تکلیف / به عبارت دیگر یک سازمان. رود

سازمان بایستی نمرات / براي تشکیل این ماتریس، شرکت .واحدهاي کسب و کار خود را تعیین کند
ودي این ماتریس قرار حاصل ماتریس هاي ارزیابی عوامل داخلی و خارجی را در ابعاد افقی و عم

دهد تا جایگاه سازمان یا کسب کار در خانه هاي این ماتریس مشخص گردد و بتوان استراتژي 
چهار خانه اي و نه خانه اي ماتریس داخلی و خارجی به دو شکل . مناسبی را براي آن اتخاذ نمود

ار از حیث نمرات در ماتریس چهارخانه اي چنانچه موقعیت سازمان یا کسب و ک. ارایه می شود
اگر ) نگهداري، حمایت درونی( استراتژي محافظه کارانه, باشد Iعوامل خارجی و داخلی در خانه 

باشد، استراتژي IIIچنانچه در خانه) رشد و توسعه( باشد، استراتژي تهاجمیIIدر خانه 
( باشد، استراتژي رقابتیIVباالخره اگر در خانه و)واگذاري،کاهش،انحاللبرداشت،(تدافعی

:نشان داده شده2-2این ماتریس در شکل.توصیه می شود) حمایت بیرونی- نگهداري

خارجی

داخلی

I
محافظه کار

II
تهاجمی

III
تدافعی

IV
رقابتی

ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی: 2-2شکل 
)57:1385اعرابی،(

در تجزیه و تحلیل سوات، عوامل خارجی و داخلی مورد بررسی قرار می گیرند، تا فرصتها، تهدیدها، 
قوت ها و ضعف هاي سازمان در آینده شناسایی شده و براي رویارویی بهتر با انها استراتژي هاي 

ین ماتریس ا. براي انجام این تجزیه و تحلیل از ماتریس سوات استفاده می شود. مناسبی تدوین شوند
که در نمودار زیر نشان داده شده است یکی از ابزارهاي مهمی است که مدیران بدان وسیله اطالعات 
مربوط به عوامل داخلی و خارجی را مقایسه می کنند و می توانند با استفاده از آن و با توجه به 
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اتژي هاي ممکن را می استر. ماتریس استراتژي هاي اصلی، انواع استراتژیهاي ممکن را ارایه کنند
.برشمردwt,st,wo,soتوان در دسته هاي 

گزینه هاي مختلف استراتژي شناسایی .انتخاب شدهارزیابی استراتژي ها ي: مرحله تصمیم گیري
.شده در مرحله قبل به شیوه عینی و بدون اعمال نظر شخصی مورد ارزیابی قرار می گیرد

11زنجیره تامینزنجیره تامینمفهوم مفهوم --33--22

کنندگان عرضهزنجیره تامین نتیجه به هم پیوستن  حلقه هاي عملیاتی مختلف است که در ابتداي آن 
لذا تدوین راهکارهاي مناسب جهت )131:1387فیض آبادي،(.در انتهاي آن مشتریان قرار دارند

نمونه اي از یک 1- 2در شکل .کارکرد مناسب این حلقه از موضوعات مهم براي هر سازمانی میباشد
:زنجیره تامین ساده نمایش داده شده

)پژوهشگر(ساختار زنجیره تامین: 1-2شکل 

خیلی از سازمانها بخشی از چندین هر سازمان تجاري حداقل بخشی از یک زنجیره تامین است و 
تعداد و نوع سازمانها در یک زنجیره تامین از این طریق که آیا زنجیره تامین . زنجیره تامین هستند

اکثر موسسه هاي تولیدي به صورت شبکه هایی از . دتولیدگرا یا خدمت گرا است تعیین می شو
ف آنها تهیه مواد خام و تبدیل آنها به یکی از وظای. مکانهاي تولید و توزیع طرح ریزي شده اند

هدف کوتاه مدت مدیریت . محصوالت نهایی و واسطه اي و سپس تحویل آنها به مشتریان است
در حالی که هدف .زنجیره تامین مقدمتاً افزایش بهره وري، کاهش موجودي و زمان سیکل کل است

سازمانها ي درگیر در زنجیره تامین بلندمدت آن افزایش رضایت مشتري، سهم بازار و سود براي همه
براي رسیدن به این اهداف، ).یعنی تامین کنندگان، تولیدکنندگان مراکز توزیع و مشتریان(است 

.هماهنگی سخت و دقیقی در بین سازمانهاي درگیر در زنجیره تامین مورد نیاز است

Supply Chain Management -١

تامین کننده

تامین کننده

تامین کننده

انبار ساختمشتري انبار توزیع خرده فروش



١٧

استراتژیهاي زنجیره تامیناستراتژیهاي زنجیره تامینمفهوم مفهوم --44--22
کاربردهاي غیررسمی، در. استراتژي زنجیره تامین مطالبی شنیده باشیدتاکنون درباره موضوع شاید

ها زنجیره تامین را به منظور کاهش هزینهاین موضوع اغلب با مدیریت زنجیره تامین که عملیات
این تعریف تا حدودي صحت دارد، اما استراتژي زنجیره تامین . شودمیکند، اشتباه گرفتهکنترل می

.کندبیان میر از آن است و چگونگی اداره کردن زنجیره تامین را در شرایط رقابتتگستردهواقعاً
سود اجزاي عملیاتی را _تکرارشونده است که آنالیزهاي هزینه استراتژي زنجیره تامین، فرایندي 

هاي اصلی سازمان را براي دستیابی بهاستراتژي کسب و کار، قدرت نفوذ صالحیت.کندارزیابی می
تحلیل و این استراتژي، شامل فرایند . کندداف تعریف شده در سطوح عالی، درگیر میاه

چیزهایی که عرضه : عبارتند از کهطرحی رقابتی است عنوان موضوع به3سازي در زمینه تصمیم
و ) هاي کسب و کار و غیرهبندي، چرخهزمان(، زمان عرضه)مثل محصوالت و خدمات(شوند می

).بزرگبازارهاي کوچک و(ضه مکان عر
بردارد، اما استراتژي زنجیره تامین استراتژي کسب و کار، جهت کلی حرکت سازمان را در

بایستی، براي دستیابی به سازمان و زنجیره تامین گسترده آن میدربرگیرنده عملیاتی واقعی است که
استراتژي کسب و کارها توان گفت اغلب شرکتمی. زنجیره عرضه، انجام دهنداهداف مشخص

)12:2004هاپک،.(دارند، اما بعید است که استراتژي زنجیره تامین تدوین شده داشته باشند
امر، عملیاتی چرا استراتژي زنجیره تامین تا این حد اهمیت دارد؟ یک دلیل خوب براي اینپس

تامین است، زیرا نوعاً زنجیرهکردن و پشتیبانی کردن از استراتژي کسب و کار توسط استراتژي
زنجیره استراتژي.گیردعملیاتی شرکت انجام میهاي اجراي استراتژیک کسب و کار از طریق قسمت

مثال، سازمان ممکن . تمرکز داردحداکثر رساندن بازده،هاي عملیاتی و بهتامین نیز بر کاهش هزینه
سازمان با ارائه . ین کننده را انتخاب کندمدیریت تاماست براي رقابتی ماندن، استراتژي همراستا با

تواند مراحل تاکتیکی دستیابی به اینکند و میدیدگاه استراتژي را حفظ میاهداف واضح و مشخص،
زنجیره تامین، عبارت است از ایجاد روش دلیل دیگر براي داشتن استراتژي.اهداف را مدیریت کند

کنندگان، مشتریان و مشتریان کنندگان، توزیعشامل تامینتامین چگونگی انجام کار با شرکاي زنجیره
شرکا با شود، تقویت ارتباطات موجود و کارکردن ایناندازه که بازار رقابتی تر میهر. مشتریان

درصورتی که خوب اجرا شود، دالیل یادشده، استراتژي زنجیره تامینلذا به. شودیکدیگر مهم تر می
.سازمان خواهد شدمنجر به ایجاد ارزش براي 
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:١ن از دیدگاه هاپکتدوین استراتژي زنجیره تامی
:دزیر را پیشنهاد می دهبراي تدوین استراتژي زنجیره تامین مراحل هاپک 

استراتژي کسب و کار را درك کنید.1
چگونه مرحله براي مدیران اجراي زنجیره تامین، فهم واضح این موضوع است که سازماناولین

زنجیره تامین را به سمتی این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که عملیات. کندانتخاب میرقابت را
در خدمت اهداف رقابتی تشکیالت زمان ببیند، گرا،عنوان نهادي مشتريکند که خود را بههدایت می
توان بسادگی مشتقی خطی ازاستراتژي زنجیره تامین را نمی. عملیاتیبخشیعنوان نه فقط به
وسیله براي کنندهکسب و کار درنظر گرفت، لذا بهتر است استراتژي زنجیره تامین را فراهماستراتژي

باشد، استراتژي "کننده هزینه پایین ارائه"اگر استراتژي کسب و کار . استراتژي کسب و کار بدانیم
کنیم، کار را تدوین میدرست شبیه وقتی که استراتژي کسب ورا پشتیبانی کند وزنجیره تامین باید آن

مدنظر قرار هاي اصلی، کانون توجه و تمایزها رااستراتژي زنجیره تامین نیز باید شایستگیدر تدوین
تواند از هر دو استراتژي کسب و کار میهاي منابع استراتژیک با قیمت جذابدستیابی به بخش. داد

به . یی براي انجام موثر آن وجود داشته باشدهاآنکه قابلیتو زنجیره تامین پشتیبانی کند، به شرط
توانید خوب کار انجام دهید، توجه داشتهزنجیره تامین خود و سطحی که شما میهايشایستگی

خاص یا بخشی از آن براي دستیابی به بازده زنجیره تامین، ممکن است بخواهید به بازاري. باشید
هاي پایین یا کردن هزینهعملیاتی با فراهمطوررا بهممکن است بخواهید سازمان خود . تمرکز کنید

.توانند ارائه دهند، در نزد مشتري متمایز کنیدصنعت نمیارائه خدماتی که سایر بازیگران

زنجیره تأمین گسترده را ارزیابی کنید.2
گسترده زنجیرهي موجود در سازمان و حتی درهابعدي یک ارزیابی دقیق و واقعی از قابلیتمرحله

سازمان خود شروع کرده و بررسی کنید که هايکار را با مراقبت تنگاتنگ از دارایی این. تامین است
هاي سیستمآالت قدیمی وماشین.استراتژي سازمان را پشتیبانی کنندتوانندها میچگونه این دارایی

بر و ضایعات و پرت زیاد بوده زینههغیرکارا ومعناي مخارج کلی عملیاتی باال، فرایند ناهماهنگ، به
زنجیره یک ارزیابی رسمی از.کندرا پشتیبانی نمی"هزینه پایینکنندهارائه"طور واضح، استراتژيو به

هاي عملیاتی ها و فرصتقوتتواند به شما در فهم بهترتامین توسط یک گروه بیرونی مستقل می
هاي عملیاتی از بیرون و داخل بتواند با الگوبرداريرا پیدا کنید که شرکتی.براي بهبود کمک کند

یک تیم براي وقتی که ارزیابی کامل شد،. گیري کندهاي اصلی شما را اندازهشما، شایستگیصنعت

1- Happek
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هاي اجرا ها و نیازمنديریسکها، تعریفها، تصدیق فرصتبازنگري و اولویت دهی به توصیه
هاي عملیاتی وجود داشته استراتژي زنجیره تامین و دارایییندرنهایت اگر ناهماهنگی ب. تشکیل دهید

البته راه دیگر این است که. گذاري جدید انجام دهیدمجبور شوید سرمایهباشید، ممکن است
هاي خود را دگرگون کنیدمفروضات خود را تغییر دهید و همه استراتژي

یک طرح اجرا تدوین کنید.3
به استراتژي کسب و آید که مستقیماًبیرون می"برو به جلو"نجیره تامین این کار مهم استراتژي زاز

گیري، احتماالت وقوع و قابل اندازهها، پارامترهايکار گره خورده و دربردارنده تسهیل کننده
، هاها، مسئولیتو وظایف، نقشها یک طرح اجرا باید شامل فعالیتتدوین.هاي اجراستنیازمندي

تاکنون درباره موضوع شاید. باشدگیري کارایی زمانی متناسب پارامترهاي قابل اندازهخطوط
کاربردهاي غیررسمی، این موضوع اغلب با مدیریت در. استراتژي زنجیره تامین مطالبی شنیده باشید

فتهکند، اشتباه گرها کنترل میزنجیره تامین را به منظور کاهش هزینهزنجیره تامین که عملیات
تر از آن است و گستردهاین تعریف تا حدودي صحت دارد، اما استراتژي زنجیره تامین واقعاً. شودمی

استراتژي زنجیره تامین، فرایندي .کندبیان میچگونگی اداره کردن زنجیره تامین را در شرایط رقابت
استراتژي کسب و .کندمیسود اجزاي عملیاتی را ارزیابی _تکرارشونده است که آنالیزهاي هزینه 

اهداف تعریف شده در سطوح هاي اصلی سازمان را براي دستیابی بهکار، قدرت نفوذ صالحیت
عنوان موضوع به3سازي در زمینه تحلیل و تصمیماین استراتژي، شامل فرایند . کندعالی، درگیر می

، زمان )مثل محصوالت و خدمات(شوند چیزهایی که عرضه می: عبارتند ازکهطرحی رقابتی است 
). بزرگبازارهاي کوچک و(و مکان عرضه ) هاي کسب و کار و غیرهبندي، چرخهزمان(عرضه

بردارد، اما استراتژي زنجیره تامین استراتژي کسب و کار، جهت کلی حرکت سازمان را در
یستی، براي دستیابی به باسازمان و زنجیره تامین گسترده آن میدربرگیرنده عملیاتی واقعی است که

استراتژي کسب و کارها توان گفت اغلب شرکتمی. زنجیره عرضه، انجام دهنداهداف مشخص
.دارند، اما بعید است که استراتژي زنجیره تامین تدوین شده داشته باشند

نظریه اي را پیشنهاد کرد که براساس آن گفته شده که شاید بهتر باشد 1950در سال ١هنري فورد
بسیاري از قطعات و مواد اولیه که در  داخل کانونهاي تولید درون سازمانی ساخته و تولید می شوند ، 

فراهم شوند بدین صورت که با ارائه یک نقشه ) برون سازمانی ( از طریق تامین کنندگان خارجی 
دقیق به تامین کنندگان با کمترین مبلغ پیشنهادي توسط آنها قرارداد امضاء شده وطول مدت این 
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قرارداد نیزنباید بیش از یک سال باشد  بعد از آن هم در هنگام وقوع معضالت اقتصادي او بهترین 
. راهکار را در انفصال از تامین کنندگان از طریق فسخ قرارداد می دید 

که تولید انبوه دیگر  مقرون به صرفه نبود شرکتهاي مانند جنرال موتورز و 1980در اواسط دهه 
کراسیلر تامین کنندگان داخلی خود را کاهش دادند و دلیل این امر آن بود که موفقیت ژاپنی ها ، در 

آنها به. سیستمهاي تامین شان  را به واسته دستمزد پایین شرکتهاي تامین کننده ژاپن می دانستند 
) که امروزه به تامین ناب معروف شده است (تجربه دریافتند که شیوه اي که ژاپنیها اتخاذ کرده بودند 

در این روش ژاپنی ها از همان ابتدا تامین کنندگان  تمام منابع را . گوي سبقت را از آنها ربوده است 
ار قیمت نیست بلکه معیار انتخاب میکنند ودر این حالت اساس انتخاب تامین کنندگان دیگر تنها معی

. انتخاب سابقه همکاري و گریدي است که از عملکرد تامین کنندگان موجود است 
امروزه گرایش اکثر تولید کنندگان بزرگ در جاي جاي دنیا به سمت روشی مشابه روش مدیریت 

دترین روش تامین ژاپنی هاست به بیان دیگر اینگونه به نظر می رسد که این روش به عنوان کار آم
. مدیریت تامین کنندگان پذیرفته شده است 
: مدلهاي دوگانه مدیریت تامین کنندگان 

مطالعات آکادمیک و تجربیات علمی گویاي دو مدل بدست آمده در سطح مدیریت تامین کنندگان 
. است این دو مدل شامل مدل زورمدارانه و مدل مشارکتی است 

نتی به منظور افزایش توان چانه زنی کاربرد دارد تعریف این مدل این نگرش س: مدل زورمدارانه.1
بدین گونه است که شرکتهاي خریدار سعی در حفظ تامین کنندگان خود همراه با پرهیزازهرگونه 

مایکل پورتر در توصیف مدل مذکور که در ایاالت متحده به عنوان . تعهدي در قبال آنها را دارند
ن کنندگان پذیرفته شده است چنین بیان می کند که  هدف در فعالیتهاي موثرترین روش مدیریت تامی

با تفویض . خرید ، یافتن مکانیسمهایی به منظور متعادل سازي یا فایق آمدن برتوان منابع تامین است 
.نوبت به تامین کنندگان مختلف براي خرید یک کاال می توان قدرت چانه زنی را افزایش داد

رویکرد نوینی است که در آن  طرفین براساس اعتماد به یکدیگر جلو رفته و در :مدل مشارکی -2
واقع با غنی کردن سطح اطالعاتی که به اشتراك می گذارند ، سرمایه گذاري قابل توجهی در زمینه 
مشارکت به عمل می آورند این امر باعث کاهش هزینه ها، بهبود کیفیت و تسریع در توسعه محصول 

م به ذکر است که موفقیت شرکتهاي ژاپنی بیشتر مرهون برقراري و حفظ روابط با تامین می شود الز
.کنندگان خود در قالب چنین راهبردي است 
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گروه اول شامل تامین ( رده بندي استراتژیک تامین کنندگان معموال به دو گروه تقسیم می شود 
کنند و گروه دوم شامل تامین کنندگانی کنندگانی که منابع ضروري اما غیر استراتژیک را تامین می

است که قطعات استراتژیک را تامین می کنند در اصطالح حرفه اي به تامین کنندگان گروه اول تامین 
بنابراین شراکت  . کنندگان مستقل و به تامین کنندگان گروه دوم تامین کنندگان وابسته می گویند 

انی ضروري به نظر می رسد که سازمان تامین کننده ، استراتژیک میان خریدار و تامین کننده  زم
به (ورودیهاي استراتژیک براي سازمان خریدار را فراهم کند به واسطه منافع بالقوه خرید سفارشی 

مرزهاي سازمانی بین  خریدار و تامین کننده را به ) عنوان مثال، کیفیت باالتر و تنوع محصول 
به ( اب این روش در شرایط زمانی که ایجاد ارزش در بلند مدت مرزهاي نامرئی تبدیل کرده که انتخ
هدف قرار می گیرد و یا در صنایع محصوالت ترکیبی ، جایی که ) عنوان مثال ، کیفیت و تکنولوژي 

.تقاضاهاي پیچیده و متنوع، ارزش هماهنگیهاي بین شرکتی را افزایش می دهد
نتاژ محصوالت است که یکی از دغدغه هاي اصلی کانون چالشهاي لجستیک در واقع خط تولید و مو

مدیران لجستیک به منظور کاهش انحرافات از زمان تولید به موقع است که براي مقابله با این مسئله 
ساعت 2تولید کنندگان در پی حفظ سطح موجودي مواد و قطعات در کنار خطوط تولید به کمتر از 

که به صورت تحویل مواد و قطعات به ١جی آي تیاز رویکردو یا کمتر هستند این امر را با استفاده 
روش دیگر تحویل متوالی مواد . صورت محموله هاي کوچک و دفعات بیشتر است تعدیل نمودند

است این دو رویکرد مستلزم فعالیتهاي اضافی از جمله بروکراسی هاي اداري فعالیتهاي فیزیکی و 
سوي مونتاژ مدوالر همراه با شکل گیري پارکهاي تامین طی چند سال گذشته حرکت به.زمانبر است

کنندگان در کنار کارخانه هاي اصلی تولید براي کاستن از فشار بر خط تولید مورد توجه قرار گرفته 
است این امر اغلب در هزینه حمل و نقل احجام بزرگ صرفه جویی قابل مالحظه اي  ایجاد می کند  

ه اول به این نکته پی برده اند که ایجاد کارخانه و یا تسهیالت درکنار  با این حال تامین کنندگان رد
همه کارخانه هایی که تامین متوالی مجموعه هاي پیش مونتاژي را مانند صنعت تایر بر عهده دارند از 
لحاظ اقتصادي توجیه پذیر نیست ایجاد یک واحد جدید همراه با نیروي کاري الزم و هزینه هاي 

.تولید وپیچیدگی تولید محصول مورد نظر توجیه پذیر است ) حجم ( ا با توجه به میزان سربار ، تنه
به عنوان مثال برخی کارخانه هاي خودروسازي براي غلبه بر این مشکل یک یا چند طرف ثالث را در 

مربوط زمینه لجستیک براي خود انتخاب کرده اند تا بتوانند براي تامین کنندگان رده اول ، فعالیتهاي 
به تحویل متوالی را نزدیک کارخانه مونتاژ انجام دهند مرسدس بنز ترجیح می دهد که کنترل داخلی 
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تامین قطعات بحرانی و تامین متوالی قطعات را ، خود بر عهده گیرد، اما درحال دعوت از شرکتهاي 
کوچک تامین ثابت ارائه دهنده خدمات لجستیک براي قطعاتی است که می بایستی در محموله هاي

روزه این قطعات است و این امر امکان هرگونه کسري این 2شوند وظیفه این شرکتها حفظ موجودي 
. قطعات را درحین تولید  برطرف می کند 

:عموما استراتژیهاي به کار گرفته شده در زنجیره تامین به شرح زیر میباشند
)رهبري هزینه-تمرکز-تمایز(استراتژیهاي عمومی پورتر.1
)ایجاد هم افزائی از طریق توسعه و تسهیم منابع(استراتژیهاي سرپرستی.2
استراتژیهاي عمودي .3
استراتژیهاي بازاریابی.4
میزان و سطح -روش و محل تولید یک محصول(استراتژیهاي فرآیند تولید و عملیات.5

)توسعه منابع فیزیکی ـ ارتباط میان عرضه کنندگان-یکپارچکی عمودي 
یکپارچگیاستراتژي هاي.6
- رویکرد زمان تحویل- رویکرد کنترل موجودي- رویکرد تولید(استراتژیهاي ناب و چابک.7

)رویکرد حمل و نقل-رویکرد تامین کننده

11کارت امتیازي متوازنکارت امتیازي متوازن55--22

12و به منظور بررسی علل توفیق ٢توسط رابرت کاپالن و دیوید نورتون1990در دهه BSCمدل 
یک روش اندازه BSC.شرکت امریکائی و مطالعه روشهاي ارزیابی عملکرد این شرکتها ایجاد گردید

گیري عملکرد سازمانها بوده که در آن استراتژي تدوین گردیده و برنامه عملیاتی در کلیه سطوح 
همچنین ابزاري براي کنترل . سازمان منتقل می شودو آنگاه بررسی می شود که چقدر اجرائی شده

این عملکرد از چهار منظر براي انجام یک ارزیابی کامل از عملکرد می بایست .استراتژیها نیز می باشد
:مورد ارزیابی قرار گیرد

منظر فرآیندهاي داخلی-3منظر مالی                       -1
منظر رشد و یادگیري-4منظر مشتري                     -2
: منظر مالی-1
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فروش،رشدرفته،بکارسرمایهبازدهعملیاتی،سودقبیلازسودآوريمعیارهايشاملجنبهاین
نتایجمعیاروبودهمعیارترینمهممالی،جنبه.باشدمیاقتصاديارزش افزودهیانقديگردشرشد

برايشدهانجاماقداماتخصوصدروکندایجاد میخوددارانسهامبرايشرکتکهاستنهایی
وتغییروانسانیمنابعفرآیندهايمالی،واداراياعمالجنبه مالی باعث بهبود.دهدمیتوضیحآنان

طرحخدمات،اطالعاتی،سیستمبراي محصوالتریزيبرنامهوشدهتمامبهايهايمدلگسترش
.گرددمیعملیاتوها

:منظر مشتري-2
برايزمانجدید،مشتریانجذبمشتریان،نظراتمشتري،رضایتمانندموارديشاملجنبهاین

ازمشتریانکهایننهایتدرواستمشتریانآوريسودقابلیتبازار،سهمبه مشتریان،گوییپاسخ
ایجاددر.دهدمیتوضیحراشرکتبهمشتریاننگاهنوعجنبه مشتریان،.خواهندمیچهسازمان

یامحصوالتکهفرآیندينوعومشتریانانواعمشتریان،رضایتوگیرياندازهبراياستاندارد
.شودگرفتهنظردربایدنیزکند،میتولیدمشتریانهايگروهرا برايخدمات

:منظر فرآیندهاي داخلی-3
عملکردبرآنتمرکزودهدمیتوضیحراسازمانموثرکارانجامبراينیازمورداقداماتجنبهاین

گسترشتولید،طراحیهماننداساسیمعیارهايشاملجنبهاین.استداخلی سازمانفرآیندهاي
اداري،مواردبهبودواعمال.باشدمیوريبهرهوتولید،کیفیتکاراییفروش،خدماتتولیدات،

عملیاتافزاري،سختونرم افزاريهايبرنامههنگامبهتهیهانسانی،منابعفرآیندهايومالی
فهم، مطابقتقابلیتبهبودشاملاطالعاتیهايسیستممقرراتعملیاتبهبودتداومونگهداري

اینازهایینمونهنیزها،اندیشهبهبودتداوموایجادواطالعاتیهايسیستمداخلیهايجریان
.باشدمیسازمانیدرونیهايبرتريوهامزیتها،روشتوضیحداخلیجنبهدرواقع.هستندجنبه

:منظر رشد و یادگیري-4
بخشد؟تداومراایجادوپیشرفتفرآیندتواندمیسازمانآیاکهاستپرسشاینبهپاسخجنبهاین
ایجادبرايسازمانیهايرویهواطالعاتیهايسیستمکارکنان،تواناییشامل معیارهايجنبهاین

اصلیتوجهودادهتوضیحراسازمانموفقیتچگونگیو فراگیري،آموزشجنبه.باشدمیتغییرات
هاساختزیربهمربوطجنبهاین.می باشدآنساختاروسازمانافرادآتیموفقیتمبنايبرآن

.باشدمینیزموسسهدیگرسطوحدراهدافانجامبرايالزماصولیعنی
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چارچوب کارت امتیازي متوازن: 3-2شکل 
)18:1990،نورتونکاپالن و(

کارت امتیازي متوازن چهارچوبی است براي تشریح فعالیت هاي سازمان از چهار جنبه مختلف که 
تراتژیک یک کارت امتیازي خوب یک منطق اس. این کار از طریق تعدادي شاخص صورت می گیرد

بین .یعنی روابط علت و معلولی بین فعالیت هاي جاري و موفقیت هاي بلند مدت را مستند می کند
:اهداف و سنجه هاي این چهار منظر نوعی روابط علت و معلولی وجود دارد 

می بایست براي مشتریان خود ارزش آفرینی کنیم ) در منظر مالی ( براي کسب دستاوردهاي مالی 
و این کارعملی نخواهد بود مگر اینکه در فرایندهاي عملیاتی خود برتري یابیم و ) در منظر مشتري(

عملیاتی و کسب برتري) منظر فرایندهاي داخلی (آن ها را با خواسته هاي مشتریانمان منطبق سازیم 
رزش آفرین امکان پذیر نیست مگراینکه فضاي کاري مناسب را براي کارکنان ایجاد او ایجاد فراینهاي 

.)منظر یادگیري و رشد .( و نوآوري و خالقیت و یادگیري و رشد را در سازمان تقویت کنیم
ز در حال افزایش از آنجا که وابستگی سازمان ها و شرکت ها به سرمایه هاي نامشهود خود روز به رو

کاپالن و (.کارت هاي امتیازي در حال تبدیل شدن به ابزاري مهم براي کنترل مدیریت هستند،است 
)21:1990نورتون،

اهداف کالن مرتبط با این حوزه .١
معیارها.1
اهداف کمی.2
اقدامات خرد مرتبط با هر .٣

شاخص

جنبه مالی

اهداف کالن مرتبط با این .٤
حوزه 

معیارها.5
اهداف کمی.6
اقدامات خرد مرتبط با هر .٧

شاخص

جنبه یادگیري و رشد
اهداف کالن مرتبط .٨

با این حوزه 
معیارها.9

اهداف کمی.10
اقدامات خردمرتبط.١١

شاخصاهرب

جنبه مشتري

اهداف کالن مرتبط با این .١٢
حوزه 

معیارها.13
اهداف کمی.14
اقدامات خرد مرتبط با هر .١۵

شاخص

جنبه فرآیندهاي داخلی

چشم انداز و 
استراتژي
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11آنالیز سواتآنالیز سوات--66--22

نقاط (وعوامل داخلی) فرصتها و تهدیدات محیطی(در تجزیه و تحلیل سوات، عوامل خارجی محیط
تا فرصتها، تهدیدها، قوت ها و ضعف هاي می گیرندبررسی قرارمورد ) قوت و ضعف سازمانی

. سازمان در آینده شناسایی شده و براي رویارویی بهتر با آنها استراتژي هاي مناسبی تدوین شوند
در این روش ابتدا عوامل محیطی .براي انجام این تجزیه و تحلیل از ماتریس سوات استفاده می شود

و ) محیط نزدیک(که محیط به طور کلی به دو دسته محیط داخلیبه این ترتیب. دسته بندي می شوند
نقاط قوت و ضعف در غالب محیط داخلی قرار می . تقسیم می شود) محیط دور( محیط خارجی

. گیرند و هر کدام با توجه به اهمیت آنها و پس از شناسایی رتبه بندي و امتیاز بندي می گردند
موعه اي از محیط خارجی می باشند که پس از شناسایی همچنین فرصتها و تهدیدات نیز زیر مج

سپس آنها را در غالب جدولی به نام ماتریس سوات قرار می دهیم و با مقایسه . امتیاز دهی می شوند
8براي ساختن یک ماتریس سوات باید .آنها با یکدیگر استراتژیهاي مربوطه مشخص می گردند

:مرحله را طی کرد
لویت دار ماتریس ارزیابی عوامل خارجی فهرست فرصت هاي او-1
فهرست قوت هاي اولویت دار ماتریس ارزیابی عوامل خارجی -2
فهرست تهدید هاي اولویت دار ماتریس ارزیابی عوامل خارجی -3
فهرست ضعف هاي اولویت دار ماتریس ارزیابی عوامل خارجی -4
د و استراتژي هاي ممکن متناسب را نقاط قوت داخلی و فرصتهاي خارجی را با هم مقایسه کنی-5

.انتخاب می کنیم
نقاط ضعف داخلی را با فرصتهاي موجود در خارج سازمان مقایسه کنید استراتژي هاي ممکن -6

..متناسب را انتخاب می کنیم
نقاط قوت داخلی را با تهدایدات خارجی مقایسه کنید و استراتژي هاي ممکن متناسب را انتخاب -7

.می کنیم
نقاط ضعف داخلی را با تهدایدات خارجی مقایسه کنید و استراتژي هاي ممکن متناسب را -8

.انتخاب می کنیم
یکی از ابزارهاي مهمی است که مدیران این روش. نشان داده شده است3- 2شکل این ماتریس در 

ند با استفاده از بدان وسیله اطالعات مربوط به عوامل داخلی و خارجی را مقایسه می کنند و می توان

SWOT Analysis -١
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استراتژي هاي . آن و با توجه به ماتریس استراتژي هاي اصلی، انواع استراتژیهاي ممکن را ارایه کنند
)55:1385اعرابی(.برشمردWT,ST,WO,SOممکن در این آنالیز را می توان در دسته هاي 

ماتریس ارزیابي عوامل 
)IFE(داخلي

ماتریس ارزیابي عوامل 

)IFE(خارجي

(S)نقاط قوت

نقاط قوت را فهرست کنید
)(Wضعفنقاط 

نقاط ضعف را فهرست کنید

فرصتها را فهرست کنید
SOي هاياستراتژ

با بهره جستن از قوتها درصدد 
بهره برداري از فرصت ها برآیید

WOاستراتژي هاي 

با بهره جستن از فرصتها نقاط 
.ضعف را از بین ببرید

تهدیدات را فهرست کنید
STاستراتژي هاي 

براي احتراز از تهدیدات از نقاط 
قوت استفاده کنید

WTاستراتژي هاي

نقاط ضعف را کاهش دهیدو از 
تهدیدات پرهیز کنید

سواتماتریس :4-2شکل
)55:1385اعرابی،(

SOاستراتژي هاي - 

از فرصتهاي خارجی بهره در قالب این استراتژیها ، سازمان با استفاده از نقاط قوت داخلی می کوشد 
همه مدیران ترجیح می دهند سازمان شان در موقعیتی قرار گیرد که بتواند با استفاده از . برداري کند

.نقاط قوت داخلی از رویدادها و روندهاي خارجی بهره برداري کنند

WOاستراتژي هاي- 

فرصت هاي موجود در محیط خارج هدف از این استراتژي ها این است که سازمان با بهره برداري از 
گاهی در خارج از سازمان فرصتهاي بسیار مناسبی وجود . بکوشد نقاط ضعف داخلی را بهبود بخشد

.دارد، ولی سازمان به سبب داشتن ضعف داخلی نمیتواند از این فرصتها بهره برداري کند

WTاستراتژي هاي - 

سازمانهایی که این استراتژیها را به اجرا در می آورند، حالت تدافعی به خود می گیرند و هدف، کم 
سازمانی که داراي نقاط . کردن نقاط ضعف داخلی و پرهیز از تهدیدات ناشی از محیط خارجی است

ضعف داخلی می باشد و با تهدیدات بسیار زیادي در محیط خارج روبه رو می شود در موضعی 
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در واقع چنین سازمانی می کوشد براي حفظ بقا از فعالیت هاي . مخاطره آمیز قرار خواهد گرفت
در شرکتهاي دیگر ادغام شود، اعالن ورشکستگی کند ) استراتژیهاي کاهش یا واگذاري (خود بکاهد 

.یا سرانجام منحل شود

STاستراتژي هاي - 

ستفاده از نقاط قوت خود اثرات ناشی از تهدیدات شرکت ها در اجراي این استراتژي می کوشند با ا
.موجود در محیط را کاهش دهندیا آنها را از بین ببرند

:استراتژیهاي چارچوب سوات در شکل زیر نشان داده شده
ترکیب عوامل مورد نظراستراتژیهاي ماتریس سوات

)S(قوت O)(فرصت SOاستراتژي 
)S(قوت (T)تهدیدSTاستراتژي 
)W(ضعف O)(فرصت WOاستراتژي

)W(ضعف )T( تهدید WTاستراتژي 
ماتریس سواتاستراتژیهاي 5-2شکل

)82:1385اعرابی،(

تلفیق روش کارت امتیازي متوازن و آنالیز سواتتلفیق روش کارت امتیازي متوازن و آنالیز سوات--77--22
انجام 1نوربرگ و براونبوسیله 2001اولین بار در سال تلفیق کارت امتیازي متوازن و آنالیز سوات

در این .، دو ابزار نیرومند با هم ترکیب می شوند تا موانع سازمانی را از بین ببرندمدلدر این .گرفت
)3-2شکل(.ترکیب می شوندسواتبا چهار بعد ماتریس کارت امتیازي متوازنروش چهار وجه 

وقتی شما فرصتها و تهدیدها را بررسی میکنید به عوامل محیط خارجی توجه سواتدر آنالیز سنتی 
به هر دو جنبه عوامل داخلی و خارجی سواتو کارت امتیازي متوازنمی کنید ولی در مدل تلفیقی 

: به عنوان مثال. هر فیلد ماتریس ممکن است به مثابه یک سوال در نظر گرفته شود.توجه می شود
ی چه هستند؟ یا چه فرصتهایی میتوان با فرآیندهاي داخلی ایجاد کرد؟نقاط قوت داخل

:مزایاي استفاده همزمان از کارت امتیازي متوازن و آنالیز سوات به شرح زیر می باشد
.میتوان با بهبود فرآیندهاي تولید بهاي تمام شده را کاهش داد و مزیت رقابتی ایجاد نمود.1

& Terry BrownLennart Norberg -١
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مواد اولیه که یکی از عوامل اصلی زنجیره تامین میباشند شناخت کامل از عرضه کنندگان .2
.باعث صرفه جوئی در زمان و هزینه هاي تولید، و همچنین ایجاد روابط موثر با آنها میگردد

برگ برنده شناخت کانالهاي توزیع،نمایندگی ها،عرضه کنندگان محصوالت و مشتریان نهائی،.3
این مدل تلفیقی به بهترین نحو کار می کند و شکل .اي جهت ایجاد مزیت براي هر سازمان است

از این رو به نظر می رسد نتایج این پژوهش، کمک ت از نقاط قوت آن اسساده و استفاده آسان، 
.به بهبود فرایندهاي زنجیره تامین بنمایدیشایان

کارت امتیازي متوازن و آنالیز سواتتلفیق :  6-2شکل
)24:2001،براونونوربرگ(

1فازيفرآیند تحلیل سلسله مراتبی-8- 2

کی از کارآمد ترین تکنیک هاي تصمیم گیري چند معیاره، فرایند تحلیل سلسله مراتبی است که ی
این روش بر اساس مقایسه هاي زوجی بنا نهاده . مطرح شد1980در 2ال ساعتیاولین بار توسط

فرایند تحلیل سلسله مراتبی یک .شده و امکان بررسی سناریوهاي مختلف را به مدیران می دهد
روش ساده محاسباتی بر پایۀ عملیات اصلی روي ماتریس می باشد که با ایجاد سلسله مراتب مناسب 

مقادیر ویژة ،ت ماتریس هاي تطبیقی در سطوح مختلف سلسله مراتبو پردازش گام به گام و ساخ
اهمیت نسبی هر گزینه با توجه به هدف رأس ،آن را محاسبه کرده و در بردار ضرایب وزنی نهایی

:اصول این روش در زیر آورده شده.سلسله مراتب تعیین می شود
برابر Aبر عنصر Bترجیح عنصر , باشدNبرابر با Bبر Aاگر ترجیح عنصر :شرط معکوس-1

nاست  با  

1

نمی تواند Bبر Aباید همگن و قابل مقایسه باشند و برتري عنصر Bبا Aعنصر :اصل همگنی-2
.بی نهایت و صفر باشد

Analytical Hierarchy Process -١
AL Saati -٢

BSC/SWOTتهدیدهافرصتهانقاط ضعفنقاط قوت
تهدیدها مالیفرصتهاي مالیمالینقاط ضعف نقاط قوت مالیمنظر مالی

تهدیدها مشتريفرصتهاي مشترينقاط ضعف مشترينقاط قوت مشتريمنظر مشتري
تهدیدها فرآیندهافرصتهاي فرآیندهانقاط ضعف فرآیندهانقاط قوت فرآیندهاداخلیهايفرایندمنظر

رشدتهدیدهافرصتهاي رشدنقاط ضعف رشدنقاط قوت رشدمنظر رشدویادگیري
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.هر عنصر سلسله مراتبی بر عنصر سطح باالتر خود وابسته باشد:اصل وابستگی-3
.مجدد انجام گیردپروسۀ ارزیابی،تغییري در ساختمان سلسله مراتبی رخ دهداگر:انتظاراتاصل-4

:فرایند تحلیل سلسله مراتبی در یک نگاه
ترکیب وزنها                               -3مقایسه هاي زوجی         -2ساخت سلسله مراتبی               -1
روش رتبه بندي-5تحلیل حساسیت           -4

:نمونه اي از یک درخت سلسله مراتبی را نشان می دهد7-2شکل 

)پژوهشگر(نمونه اي از یک درخت سلسله مراتبی: 7-2شکل 

:مقایسه هاي زوجی 
در این مرحله جهت ارزش دهی نهایی به معیار ها از روش تطبیقی دودوئی بهره گرفته می شود که 

, توجه به هدف ما از تحلیلدر آن دو معیار با همدیگر مقایسه و بر اساس میزان اهمیت آنها و با
.در زیر آورده شده استبراي اعداد فازيمبناي مقایسۀ. ارزش هاي متفاوت می گیرند

هاي زوجیهاي کالمی جهت مقایسهعبارت:1-2جدول 
مقیاس عدد فازيمتغیر زبانیعدد فازي

)1،1،1(برابر1
)1،2،3(برتري خیلی کم2
)2،3،4(کمی برتر3
)3،4،5(برتر4
)4،5،6(خوب5
)5،6،7(نسبتا خوب6

)هدف(تصمیم کلی مساله 

1معیار 2معیار

1زیر معیار 2زیر معیار nزیر معیار

1گزینه2گزینهnگزینه

nمعیار
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)6،7،8(خیلی خوب7
)7،8،9(عالی8
)8،9،10(برتري مطلق9

)118:1390جوانمردي و خبوشانی و کرباسیان،(

کالمی عملکرد استراتژیها نسبت به معیارهاعبارات: 2-2جدول
مقیاس عدد فازيمتغیرهاي زبانی

)0،1،3(خیلی ضعیف
)1،3،5(ضعیف
)3،5،7(متوسط
)5،7،9(خوب

)7،9،10(خیلی خوب
)119:1390جوانمردي و خبوشانی و کرباسیان،(

:روش هاي بدست آوردن وزن معیار ها
روش حداقل مربعات معمولی، روش حداقل مربعات لگاریتمی، روش بردار ویژه و تقریبی،روش 

قدسی (هندسی و روش میانگین حسابیمجموع سطري، روش مجموع ستونی، روش میانگین
)8،1381:پور

ازبدون استفادهوغیرمستقیمصورتبهکالسیکمراتبیسلسلهتحلیلروشدربودنفازيمفهوم
کالمی،ازعباراتاستفادهباروشایندرواقعدر.استگرفتهقرارتوجهموردفازيمجموعه هاي

.میشوددخالت دادهدوبهدومقایسۀهايماتریستعییندربودنفازيمفهوم

خیلی خوب        خوب            متوسط          ضعیف       خیلی ضعیف
97531

1.0

0.5

109876543210

زبانیمقادیربرايمثلثیعضویتتابع: 8-2شکل
)118:1390جوانمردي و خبوشانی و کرباسیان،(
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انجام محاسبات فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازي، رویکرد تحلیل کی از رویکردهاي متداول براي ی
دا این رویکرد نخستین بار توسط. است، که در این مقاله مورد استفاده قرار می گیرد(EA)توسعه اي

ک عدد ی.در این رویکرد چانگ از اعداد مثلثی فازي استفاده کرد.ارائه شد) 1996(1ونگ چانگی
:شود که داراي تابع عضویت زیر استنشان داده میÃ=(l,m,u)فازي مثلثی با 

:محاسبه می شود1-3ک عدد فازي مثلثی  با استفاده از فرمول ی
1

1 1 1

m m n

k kj ij
j j i

S M M



  

   
    
   
 

. به ترتیب نشان دهنده گزینه ها و شاخص ها می باشندjو iبیانگر شماره سطر و kکه در آن 
درجه بزرگی براي دو عدد . ها باید درجه بزرگی آن ها نسبت به هم محاسبه شودSkپس از محاسبه 

فازي مثل

),,(

),,(

2222

1111

umlM

umlM




: محاسبه می گردد2-3که با استفاده از فرمول 

2 1

1 2 1 2

1 2

2 2 1 1

1, ,

( ) 0 , ,

, ,
( ) ( )

if m m

V M M if l u

l u
otherwise

m u m l


   
 

  
:بدست می آید3- 3عدد فازي مثلثی دیگر نیز از فرمول kمیزان بزرگی یک عدد فازي مثلثی از  

1 2 1 2 1( , , ) ( ) ( )k kV M M M V M M and andV M M    
عمل می 4- 3همچنین براي محاسبه وزن شاخص ها در ماتریس مقایسات زوجی به صورت  فرمول 

)کنیم ) min{ ( )} 1,2, , ,i i kW x V S S k n k i    

براي بدست آوردن . بردار  بدست آمده،  وزن هاي غیر بهنجار شده شاخص ها را مشخص می کند
. وزن هاي بهنجار شده، هر یک از وزن هاي غیر بهنجار شده را تقسیم بر مجموع اوزان می کنیم

Da Yong Chang -١
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بردار بدست آمده، بردار وزنی نرمال شده است که اعداد آن غیرفازي هستند و وزن هاي اولویت هر 
.ک از شاخص ها یا گزینه ها را نشان می دهدی

1روش تاپسیس فازي-9- 2

هاي گیري از تئوري مجموعهي مدل تاپسیس توسط هوانگ و یوآن و همچنین با بهرهپس از ارائه
. هاي تاپسیس فازي زیادي توسعه داده شدارائه گردید، مدل1965زاده در سال فازي که توسط لطفی

تاپسیس فازي می توان از انواع اعداد فازي استفاده کرد که بسته به نوع اعداد، هاي براي حل مدل
2در ادامه روش حل تاپسیس فازي با اعداد فازي مثلثی که توسط چن. یابدمحاسبات مدل تغییر می

) 8:1384،عموزادوانصاري.(ارائه گردید، توضیح داده شده است2000در سال 
)D(گیري تصمیممحاسبه ماتریس: مرحله اول
سازي مقیاسهاي مختلفی براي بیروش). R(نرماالیز کردن ماتریس تصمیم فازي : مرحله دوم

):5-3فرمول (کنیموجود دارد که در این روش از فرمول زیر استفاده می

, , ; ;j j j
ij j ij

i
ij ij ij

a a a
r a a jMin

c b a

  
 

 
    
 

*
* * *

, , ; ;ij ij ij
ij j ij

i
j j j

a b c
r c c jMax

c c c


 
    
 



):    v(مقیاس وزین محاسبه ماتریس بی: مرحله سوم 
 .ij ij jv r w  

):6-3فرمول (4آل منفی فازيحل ایهو راه3آل مثبت فازيحل ایدهمحاسبه راه: مرحله چهارم
 1 2 3, ,..., ; ; 1, 2,..., ; 1, 2,...,j n j ij

i
A v v v v v i m j nMax
           

 1 2 1, ,..., ; ; 1, 2,..., ; 1, 2,...,j n j ij
i

A v v v v v i m j nMin
             

:       7-3آل مثبت و منفی از طریق فرمول حل ایدهمحاسبه فاصله هر گزینه از راه: مرحله پنجم

 
1

, ; 1, 2,...,
m

i ij j
j

d d v v i m 



    
1

, ; 1, 2,...,
m

i ij j
j

d d v v i m 



   

):8-3فرمول (شودعدد فازي مثلثی به صورت زیر محاسبه میفاصله بین دو

       2 2 2

1 1 2 2 3 3, 1 / 3d a b a b a b a b       


Fuzzy Topsis -١
Chen -٢
FPIS-٣
FNIS -۴
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iCها رتبه بندي گزینه: مرحله ششم 

)      9- 3فرمول بر اساس(:

 
i

i

i i

d
C

d d




 




+Cاي داراي عنی هر چه گزینهی
iها باالتر باشد، آن گزینه داراي اولویت باالتري نسبت به دیگر گزینه

می باشد

پژوهشپژوهشداخلیداخلیپیشینهپیشینه
و تدوین ، تحلیل استراتژیکهتوسط رنجبر و خورشید انجام شد1389در پژوهشی که در سال 

در این . به عنوان دو مولفه مهم و نخستین فرآیند مدیریت استراتژیک در نظر گرفته شده انداستراتژي
پژوهش از تکنیک سوات براي تحلیل استراتژیک استفاده شده، ولی به دلیل اینکه این ماتریس یک 

سب وسیله تحلیلی براي تعیین اهمیت نسبی عوامل محیطی فراهم نمی کند و یا توانایی ارزیابی تنا
گزینه هاي تصمیم گیري استراتژیک را به طور جامع ندارد، براي حمایت از تحلیل استراتژیک، 
تدوین و انتخاب استراتژي، ماتریس سوات با تکنیک هاي تحلیل سلسله مراتبی، شبکه اي و تاپسیس 

یک بدین صورت که در ابتدا عوامل محیطی شناسائی شده و سپس بوسیله تکن.فازي تلفیق شده است
سپس اولویت هاي . تحلیل سلسله مراتبی وزن هر یک از عوامل استراتژیک مشخص می گردد

وابستگی متقابل عوامل سوات و همچنین درجه محلی و جهانی عوامل استراتژیک محاسبه شده، و در 
نهایت بوسیله روش تاپسیس فازي اولویت استراتژیهاي حاصله از ماتریس سوات محاسبه شده 

)1389، خورشید،رنجبر(.است
بوسیله قدسی پور و فاطمی صورت پذیرفته، بوسیله روش سوات به کهپژوهشیدر1385در سال 

بدین صورت که در ابتدا با . بررسی و شناسایی تامین کنندگان در زنجیره تامین پرداخته شده است
روش سوات تامین کنندگان شناسایی شده، سپس بوسیله روش استدالل موردگرا معیارهاي مورد نظر 

سپس اطالعات دقیق تري از شرایط . دگان بالقوه مشخص می شوندبه منظور انتخاب تامین کنن
. فروش تامین کنندگان اولیه به کمک مدل برنامه ریزي چند هدفه مورد ارزیابی نهایی قرار می گیرند

این پژوهش، فهرست نهایی تامین کنندگان منتخب و میزان خرید از هر کدام را مشخص نتیجه نهایی
هم جنبه انتخاب تامین کننده و هم جنبه تخصیص سفارش به هر کدام مد در این پژوهش .می نماید

)1385قدسی پور، فاطمی،(.نظر قرار گرفته است
بوسیله ناظمی و فتحی صورت گرفته، با بررسی محیط 1389در پژوهش دیگري که در سال 

قتصادي دانشکده علوم اداري و ا) فرصتها و تهدیدها(و محیط خارجی) نقاط قوت و ضعف(داخلی
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در رتبه بندي عوامل درونی و بیرونی از روش . دانشگاه فردوسی مشهد مورد بررسی قرار گرفته است
فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازي استفاده شده که وزن عوامل با روش میخائیلوف محاسبه گردیده 

تیب از بیشترین نتایج این پژوهش نشان می دهد که نقاط قوت، فرصتها، تهدیدها و ضعفها به تر.است
در این پژوهش با استفاده از . اهمیت در برنامه ریزي استراتژیک و تحلیل محیطی برخوردار بوده اند

معیارهاي چهارگانه و عوامل مربوط به آن در قالب ماتریس سوات و همچنین مدد گرفتن از روش 
ختلف آموزشی و متحلیل سلسله مراتبی فازي، ضمن تدوین استراتژي دانشکده، در حوزه هاي

)1389ناظمی، فتحی،(.پژوهشی برنامه هاي اجرایی هر استراتژي را نیز مشخص نموده اند
استراتژیهاي مالیاتی براي توسط اعرابی و شیرخانی انجام شده، 1388در پژوهشی دیگر که در سال 

اتژیها اداره مالیات بر کاال و خدمات بوسیله روش سوات تدوین شده است و سپس اولویت استر
در این پژوهش در ابتدا اهداف و ماموریت سازمان .مشخص شده استQSPMبوسیله روش 

روش جمع آوري .مشخص گردیده و سپس بوسیله مدل سوات استراتژیهاي مناسب انتخاب شده اند
روش . اطالعات در این پژوهش به طور عمده پرسشنامه و همچنین استفاده از روش دلفی می باشد

درتدوین استراتژیها و اولویت .عات نیز از دو قسمت توصیفی و دلفی تشکیل شده استتحلیل اطال
و SPSSبندي آنها از روش دلفی استفاده شده است و براي این منظور از نرم افزار هاي آماري 

EXCELدر نهایت اولویت بندي بوسیله روش . استفاده شدهQSPMاعرابی و .(انجام پذیرفته است
)1388،شیرخانی

تا شدهسعی در بانک صادرات اصفهان صورت گرفته،توسط علیپور 1387که در سال پژوهشیدر 
فرصتها و تهدیدات ،نقاط ضعف،بررسی نقاط قوتبه،سواتبوسیله ارائه یک مدل جدید از تحلیل

به سواتارائه یک مدل تلفیقی از تحلیل،این پژوهشواقع هدف از در. پرداخته شودفراروي بانک 
.استمدل کیفی استفاده شدهدر این راستا از دو. مشتري محور می باشداستراتژیکمنظور تحلیل

دو مدل کانو و بدین صورت که براي تعیین نقاط قوت و ضعف و همچنین فرصت ها وتهدیدات از
،هر مدلبه پس از تجزیه و تحلیل داده ها با توجه.استفاده گردید استعملکرد-تحلیل اهمیت

استراتژي هاي . استخراج شده استو استراتژي هاهمورد استفاده قرار گرفتسواتنتایج در ماتریس
تلفیقی در مقایسه سواتاستراتژي هاي تعیین شده درتعیین شده بیانگر آن است که اولویت بندي

استخراج شده از از دیگر نتایج تحقیق می توان به استراتژي هاي. باشدسنتی متفاوت میسواتبا
آراستگی وضع حفظ و ارتقاي،ادامه روند توسعه و به روز کردن دستگاه ها و تجهیزات بانکیقبیل

،دائمی و کلیدي از سوي بانکشناسایی و توجه خاص به مشتریان،ظاهري کارکنان و محیط بانک
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ارائه خدمات به بانک از کارکنانی که در ارائه گزارشات و صورتحسابهاي بدون غلط و تقدیر
)1387،علیپور.(اشاره کردمشتریان موفق تر عمل نموده اند

سوات استفاده از آنالیز تالش شده تا باانجام شده،1387در سال توسط اکبریانپژوهشی دیگر کهدر 
به QFDو EFQMو سپس بوسیله مدل کردهتعیین را استراتژیهاي سازمانو کارت امتیازي متوازن،

رتبه رااستراتژیهاتصمیم گیري چند معیارهو در نهایت با استفاده از مدل هاي دادهاستراتژیها امتیاز 
و سواتو آنالیز کارت امتیازي متوازنبوسیله مدل در این پژوهشتعیین استراتژي.کنندبندي 

سواتزمان ماتریس ابتدا با بکارگیري هماست که این مرحله شامل دو قسمت .ترجمه استراتژي است
استراتژي هاي سازمان بر اساس توجه به محیط داخلی و خارجی کارت امتیازي متوازن و مدل 

تعیین .و در مرحله بعد استراتژي سازمان بوسیله نقشه استراتژي ترجمه میشود.سازمان مشخص میشود
مدل تعالی سازمانیوکارت امتیازي متوازنو QFDامتیاز استراتژي هاي بهبود بوسیله ادغام ماتریس

استراتژیهاي سازمان با توجه به وزن داده شده به در مرحله بعد رتبه بندي .صورت پذیرفته است
استراتژیها بر اساس رتبه دهی که انجام می پذیرد غربال شده و سپس بر .آلترناتیوها انجام می گیرد

)1387،اکبریان (.اساس اولویت انجام می شوند
چارچوبی جامع جهت تدوین استراتژي که بر مبناي استراتژیهاي 1390در سال منطقی و ظهرابی

ابتدا پنج نیروي رقابتی پورتر به منظور تعیین ، این پژوهشدر..داده اندارائه عمومی پورتر بنا شده
استراتژیهاي اولیه سواتسپس بوسیله استفاده از ماتریس .وضعیت رقابت در صنعت  بررسی میشوند

بعد از آن این استراتژیها را به چهار منظر کارت امتیازي متوازن  اختصاص .سازمان تدوین میشوند
تا استراتژیها انتخاب شوند و در داده قرار QFDجداول در مرحله بعد این استراتژیها را در .داده اند

رقابتی پورتر نیروهاي .ندي میشوندنهایت بوسیله تکنیک غربال سازي فازي استراتژیها اولویت ب
نیروي چانه زنی عرضه محصوالت جانشین،فروشندگان موجود،فروشندگان جدید،عبارتند از 

اولویت استراتژیها بر اساس غربال سازي فازي پژوهشدر این .کنندگان و نیروي چانه زنی مشتریان
)1390،منطقی و ظهرابی.(صورت پذیرفته

انتخـاب به منظـور  بهبودي اصل و رحمانی یوشانلوئیبوسیله 1388در سال در پژوهش دیگري که 
مبتنـی بـر روش   ي، رویکـرد صورت گرفتـه در یک سازمان ایرانی١برنامه ریزي منابع انسانیسیستم

پیشـنهاد  برنامه ریـزي منـابع انسـانی   سیستمتحلیل سلسله مراتبی فازي براي انتخاب سیستم مناسب 
کـه  برنامه ریزي منابع انسانیسیستماین اساس، پس از شناسایی مهمترین معیارهاي انتخاب بر. شده

Enterprise Resource Planning -١
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بدست می آید، مناسب ترین سیسـتم بـا اسـتفاده از روش تحلیـل     پژوهشبا مروري جامع بر ادبیات 
برنامه ریـزي  سیستمفوق براي انتخاب پژوهشروش پیشنهادي .سلسله مراتبی فازي بدست می آید

این رویکرد نخستین بار توسط دا یونـگ  . یند تحلیل سلسله مراتبی فازي استروش فرآانسانیمنابع 
در روش مورد اسـتفاده در  . در این رویکرد چانگ از اعداد مثلثی فازي استفاده کرد. ارائه شد1چانگ

بعد از انجام مقایسات زوجی و تبدیل قضاوت ها بـه اعـداد فـازي مثلثـی، هـر یـک از      پژوهش، این 
يمعیارهـا .سطرهاي ماتریس مقایسات زوجی که خود یک عدد فازي مثلثی است محاسبه می شـود 

. ، در قالب یک مدل سلسله مراتبی سه سطحی با یکدیگر تلفیق شده اندپژوهششناسایی شده در این 
سـطح سلسـله مراتبـی    منابع سازمانی به عنوان هـدف اصـلی در بـاالترین   انتخاب سیستم برنامه ریزي 

این هدف به چهار معیار کیفیت محصول، فروشنده، قیمت محصـول، هزینـه هـاي پیـاده سـازي      . ارداردقر
)1388،رحمانی یوشانلوئیبهبودي اصل و .(تقسیم می شود

ابتدا به شناسایی ، انجام داده اند1390در پژوهشی که در سال کرباسیان و خبوشانی و جوانمردي
چابکی در سه واژه واکنش استراتژیک، تغییرات .اندمعیارهاي سنجش تامین کنندگان چابک پرداخته 

چابکی یک واکنش فراگیر و کامل به تغییرات .می شودفراگیر وسیستم بر جسته و غالب خالصه 
هاي تراز اول روي بنیادینی است که در سیستم یا نظام حاکم بر رقابت کسب و کاري در اقتصاد

و دسته بندي آنها معیارهاسپس با استفاده از روش مدل ساختار تفسیري به سطح بندي این .دهدمی
دهد که معیار سرعت تحویل در سطح اول خروجی این نتایج این روش نشان می. پرداخته شده است

همچنین معیار کاهش زمان . مدل قرار داشته و همچنین داراي نیروي پیش برندگی بسیار مناسبی است
ل سلسله مراتبی فازي وزن سپس با استفاده از روش تحلی. ها برخوردار استتاخیر نیز از این ویژگی

در پایان با . همدل تاپسیس قرار داده شددرو شده،معیارهاي سنجش چابکی تامین کنندگان را تعیین 
نتایج این پژوهش . ه استاستفاده از روش تاپسیس فازي به رتبه بندي شش تامین کننده پرداخته شد

وابستگی کمتري برخوردارند در مدل که معیارهایی که از نیروي پیش برندگی بیشتر وهنشان داد
AHPلذا براي افزایش چابکی تامین کنندگان باید بر . اندهم از مقدار وزن بیشتري برخوردار شده

در این پژوهش، براي افزایش کارایی . متغیرهاي سطوح اول و دوم مدل ساختار تفسیري تمرکز نمود
استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی تعیین ها با نتایج حاصل از تکنیک تاپسیس فازي وزن داده

ها بر چابکی تامین کنندگان به طور همزمان از مدل همچنین براي تفسیر میزان تاثیر معیار. گردید
مدل پبشنهادي این پژوهش ابتدا با تعیین شاخصهاي ارزیابی براي .هساختار تفسیري استفاده گردید

1996) (Da-Yong Chang -١
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مرحله صورت می پذیرد که در زیر به صورت 12و در تامین کنندگان چابک شروع می شود
)1390کرباسیان و خبوشانی و جوانمردي،(.شماتیک نمایش داده شده

باتالش شده تاانجام شده، لکزیان و دهقانیتوسطدر پژوهشی که1389سال همچنین در 
بهکاشی،صنعتتأمینزنجیرةدراطالعاتکاربرد فنّاوريبرمؤثرهايشاخصمهمترینشناسایی

ازاستفادهبایزداستانکاشیواحدهاينظرات مدیراناساسبرهاشاخصاینرتبه بندي
بهآلایدهحلراهازپیشنهادبرترینبرايو تکنیکیفازي مراتبیسلسلهتحلیلفرآیندتکنیکهاي

.شودپرداخته صنعتدراینرقابتیتوانافزایشوهدف ایجادبا)تاپسیس فازي(فازيصورت
براي. استهشدانجاممیدانیروشوايکتابخانههايبررسیبا،پژوهشاینهايدادهگردآوري
روشبانخستکاشی،صنایعتأمینزنجیرةدراطالعاتفنّاوريکاربردبرمؤثرعواملبهدستیابی
صنعتنظرانوصاحبکارشناساننظراتسپسه وگرفتصورتکاوشوبررسیايکتابخانه

.ه استشدتهیهمبنااینبرپرسشنامهواخذپژوهشپیشینهدرشدهشناساییعواملپایۀبرکاشی
دراطالعاتفنّاوريکاربردبرمؤثراصلیعواملازدستههفتوزنتعیینبرايپژوهشایندر

هگردیداستفادهمراتبی،سلسلهتحلیلفرآیندمفهوماساسبرايپرسشنامهازتأمین،زنجیرة
زنجیرةدراطالعاتفنّاوريکاربردبرمؤثرفرعیعواملبنديرتبهبرايپژوهشایندرهمچنین .

ماهیت اینکهبهتوجهباومشابهمطالعاتومسئلهشرایطگرفتننظردربایزد،کاشیصنایعتأمین
وزنبایدچون، ولیهشدگزیدهفازيتاپسیسروش هستند،فازيشدهآوريجمعهايداده

روشنخست،تعیین می کردندراتأمینزنجیرةدرتاطالعافنّاوريکاربردبرمؤثراصلیعوامل
بهاصلیعواملکدام ازهراهمیتدرجۀتعیینوبنديرتبهدرفازيمراتبیسلسلهتحلیلفرایند

بافرعیهمۀ عواملروش،اینازآمدهدستبههايوزنکارگیريبهباسپسه وشدکارگرفته
وموجوديمدیریتکهاستآنازحاکیمطالعهایننتایج.ده اندشبنديرتبهفازيتاپسیسشیوة 

صنعتدراطالعاتفنّاوريسازيوپیادهتوسعهبرايبیشترياولویتدرجهازمشتریان،خدمات
هايدررتبهومیسازدآشکاربعد،دواینبهرامسئولینبیشترتوجهلزومکهبرخوردارندکاشی
زمانونقلوحملتدارکات،/خریدسفارشات،پردازشفروشندگان،باروابطترتیببهبعدي
دراطالعاتفنّاوريسازيپیادهوتوسعهبرايآنهابهبایدمسئولینکهدارندقرارتولیدبندي

)1389،دهقانیو لکزیان(.نمایندتوجهکاشیصنعت
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پژوهشپژوهشخارجیخارجیپیشینهپیشینه
انجام شده، به تدوین استراتژي براي بازاریابی کالج 2011که بوسیله لی و والش در سال پژوهشیدر 

. هاي ورزشی پرداخته شده که در نهایت استراتژي برون سپاري براي آن در نظر گرفته شده است
در این پژوهش. براي این منظور از روش آنالیز سوات و تحلیل سلسله مراتبی استفاده شده است

سپس نقاط . اطالعات از دو گروه جمع آوري گردیده، متخصصان صنعتی و کارشناسان آکادمیک
در نهایت نتایج نشان می دهد . وزن دهی شده اندAHPقوت و ضعف و فرصت تهدید بوسیله روش 

که نقاط قوت وزن بیشتري نسبت به سایر عوامل دیگر دارد و این بدین معنی است که تصمیم گیران 
)2011لی و والش،(.د که برون سپاري می تواند براي سازمان منافع مالی داشته باشدمعتقدن

به تدوین یک استراتژي مناسب براي تقویت 2009در پژوهشی دیگر تاکانو و ویتراماسینگ در سال 
بدین صورت که ابتدا . پرداخته اندAHPصنعت توریسم در سریالنکا، بوسیله تلفیق مدل سوات و 

نالیز سوات به بررسی عوامل درونی و بیرونی تاثیر گذار بر صنعت توریسم پرداخته اند و آبوسیله 
سپس بوسیله روش تحلیل سلسله مراتبی این عوامل را امتیازبندي کرده اند و وزن هر یک را محاسبه 

اهداف استراتژیک در این پژوهش شامل ایجاد ارتباطات موثر، افزایش میزان رضایت .کرده اند
)2009تاکانو و ویتراماسینگ،(.فران و افزایش میزان بازدید مسافران ولخرج می باشدمسا

انجام داده اند، روشی براي تلفیق آنالیز سوات و تحلیل 2007اوسانا و آراندا در پژوهشی که در سال 
که مدل پیشنهادي این پژوهش بصورتیست . سلسله مراتبی به منظور تدوین استراتژي ارائه داده اند

شناسایی شدند، در ماتریس سوات قرار می گیرند و سپس پس از آنکه عوامل محیط بیرونی و داخلی
درخت تصمیم گیري این . به این عوامل با روش تحلیل سلسله مراتبی فازي وزن داده می شود

سپس عوامل . پژوهش در سه لول طراحی شده است که اهداف استراتژیک در باالي آن قرار دارد
داخلی و بیرونی قرار دارند و در انتها استراتژیها از طریق مقایسه زوجی این عوامل بدست می محیط

)2007اوسانا و آراندا،(.آیند
با در نظر گرفتن شرایط متالطم بازار، ،صورت گرفتهبوسیله اینتهر 2010پژوهشی که در سال در 

و سپس یک ر زنجیره تامین پرداخته شده دابتدا به بیان ویژگیهاي استراتژي چابک و استراتژي ناب
و 1استراتژیهاي چابکی. براي زنجیره تامین ارائه شده استایجاد استراتژي چابکچارچوب براي 

ناب بودن به معنی تدوین جریانی از ارزشها .دو استراتژي عمده در زنجیره تامین میباشند2ناب بودن

Agility -١
leanness -٢
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استفاده از دانش بازار و شرکتهاي مجازي به براي حذف همه اتالفات میباشد و چابکی به معنی
.چابکی بر پاسخدهی تمرکز دارد.منظور بهره برداري از فرصتهاي سودآور در یک بازار فرار میباشد

محیط قابل پیش بینی تنوع کم باشد،حجم تولید باال باشد،ناسب است کهناب بودن در زمانی م
و غیر قابل پیش بینی که تقاضا براي تنوع زیاد است در حالیکه چابکی در محیط هاي پویا باشد،

چهار استراتژي عمومی ،بر مبناي شرایط عرضه و تقاضاي بازارپژوهشگردر پایان.مناسب میباشد
:دهدبراي زنجیره تامین پیشنهاد می

Leagile
تعویق

Lean
برنامه و اجرا

زمان تکمیل طوالنی

Agile
دهی سریعزمان پاسخ 

Lean
زمان تکمیل کوتاهبارگیري ممتد

قابل پیش بینیغیر قابل پیش بینی             
تقاضاویژگیهاي

)16:2010:،١رهاینت(

زنجیره تامین، میان عناصربه بررسیبوسیله هاسلیندا انجام شده، 2007سال پژوهشی که دردر
پرداخته و سپس چارچوبی از ارتباطات میان این امکانات سازمان، سیستمها، مزیت رقابتی و عملکرد

ارتباطات در این تحقیق به صورت زیر در نظر گرفته . شده استعناصر جهت تدوین استراتژي ارائه 
:شده
H1 :ارتباط میان زنجیره تامین و امکانات سازمان
H2 :ارتباط میان زنجیره تامین و سیستمهاي سازمان
H3 :ارتباط میان امکانات سازمان و سیستمها
H4 :ارتباط میان زنجیره تامیین و مزیت رقابتی
H5 :ارتباط میان مزیت رقابتی و عملکرد
H6 :ارتباط میان زنجیره تامین و عملکرد
H7 :ارتباط میان سیستمهاي سازمانی و عملکرد بوسیله مزیت رقابتی

در نهایت پژوهشگر به ارائه مدلی جهت بهینه سازي ارتباط میان عناصر فوق پرداخته و مدل 
)٢،2007هاسلیندا.(پیشنهادي خود را ارائه نموده است

Intaher -٣
Haslinda -١

ویژگیهاي 
عرضه
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استراتژیهاي زنجیره تامین به تدوین توسط هاپک انجام شده،2007که در سال دیگرپژوهشیدر 
بدین استراتژیهاي زنجیره تامین را تدویندر این پژوهش محقق چگونگی .پرداخته شده است

براي کند که به افرادمدیریت کارایی هنگامی بهتر کارمی:مدیریت کارایی:بیان می داردصورت 
تر اینکه اهداف مهم. شودانجاماي منظم عملکردشان پاداش داده شود و گزارش دهی براساس قاعده

. ، بخوبی مورد استفاده قرارگیردبا ذینفعان بیرونیباید براي ارتباط دادن انتظارات سازمانکارایی 
بیشتر درگیر شود، استراتژي زنجیره تامین بیشتر پشتیانی و تقویت هرچه زنجیره تامین گسترده

شما باید ) مثالً ساالنه(هاي مشخص در دوره:ینی کنیدسود را بازب_ارزیابی هزینه فرایند .شودمی
به اهداف استراتژي کسب و کار دست آیا.رسماً استراتژي زنجیره تامین خود را بازبینی کنید

زنجیره تامین شما تغییر کرده است؟ صنعت در مواردي نظیر رقباي هاي شرکاياید؟ آیا نیازمنديیافته
است با صوالت و تکنولوژي چگونه تغییر کرده است؟ آنگاه ممکنهاي کسب و کار، محشیوهجدید،

با ارتباط.مجدداً ارزیابی کنیدتوجه به تغییرات صورت گرفته، بخواهید سازمان زنجیره تامین خود را
استراتژي به معناي تعامل با تعداد زیادي از ذینفعان چه در اجراي:شرکاي تجاري خود را حفظ کنید

طور که جهت دهی به استراتژي زنجیره تامین در راستايرون سازمان است همانبیداخل و چه در
سهامداران هاي مختلف و یانحوي که با گروهاستراتژي کسب و کار حیاتی است، اجراي آن به

اهداف اجزاي مختلف زنجیره تامین شما و آنهایی که شما با آنها تعامل .سازگار باشد نیز اهمیت دارد
)2007هاپک،(.د مشابه باشد و با سرعت مشابه هدایت شوددارید، بای

به بررسی ارائه یک راه حل ایده آل ،انجام شدهبوسیله متین 2009در پژوهش دیگري که در سال 
در .استخته شدهپرداتاپسیسو تحلیل سلسله مراتبی فازيبر پایه روش براي انتخاب تسلیحات،

براي آنالیز و تعیین مشکالت انتخاب تسلیحات و مراتبی فازيتحلیل سلسله از روش پژوهشاین 
براي رده بندي نهائی گزینه ها تاپسیسهمچنین امتیاز دهی به این مشکالت استفاده شده و از روش 

در این پژوهش براي ضریب . براي این منظور از عبارات کالمی استفاده شده است.استفاده شده
اگر چه این مدل در ارتش امریکا استفاده . تصمیم گیرنده استفاده شدهاطمینان و صحت بیشتر از چند 

این مدل پیشنهادي در نهایت می تواند منجر به . شده، اما در دیگر کشورها هم قابل استفاده می باشد
)١،2009متین.(بهبود در تصمیم گیریهاي گروهی شود

Metin-١
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خالصهخالصه

پژوهشدر این فصل تالش گردید تا با استفاده از منابع در دسترس و مرتبط با موضوع تحقیق پیشینه 
زنجیره تامین از تامین کنندگان آغاز میشود و نهایتا به .و مطالعات گذشته مورد بررسی قرار گیرد

ي عمومی استراتژیهااستراتژیهاي مناسب جهت زنجیره تامین عموما شامل. مشتریان ختم میشود
استراتژیهاي فرآیند تولید استراتژیهاي بازاریابی،پورتر، استراتژیهاي سرپرستی، استراتژیهاي عمودي،

به بررسیسواتآنالیز . میشوندعملیات، استراتژي هاي یکپارچگی، استراتژیهاي ناب و چابکو 
کارت امتیازي ضعف و فرصتها، تهدیدات پیش روي یک سازمان می پردازد و روش قوت،نقاط

مورد ،فرآیندهاي داخلی و رشد و یادگیريمشتريعملکرد سازمان را از چهار منظر مالی،متوازن
تلفیق این دو ابزار باعث میشود استراتژي هاي بدست آمده جهت زنجیره تامین .بررسی قرار می دهد

اعث افزایش دقت در استفاده از روشهاي تصمیم گیري چند معیاره ب. کارایی بهتري داشته باشند
فرایند تحلیل چند معیاره،کی از کارآمد ترین تکنیک هاي تصمیم گیريی. تصمیم گیري می شود

در این پژوهش براي اولویت بندي اسراتژیها از روش تحلیل سلسله .فازي  استسلسله مراتبی
.مراتبی فازي و همچنین تکنیک تاپسیس فازي استفاده می شود



۴٢

فصل سومفصل سوم
پژوهشپژوهشروش روش 

مقدمهمقدمه
روش پژوهش مجموعه اي از قواعد،ابزار و راههاي معتبر و نظام یافته اي براي بررسی واقعیت ها، 

تدوین امروزه مدلها و روشهاي بسیاري  براي .کشف مجهوالت و دستیابی به راه حل مشکالت است
روشهائی که در این پژوهش به بیان در این فصل. بندي و انتخاب استراتژیها  وجود داردو اولویت

روشهاي مورد استفاده در این فصل، تحلیل سلسله .مورد استفاده قرار گرفته اند پرداخته می شود
سپس متغیر هاي پژوهش شرح داده می شود و مراحل .مراتبی و تاپسیس فازي، شرح داده می شوند

عات در این گردآوري اطالهمچنین روشهاي .کار به طور مفصل تشریح می گرددو چگونگی انجام
در همین راستا چهار . که روش کتابخانه اي و روش میدانی می باشندپژوهش عنوان می شوند

.پرسشنامه استفاده می شود که به طور کامل بیان می شوند
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روش پژوهش-1- 3
:توان با توجه به دو مالك تقسیم کرددر علوم رفتاري را میپژوهشهاي به طور کلی روش

پژوهشهدف ) الف
هانحوة گردآوري داده) ب

به عبارت دیگر . هاي کاربردي توسعۀ دانش کاربردي در یک زمینه خاص استپژوهشهدف 
تحقیق توصیفی شامل مجموعه. شودهاي کاربردي به سمت کاربرد علمی دانش هدایت میپژوهش

اجراي تحقیق . هاي مورد بررسی استهایی است که هدف آنها توصیف کردن شرایط یا پدیدهروش
. گیري باشدتواند صرفاً براي شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاري دادن به فرآیند تصمیمتوصیفی می

کاربردي و از نظر شیوه گردآوري اطالعات توسعه اي بر این اساس پژوهش حاضر از نظر هدف 
.تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است

جامعه آماري2- 3
اشیاء یا حوادث که حداقل داراي یک خصلت یا جامعه آماري عبارت است از گروهی از افراد،

کلیه کارکنان جامعه آماري عبارتست از پژوهشدر این )37:1379دالور،(.ویژگی مشترك هستند
.شرکت تارابگین

قلمرو پژوهش-3- 3
قلمرو موضوعی - 3-1- 3

این پژوهش از نظر موضوعی حوزه هاي تدوین استراتژي، مدیریت زنجیره تامین، کارت امتیازي 
متوازن، آنالیز سوات، روشهاي تصمیم گیري کمی، تحلیل سلسله مراتبی فازي و تاپسیس فازي را 

.شامل می شود
قلمرو مکانی - 3-2- 3

کننده عایقهاي صوتی و حرارتی از جنس پشم سنگ می که تولید این پژوهش در شرکت تارابگین،
این پژوهش می تواند در کلیه سازمانهاي تولیدي مشابه مورد استفاده همچنین. صورت گرفته،باشد

.قرار گیرد
قلمرو زمانی- 3-3- 3

.به طول انجامیده است1391تا زمستان سال و شروع شده1391بهار سال ازاین پژوهش 



۴۴

نظري پژوهشچارچوب -4- 3
. پژوهش فوق با در نظر گرفتن پژوهشهاي پیشین و همچنین نیاز سازمان مورد بررسی انجام پذیرفته

)1-3شکل ( مرحله تدوین گردیده11در مراحل انجام پژوهشدر این خصوص  

)پژوهشگر(پژوهشنظريچارچوب: 1-3شکل 

می ماموریت و اهداف مشخصدر ابتدا طی جلسه اي با حضور مدیران و کارشناسان ارشد سازمان 
می پرسشنامه شناسائی نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهدید مرحله ورودي که همان سپس . شود

تعیین ماموریت و اهداف

تعیین نقاط قوت،ضعف،فرصت توزیع پرسشنامه 
از چهار منظر و تهدیدات زنجیره تامین 

BSC
مالی،مشتري،فرآیندهاي داخلی،رشد و (

)یادگیري نقاط قوت، ضعف، فرصت و امتیاز دهی به 
تهدیدات

SWOTآنالیز ایجاد ماتریس 

انتخاب مشخص شدن وضعیت شرکت و
استراتژیها بوسیله

اولویت بندي انتخاب معیارهاي ارزیابی
استراتژیها

)AHPروش (گیريتصمیمدرختایجاد 

با روش  ي ارزیابی تخصیص وزن به معیارها 
FAHP

بوسیله مدل تاپسیس اولویت بندي استراتژیها
فازي

ارزیابی گزینه ها

استراتژیهاتعیین رتبه نهایی
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سپس نظرات گردآوري شده توسط گروه تصمیم .بین کلیه پرسنل شرکت توزیع می گرددباشد، 
گروه . گیري در چهار گروه مالی،مشتري،فرایندهاي داخلی و رشد و یادگیري طبقه بندي می شوند

در 1-3پرسشنامه شماره . تصمیم گیري شامل هفت نفر از کارشناسان و مدیران شرکت می باشند
می 2ماتریس ارزیابی عوامل خارجی 2شماره و پرسشنامه 1واقع همان ماتریس ارزیابی عوامل داخلی

نقاط قوت و ضعف و فرصت و بهبا استفاده از روش طوفان فکري،در مرحله بعدي . باشد
سپس ماتریس سوات تشکیل میشود . امتیازات مربوطه داده می شودتهدیدهاي زنجیره تامین سازمان 

این استراتژیها طی .یشوندتدوین م) SO,ST.WO,WT(و استراتژیهاي هر قسمت از ماتریس 
سپس ماتریس عوامل داخلی و .جلسه اي با حضور مدیران و کارشناسان شرکت بدست می آیند

ترسیم میگردد تا مشخص شود سازمان در کدام منطقه ماتریس قرار دارد و استراتژیهاي آن 3خارجی
:منطقه انتخاب می شوند

خارجی

داخلی
I

محافظه کار
II

تهاجمی

III
تدافعی

IV
رقابتی

ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی: 2-3شکل 
)57:1385اعرابی،(

پس از آن و به کمک روش تحلیل سلسله مراتبی فازي معیارهاي اولویت بندي استراتژیها انتخاب می 
پس از آن درخت تصمیم گیري تشکیل شده و معیارها به .شوند و امتیازات آنها مشخص می گردد

سپس . براي این منظور از اعداد فازي استفاده می شود. صورت زوجی با یکدیگر مقایسه می گردند
.به کمک روش تاپسیس فازي اولویت نهایی استراتژیها مشخص می گردد

Internal Factor Evalution -١
External Factor Evalution -٢
Internal & External Evalution -٣
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:میباشدزیر معیارها و گزینه هامعیارها،درخت تصمیم در این پژوهش در چهار سطح هدف،

1سطح

2سطح 

3سطح 

4سطح 

)پژوهشگر(گیريدرخت تصمیم : 3-3شکل 

استراتژیهاي زنجیره تامیناولویت بندي 

موثر  و کارا بودن زنجیره تامینرفع مشکالت مشتري نگربودن

ش سهم بازار
افزای

ایجاد مزیت رقابتی

ش بهاي تمام شده
کاه

موجودي کاال

ش ارائه شده به مشتري
ارز

ارزانی

تحویل سریع کاال به 
مشتري

نوآوري در 
محصول

برون سپاري سفارشات به 
رقبا

تشکیل کنسرسیوم با تامین 
کنندگان و توزیع 

کنندگان

حمل و نقل

اطالعات

چیدمان جغرافیائی

تولید
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روش جمع آوري داده هاروش جمع آوري داده ها--55--33
روش گرد آوري داده ها بکار رفته در این پژوهش،ابزارهايبه دلیل نوع پژوهش و همچنین 

. از مطالعات کتابخانه اي بهره گرفته شدهرد نظربه منظور دستیابی به نتایج مو.پرسشنامه می باشد

مطالعات کتابخانه ايمطالعات کتابخانه اي--11--55--33
مبانی،تعاریف و مفاهیم نظري از منابع کتابخانه اي استفاده شده که مهمترین و مفید جهت تدوین 

ترین منابع،موتورهاي جستجو در اینترنت، و بانکها و منابع اطالعاتی و کتابخانه هاي دانشگاه هاي 
.کشور بوده است

تحقیقات میدانیتحقیقات میدانی--22--55--33
جمع آوري اطالعات مورد نظر و سنجش متغیر هاي تحقیق، از پرسشنامه استفاده شده به منظور

شاخص هاي مورد سنجش در پژوهش،پیش از آنکه در قالب پرسشنامه به نظر سنجی گذاشته . است
.شود،از طریق جلسات طوفان فکري میان اعضاء گروه تصمیم گیري تهیه شده است

اجزاي پرسشنامهاجزاي پرسشنامه--66--33
در این پژوهش از پرسشنامه جهت جمع . ابزار سنجش یکی از مراحل مهم انجام پژوهش استتهیه 
اطالعات و شناسائئی نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهدید در زنجیره تامین سازمان استفاده آوري

.می گردد
نقاط قوت- 6-1- 3

:نقاط قوت شناسائی شده در این پژوهش به شرح زیر می باشند
جنبه مالی-1

خرید اعتباري مواد اولیه از تامین کنندگان
جنبه مشتریان-2

برند معتبر شرکت و شناخت مشتریان نسبت به آن
جنبه فرآیندهاي داخلی-3

سادگی فرایندهاي تولید محصول
نیروي انسانی با تجربه
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جنبه رشد و یادگیري-4
توجه مدیریت ارشد به بحث رشد و یادگیري در سازمان

ضعفنقاط - 6-2- 3
جنبه مالی-1

بهاي تمام شده باال نسبت به رقباي دیگر
بهره وري پایین

جنبه مشتري-2
عدم وجود برنامه مدیریت ارتباط با مشتریان
ارتباط ضعیف با نمایندگان و عرضه کنندگان

جنبه فرآیندهاي داخلی-3
بین واحد فروش وخریدواحدنبودن سیستم اطالعات 

ضایعات باالي تولید
اتالف وقت در تهیه مواد اولیه و تولید کاال

جنبه رشد و یادگیري-4
نداشتن فرهنگ سازمانی مشتري محور

نداشتن برنامه هاي آموزشی
R&Dنداشتن واحد

فرصتها- 6-3- 3
جنبه مالی-1

استفاده از هولدینگ جهت خرید مواد اولیه بصورت گروهی
جنبه مشتریان-2

ممنوعیت استفاده از آزبستوجود مشتریان جدید به خاطر 
نزدیک بودن به بازارهاي عمده عایق در کشور

عضویت در وندورهاي معتبر کشور
جنبه فرآیندهاي داخلی-3

امکان برون سپاري سفارشات به شرکتهاي تولید کننده دیگر
جنبه رشد و یادگیري-4
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فضاي مجازي و اینترنت و دسترسی آسان به اطالعات
تهدیدات- 6-4- 3
جنبه مالی-1

تک سورس بودن برخی از تامین کنندگان
نقدینگی پائین

جنبه مشتري-2
تعدد رقبا و تمرکز آنها در اصفهان

پرداخت درصد عاملیت بیشتر توسط رقبا به نمایندگان
محصوالت جایگزین

جنبه فرآیندهاي داخلی-3
استفاده از انرژي برق در فرآیند تولیدالیاف

جنبه رشد و یادگیري-4
عدم وجود رفرنسها و استاندارد الزم براي عایق در کشور

قرار نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهدید زنجیره تامین سازمان، 2-3و 1-3در پرسشنامه شماره 
ها براي تکمیل پرسشنامه، یک برگ راهنماي تکمیل تهیه گردیده که به همراه پرسشنامه .می گیرند

در نظر 2و 1و براي نقاط ضعف و تهدید ها 4و 3براي نقاط قوت و فرصت هرتب.توزیع می گردد
ستون نمره از ضرب ستون . باشد100همچنین جمع ضرائب اهمیت داده شده باید برابر . گرفته شده

. رتبه در ضریب بدست می آید
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شناسائی نقاط قوت و ضعف زنجیره تامین: 1-3پرسشنامه شماره 

:تاریخ:سمت:نام خانوادگی پاسخگونام و 

عوامل  استراتژیک
ضریب 
اهمیت

نمرهرتبه

وت
ط ق

نقا

جنبه مالی
جنبه مشتریان

جنبه فرآیندهاي داخلی
جنبه رشد و یادگیري

ف
ضع

ط 
نقا

جنبه مالی
جنبه مشتریان

داخلیجنبه فرآیندهاي 
جنبه رشد و یادگیري

جمع نمره نقاط قوت و ضعف

شناسائی فرصتها و تهدیدات زنجیره تامین: 2-3پرسشنامه شماره 

:تاریخ:سمت:نام و نام خانوادگی پاسخگو

عوامل  استراتژیک
ضریب 
اهمیت

نمرهرتبه
تها

رص
ف

جنبه مالی
جنبه مشتریان

فرآیندهاي داخلیجنبه 
جنبه رشد و یادگیري

ات
دید

ته

جنبه مالی
جنبه مشتریان

جنبه فرآیندهاي داخلی
جنبه رشد و یادگیري

جمع نمره فرصتها و تهدیدات
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مربوط به مقایسات زوجی معیارهایی است که جهت اولویت بندي استراتژیها،3- 3پرسشنامه شماره 
این معیار ها پس از تشکیل . با توجه به روش تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازي تهیه گردیده

جلسات طوفان فکري بین گروه تصمیم گیري و با توجه به مطالعات پژوهشهاي پیشین مرتبط تعیین 
.شده اند

معیارهامقایسات زوجی : 3-3پرسشنامه 
عیارهام98765432123456789معیارها

پس از . استفاده می شوداز جدول عبارتهاي کالمی 3-3براي مقایسات زوجی در پرسشنامه شماره 
بررسی پژوهش هاي مشابه پیشین، و به علت دقت و سادگی که در محاسبات مورد نظر می باشد، از 

: اعداد فازي زیر استفاده شده
هاي زوجیهاي کالمی جهت مقایسهعبارت:1-3جدول 

مقیاس عدد فازيمتغیر زبانیعدد فازي
)1،1،1(برابر1
)1،2،3(برتري خیلی کم2
)2،3،4(کمی برتر3
)3،4،5(برتر4
)4،5،6(خوب5
)5،6،7(نسبتا خوب6
)6،7،8(خیلی خوب7
)7،8،9(عالی8
)8،9،10(برتري مطلق9

)118:1390،کرباسیانو خبوشانیو جوانمردي(

جهت بررسی و تعیین میزان عملکرد هر یک از استراتژیها نسبت به معیارها 4-3پرسشنامه شماره 
:براي امتیاز دهی در این پرسشنامه از جدول زیر استفاده شده. می باشد
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نسبت به معیارهااستراتژیهاکالمی عملکرد عبارات: 2-3جدول
مقیاس عدد فازيمتغیرهاي زبانی
)0،1،3(خیلی ضعیف

)1،3،5(ضعیف
)3،5،7(متوسط
)5،7،9(خوب

)7،9،10(خیلی خوب
)119:1390،کرباسیانو خبوشانیو جوانمردي(

روایی پرسشنامهروایی پرسشنامه--77--33
این است که وسیله اندازه گیري بتواند ویژگی مورد نظر را اندازه 1منظور از روایی

که به هدفی که آزمون براي تحقق بخشیدن به روایی اصطالحی است .)1382،خاکی،غالمرضا(.بگیرد
در آزمون روایی هدف آن است که به مشکالت و ابهام هاي . آن درست شده است اشاره میکند

از یکی.احتمالی موجود در عبارتبندي سئوالها و ساختار پرسشنامه و مواردي از این قبیل پی برد
اعتبار محتوا نوعی اعتبار است که براي . اشدبروش هاي تعیین اعتبار پرسشنامه اعتبار محتوا می

اعتبار محتواي یک ابزار . شودگیري به کار برده میبررسی اجزاي تشکیل دهندة یک ابزار اندازه
ها و اگر سوال هاي پرسشنامه معرف ویژگی . گیري به سوال هاي تشکیل دهندة آن بستگی دارداندازه

گیري آن ها را داشته باشد، آزمون داراي اعتبار محتوا ندازهاي باشد که محقق قصد امهارت هاي ویژه
براي اطمینان از اعتبار محتوا، باید در موقع ساختن ابزار چنان عمل کرد که سوال هاي تشکیل . است

بنابراین اعتبار محتوا، ویژگی . گیري معرف قسمتهاي محتواي انتخاب شده باشددهندة ابزار اندازه
اعتبار محتواي یک . شودگیري است که همزمان با تدوین آزمون در آن تنیده میزهساختاري ابزار اندا

اعتبار محتواي این . شودآزمون معموالً توسط افرادي متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین می
پرسشنامه توسط اساتید راهنما و مشاور و چند نفر از افراد مطلع  مورد تأیید قرار گرفته است و از 

روایی پرسشنامه از طوفان صحت در این پژوهش جهت همچنین .باشدر الزم برخوردار میاعتبا
.استاستفاده شدهنیزفکري و توافق جمعی گروه تصمیم گیري

Validity -١
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پایایی پرسشنامهپایایی پرسشنامه--88--33
ثبات و هماهنگی منطقی پاسخها در ابزار اندازه گیري را نشان می دهد و به ارزیابی درستی و 1پایایی

یعنی آزمونهایی که از آنها براي )1382،خاکی،غالمرضا(.خوب بودن ابزار اندازه گیري کمک می کند
براي . انجام پژوهش استفاده می شود، باید در هر بار استفاده نتایج یکسان و قابل اعتمادي داشته باشد

تعیین و محاسبه ضریب پایایی تکنیکهاي متفاوتی وجود دارد که از آن میان میتوان به تکنیکهاي تکرار 
در ریچاردسون اشاره کرد که معروفترین آنها آلفاي آزمون، روش معادل سازي، روش تنصیف، کو

به معناي (تا یک) به معناي عدم پایایی(دامنه ضریب اعتماد آلفاي کرونباخ از صفر.کرونباخ می باشد
به منظور تعیین پایایی آزمون از روش آلفاي کرونباخ استفاده پژوهشدر این .میباشد) پایاییی کامل
هاي مختلف را گیري که خصیصه محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه این روش براي . گردیده است

نتایج حاصل از سنجش آلفاي کرونباخ حاکی از آن است که آلفاي . رودکند به کار میگیري میاندازه 
و در نهایت براي کل % 83، تهدیدات %87فرصتها، %96نقاط ضعف، %87نقاط قوت کرونباخ براي

.است که نشان از پایایی باالي پرسشنامه مورد استفاده دارد% 97سواالت پرسشنامه 

ضریب آلفاي کرونباخ: 3-3جدول 
ضریب آلفاي کرونباخعواملتعداد تعداد نمونهشرح

%40587شناسائی نقاط قوت
%401196شناسائی نقاط ضعف

%40687فرصتهاشناسائی 
%40783تهدیداتشناسائی 

%٤٠٢٩٩٧کل

اهداف پژوهش-9- 3
، اهداف پژوهش در روشهاي مورد استفاده در این پژوهشبا توجه به مطالعات میدانی و همچنین 

:قالب سه هدف کلی به شرح زیر تعیین گردیده
.شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدهاي زنجیره تامین شرکت تارابگین. 1
.بر اساس تلفیق مدل سوات و کارت امتیازي متوازنتدوین استراتژي براي زنجیره تامین شرکت. 2

Reliability -٢
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.اولویت بندي استراتژیهاي حاصله بوسیله روش تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس فازي. 3

ي پژوهشي پژوهشپرسشهاپرسشها--1010--33
:همانگونه که در فصل اول گفته شد، سواالت پژوهش به شرح زیر می باشند

.تامین شرکت تارابگین کدامندنقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدهاي زنجیره . 1
.استراتژي هاي مناسب براي زنجیره تامین شرکت کدامند. 2
اولویت استراتژي هاي حاصله بوسیله روش تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس فازي به چه ترتیب . 3

.است

روش تجزیه و تحلیل اطالعاتروش تجزیه و تحلیل اطالعات--1111--33
وبازنیمهباز،هايپرسشنامهاز طریق،عمدهطوربهاطالعات،پژوهشایندرکهاینبهتوجهبا

اینروش تحلیلجهتهمینبه،شدهآوريجمعطوفان فکريروشاز طریقهمچنینبسته و
کمکی مانندافزارهاينرمازستاراینادر. می باشدو آماريتوصیفیروشبهنیزاطالعات

EXCELوSPSSآمارروشدوهرازآماريتحلیلوتجزیهانجامبراي.استفاده شده است
استفادهوبنديطبقهامکانکهراعمومیسئواالتکهترتیببدینشده،استفادهاستنباطیوتوصیفی

گرفتقرارتحلیلوتجزیهموردتوصیفیصورتبهداشتوجودهاپاسخبراينموداروجدولاز
میانگینواوانیفرتوزیعازتأثیرگذارمحیطیعواملشناساییوپژوهشسئواالتبهپاسخبرايو

تدوینبرايپایاندر.استهاآنبنديرتبهوکلیديعواملتعیینآننتیجهکههگردیداستفاده
حاصلنتایج. استشدهاستفادهطوفان فکريتکنیکازهاآنبندياولویتومناسبهاياستراتژي

فوقاطالعاتاساسبرسپسشد،دادهقرارتصمیم گیريگروهدراختیاراهپرسشنامهپردازشاز
پس .فازي بوسیله گروه مشخص می گرددAHPو جدول SWOTجدولیتاهمضرایبجداول

.مورد پردازش قرار گرفتEXCELاز آن داده ها بوسیله نرم افزار 

روشهاي توصیفیروشهاي توصیفی--11--1111--33
زنجیره تامین تهدیدوفرصتضعف،قوت،نقاطتعیینبهمنجرفوقطریقازاطالعاتتحلیل

از این روشها به منظور تدوین .شرکت می گردد و در اختیار گروه تصمیم گیري قرار می گیرد
.سوات و کارت امتیازي متوازن استفاده می شودماتریس تلفیقیاستراتژي و در
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روشهاي آماريروشهاي آماري--22--1111--33
، تحلیل سلسله مراتبی فازي و تاپسیس فازياین روشها شامل روشهاي تصمیم گیري چند معیاره

همچنین از روشهاي میانگین گیري هندسی نیز به منظور محاسبه نظرات نهایی گروه . فازي می باشند
.تصمیم گیري استفاده شده

میانگین هندسیمیانگین هندسیروش روش --11--22--1111--33

ها و غیره میانگین هندسی معیار مرکزي مناسب براي داده هایی از نوع درصد، نسبت، نرخ، شاخص
از روش میانگین هندسیبه منظور محاسبه نظرات نهایی گروه تصمیم گیريدر این پژوهش.است

مثبت باشند، از رابطه زیر استفاده همگیمیانگین هندسی، در صورتی که..استفاده شده
:می کنیم

تحلیل سلسله مراتبی فازيتحلیل سلسله مراتبی فازيروش روش --22--22--1111--33

ساده محاسباتی بر پایۀ عملیات اصلی روي ماتریس می باشد فرایند تحلیل سلسله مراتبی یک روش 
که با ایجاد سلسله مراتب مناسب و پردازش گام به گام و ساخت ماتریس هاي تطبیقی در سطوح 

اهمیت نسبی ،مقادیر ویژة آن را محاسبه کرده و در بردار ضرایب وزنی نهایی،مختلف سلسله مراتب
از این روش براي امتیاز دهی به .له مراتب تعیین می شودهر گزینه با توجه به هدف رأس سلس

.معیارهاي اولویت بندي استراتژیها استفاده شده است

فازيفازيتاپسیستاپسیسروش روش --33--22--1111--33

.اولویت نهایی استراتژیها استفاده می شوداز این روش به منظور انتخاب
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روشهاي آماريروشهاي آماري--22--1111--33
، تحلیل سلسله مراتبی فازي و تاپسیس فازياین روشها شامل روشهاي تصمیم گیري چند معیاره

همچنین از روشهاي میانگین گیري هندسی نیز به منظور محاسبه نظرات نهایی گروه . فازي می باشند
.تصمیم گیري استفاده شده

میانگین هندسیمیانگین هندسیروش روش --11--22--1111--33

ها و غیره میانگین هندسی معیار مرکزي مناسب براي داده هایی از نوع درصد، نسبت، نرخ، شاخص
از روش میانگین هندسیبه منظور محاسبه نظرات نهایی گروه تصمیم گیريدر این پژوهش.است

مثبت باشند، از رابطه زیر استفاده همگیمیانگین هندسی، در صورتی که..استفاده شده
:می کنیم

تحلیل سلسله مراتبی فازيتحلیل سلسله مراتبی فازيروش روش --22--22--1111--33

ساده محاسباتی بر پایۀ عملیات اصلی روي ماتریس می باشد فرایند تحلیل سلسله مراتبی یک روش 
که با ایجاد سلسله مراتب مناسب و پردازش گام به گام و ساخت ماتریس هاي تطبیقی در سطوح 

اهمیت نسبی ،مقادیر ویژة آن را محاسبه کرده و در بردار ضرایب وزنی نهایی،مختلف سلسله مراتب
از این روش براي امتیاز دهی به .له مراتب تعیین می شودهر گزینه با توجه به هدف رأس سلس

.معیارهاي اولویت بندي استراتژیها استفاده شده است

فازيفازيتاپسیستاپسیسروش روش --33--22--1111--33

.اولویت نهایی استراتژیها استفاده می شوداز این روش به منظور انتخاب
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روشهاي آماريروشهاي آماري--22--1111--33
، تحلیل سلسله مراتبی فازي و تاپسیس فازياین روشها شامل روشهاي تصمیم گیري چند معیاره

همچنین از روشهاي میانگین گیري هندسی نیز به منظور محاسبه نظرات نهایی گروه . فازي می باشند
.تصمیم گیري استفاده شده

میانگین هندسیمیانگین هندسیروش روش --11--22--1111--33

ها و غیره میانگین هندسی معیار مرکزي مناسب براي داده هایی از نوع درصد، نسبت، نرخ، شاخص
از روش میانگین هندسیبه منظور محاسبه نظرات نهایی گروه تصمیم گیريدر این پژوهش.است

مثبت باشند، از رابطه زیر استفاده همگیمیانگین هندسی، در صورتی که..استفاده شده
:می کنیم

تحلیل سلسله مراتبی فازيتحلیل سلسله مراتبی فازيروش روش --22--22--1111--33

ساده محاسباتی بر پایۀ عملیات اصلی روي ماتریس می باشد فرایند تحلیل سلسله مراتبی یک روش 
که با ایجاد سلسله مراتب مناسب و پردازش گام به گام و ساخت ماتریس هاي تطبیقی در سطوح 

اهمیت نسبی ،مقادیر ویژة آن را محاسبه کرده و در بردار ضرایب وزنی نهایی،مختلف سلسله مراتب
از این روش براي امتیاز دهی به .له مراتب تعیین می شودهر گزینه با توجه به هدف رأس سلس

.معیارهاي اولویت بندي استراتژیها استفاده شده است

فازيفازيتاپسیستاپسیسروش روش --33--22--1111--33

.اولویت نهایی استراتژیها استفاده می شوداز این روش به منظور انتخاب
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خالصه
ابتدا به بیان روشهاي جمع آوري اطالعات . در این فصل به بیان روشهاي انجام پژوهش پرداخته شد

چهار پرسشنامه در این پژوهش و براي گردآوري اطالعات مورد استفاده قرار گرفت که . پرداخته شد
سپس به بیان معیارهاي تصمیم گیري و ترسیم درخت تصمیم روش . به طور کامل تشریح گردید

سطح هدف، معیارهاي اصلی، زیر درخت تصمیم شامل چهار. تحلیل سلسله مراتبی پرداخه شد
پژوهش شامل . سپس چگونگی انجام پژوهش و مراحل آن بیان گردید. معیارها و گزینه ها می باشد

همچنین . مرحله میباشد که نهایتا منجر به تدوین استراتژي و اولویت بندي انجام آنها می شود11
داده شد که روشهاي توصیفی،روشهاي آماري و تجزیه تحلیل اطالعات در این پژوهش توضیح

.همچنین میانگین گیري و روشهاي تصمیم گیري کمی می باشند
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فصل چهارمفصل چهارم
یافته هاي پژوهشیافته هاي پژوهش

مقدمهمقدمه
آماري فراهم ) جامعه(در این فصل داده هایی که از طریق بکارگیري ابزارهاي جمع آوري در نمونه 

پردازش می شوند تا زمینه برقراري انواع تحلیل آمده اند، خالصه، کدبندي و دسته بندي و در نهایت 
براي تجزیه و تحلیل داده . ها و ارتباط ها بین این داده ها به منظور آزمون سواالت پژوهش فراهم آید

در ابتدا .هاي جمع آوري شده، آمار تحلیلی به دو صورت آمار توصیفی و استنباطی مطرح می گردد
هاي جمعیت شناختی پاسخ دهندگان پرداخته می شود و در ادامه با توجه به آمار توصیفی، به ویژگی

.با توجه به آمار استنباطی، نتایج حاصل از پژوهش تحلیل می گردد
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یافته هاي توصیفییافته هاي توصیفی--11--44
، در این قسمت به توصیف داده هاي مربوط به ویژگی هاي عمومی پاسخ دهندگان مانند جنسیت

شود، و براي هر مورد، وضعیت پاسخ دهندگان پرداخته میسن  پاسخ دهندگان و سطح تحصیالت، 
مربوط به آن میله ايشامل تعداد فراوانی، درصد و درصد تجمعی آن بیان شده و همچنین نمودار 

خصوصیات گروه تصمیم 1- 4جدول .در پایان به تجزیه و تحلیل آنها پرداخته شده است.آمده است
:حصیالت، سمت سازمانی آورده شدهگیري نظیر سن، ت

توزیع فراوانی متغیر جنسیت در نمونه1-1- 4

توزیع فراوانی متغیر جنسیت در نمونه-1-4جدول 
درصد تجمعیدرصد فراوانی داده هاي هر طبقهفراوانی هر طبقهجنسیت

زن
مرد

6
34

15
85

15
100

40100کل

بر اساس نتایج به دست آمده از این . ، توزیع فراوانی متغیر جنسیت را نشان می دهد1-4جدول 
. دهنددرصد از کل نمونه را تشکیل می15باشند که نفري زن می40نفر از نمونه 6جدول ، 

اي در ادامه نمودار میله. گیرنددرصد از کل نمونه را در بر می85باشند که نفر مرد می34همچنین
. توزیع فراوانی این متغیر جمعیت شناسی را نیز می توان مشاهده نمود

اي متغیر جنسیت در نمونهنمودار میله : 1-4شکل 

زن
15%

۵٨

یافته هاي توصیفییافته هاي توصیفی--11--44
، در این قسمت به توصیف داده هاي مربوط به ویژگی هاي عمومی پاسخ دهندگان مانند جنسیت

شود، و براي هر مورد، وضعیت پاسخ دهندگان پرداخته میسن  پاسخ دهندگان و سطح تحصیالت، 
مربوط به آن میله ايشامل تعداد فراوانی، درصد و درصد تجمعی آن بیان شده و همچنین نمودار 

خصوصیات گروه تصمیم 1- 4جدول .در پایان به تجزیه و تحلیل آنها پرداخته شده است.آمده است
:حصیالت، سمت سازمانی آورده شدهگیري نظیر سن، ت

توزیع فراوانی متغیر جنسیت در نمونه1-1- 4

توزیع فراوانی متغیر جنسیت در نمونه-1-4جدول 
درصد تجمعیدرصد فراوانی داده هاي هر طبقهفراوانی هر طبقهجنسیت

زن
مرد

6
34

15
85

15
100

40100کل

بر اساس نتایج به دست آمده از این . ، توزیع فراوانی متغیر جنسیت را نشان می دهد1-4جدول 
. دهنددرصد از کل نمونه را تشکیل می15باشند که نفري زن می40نفر از نمونه 6جدول ، 

اي در ادامه نمودار میله. گیرنددرصد از کل نمونه را در بر می85باشند که نفر مرد می34همچنین
. توزیع فراوانی این متغیر جمعیت شناسی را نیز می توان مشاهده نمود

اي متغیر جنسیت در نمونهنمودار میله : 1-4شکل 

مرد
85%

۵٨

یافته هاي توصیفییافته هاي توصیفی--11--44
، در این قسمت به توصیف داده هاي مربوط به ویژگی هاي عمومی پاسخ دهندگان مانند جنسیت

شود، و براي هر مورد، وضعیت پاسخ دهندگان پرداخته میسن  پاسخ دهندگان و سطح تحصیالت، 
مربوط به آن میله ايشامل تعداد فراوانی، درصد و درصد تجمعی آن بیان شده و همچنین نمودار 

خصوصیات گروه تصمیم 1- 4جدول .در پایان به تجزیه و تحلیل آنها پرداخته شده است.آمده است
:حصیالت، سمت سازمانی آورده شدهگیري نظیر سن، ت

توزیع فراوانی متغیر جنسیت در نمونه1-1- 4

توزیع فراوانی متغیر جنسیت در نمونه-1-4جدول 
درصد تجمعیدرصد فراوانی داده هاي هر طبقهفراوانی هر طبقهجنسیت

زن
مرد

6
34

15
85

15
100

40100کل

بر اساس نتایج به دست آمده از این . ، توزیع فراوانی متغیر جنسیت را نشان می دهد1-4جدول 
. دهنددرصد از کل نمونه را تشکیل می15باشند که نفري زن می40نفر از نمونه 6جدول ، 

اي در ادامه نمودار میله. گیرنددرصد از کل نمونه را در بر می85باشند که نفر مرد می34همچنین
. توزیع فراوانی این متغیر جمعیت شناسی را نیز می توان مشاهده نمود

اي متغیر جنسیت در نمونهنمودار میله : 1-4شکل 



۵٩

توزیع فراوانی متغیر سطح تحصیالت در نمونه- 1-2- 4
توزیع فراوانی متغیر سطح تحصیالت در نمونه-2-4جدول 

فراوانی هر سطح تحصیالت
طبقه

فراوانی داده درصد 
هاي هر طبقه

درصد 
تجمعی

255باالتر از کارشناسی ارشد
82025کارشناسی ارشد

184570کارشناسی
102595دیپلم

25100زیر دیپلم
40100کل

بر اساس نتایج به دست آمده از . دهد، توزیع فراوانی متغیر سطح تحصیالت را نشان می2-4جدول 
درصد از 5ارشد می باشند که نفري داراي مدرك باالتر از کارشناسی40نفر از نمونه 2این جدول، 

نفر 8ارشد می باشند،تعداد فراوانی افرادي که داراي مدرك کارشناسی. دهندکل نمونه را تشکیل می
نفر داراي تحصیالت کارشناسی 18. دهنددرصد از کل نمونه را تشکیل می20باشند که در نمونه می

درصد از کل 25باشند که نفر دیپلم می10. گیرنددرصد از کل نمونه را در بر می45باشند کهمی
40درصد از نمونه 5نفر داراي مدرك زیردیپلم می باشند که2همچنین . نمونه را تشکیل می دهند

ع فراوانی این متغیر جمعیت شناسی را نیز می در ادامه نمودار میله اي توزی. دهندنفري را تشکیل می
.مشاهده نمودتوان

اي متغیر سطح تحصیالت در نمونهنمودار میله : 2-4شکل 

باالتر از 
کارشناسی  

ارشد
5%

کارشناسی  
ارشد

20%

کارشناسی  
45%

دیپلم
25%

زیر دیپلم
5%



۶٠

دهندگان در نمونهتوزیع فراوانی متغیر سن پاسخ- 1-3- 4

توزیع فراوانی متغیر سن پاسخ دهندگان در نمونه-3-4جدول 
فراوانی هر سن

طبقه
درصد فراوانی 

داده هاي هر طبقه
درصد 
تجمعی

75/175/17سال30زیر
195/4765سال30-39
82085سال40-49
55/125/97سال50-59

6015/2100باالتر از 
40100کل

بر اساس نتایج به دست آمده در جدول فوق، . دهد، توزیع فراوانی متغیر سن را نشان می3-4جدول 
تعداد . دهنددرصد از کل نمونه را تشکیل می5/17سال دارند که 30نفري زیر40نفر از نمونه 7

درصد از کل نمونه 5/47باشند که نفر در نمونه می19سال سن دارند، 39- 30فراوانی افرادي که بین 
20باشند که نفر در نمونه می8سال سن دارند، 49-40فراوانی افرادي که بین . دهندرا تشکیل می

از کل 5/12سال سن دارند که 59- 50نفر از جامعه آماري 5. درصد از کل نمونه را تشکیل می دهند
درصد از 5/2سال سن دارند که 60نفر داراي سن باالتر از 1همچنین . دهندنمونه را تشکیل می

در شکل یر جمعیت شناسی اي توزیع فراوانی این متغنمودار میله . دهندجامعه آماري را تشکیل می
.ارائه شده است4-3

نمودار میله اي متغیر سن در نمونه: 3-4شکل 

سال30زیر 
17/5%

سال39- 30
47/5%

سال40-49
20% سال50-59

12/5% سال60باالتر از 
2/5%



۶١

تجزیه و تحلیل اطالعات تجزیه و تحلیل اطالعات --22--44

تجزیه و تحلیل سواتتجزیه و تحلیل سوات--11--22--44
از مجموع امتیازات داده شده میانگین ،2-3و 1-3پس از توزیع و جمع آوري پرسشنامه هاي 

:که حاصل آن به صورت زیر می باشد،موزون گرفته شد
شناسائی نقاط قوت و ضعف زنجیره تامین: 1-3پرسشنامه شماره 

:تاریخ:سمت:نام و نام خانوادگی پاسخگو

عوامل  استراتژیک
یبضر

اهمیت
نمرهرتبه

وت
ط ق

نقا

10.62خرید اعتباري مواد اولیه از تامین کنندگانجنبه مالی

65نسبت به آنمعتبر شرکت و شناخت مشتریانبرند جنبه مشتریان

جنبه فرآیندهاي داخلی
11.25سادگی فرایندهاي تولید محصول

17.87نیروي انسانی با تجربه

6.62توجه مدیریت ارشد به بحث رشد و یادگیري در سازمانجنبه رشد و یادگیري

ف
ضع

ط 
نقا

جنبه مالی
37باال نسبت به رقباي دیگربهاي تمام شده

17.25بهره وري پایین

جنبه مشتریان

13.12عدم وجود برنامه مدیریت ارتباط با مشتریان

11.62ارتباط ضعیف با نمایندگان و عرضه کنندگان

12.12نداشتن واحد بازاریابی و تبلیغات ضعیف

جنبه فرآیندهاي داخلی

8.87بین واحد فروش وخریدواحدنبودن سیستم اطالعات 

8.75ضایعات باالي تولید

3.25اتالف وقت در تهیه مواد اولیه و تولید کاال

جنبه رشد و یادگیري
4.75نداشتن فرهنگ سازمانی مشتري محور

2.37نداشتن برنامه هاي آموزشی

R&D 10.37نداشتن واحد

2.41جمع نمره نقاط قوت و ضعف



۶٢

شناسائی فرصتها و تهدیدات زنجیره تامین: 2-3پرسشنامه شماره 

:تاریخ:سمت:نام و نام خانوادگی پاسخگو

عوامل  استراتژیک
ضرائب 
اهمیت

نمرهرتبه

تها
رص

ف

14.25استفاده از هولدینگ جهت خرید مواد اولیه بصورت گروهی جنبه مالی

جنبه مشتریان

25.12وجود مشتریان جدید به خاطر ممنوعیت استفاده از آزبست

18.37نزدیک بودن به بازارهاي عمده عایق در کشور

39عضویت در وندورهاي معتبر کشور

17.87برون سپاري سفارشات به شرکتهاي تولید کننده دیگرامکانجنبه فرآیندهاي داخلی

26.37فضاي مجازي و اینترنت و دسترسی آسان به اطالعاتجنبه رشد و یادگیري

ات
دید

ته
جنبه مالی

6.62تک سورس بودن برخی از تامین کنندگان

6.25نقدینگی پائین

جنبه مشتریان

37آنها در اصفهانتعدد رقبا و تمرکز 

22.62پرداخت درصد عاملیت بیشتر توسط رقبا به نمایندگان

22محصوالت جایگزین

6.87الیافاستفاده از انرژي برق در فرآیند تولیدجنبه فرآیندهاي داخلی

4.12عدم وجود رفرنسها و استاندارد الزم براي عایق در کشورجنبه رشد و یادگیري

2.46جمع نمره فرصتها و تهدیدات



۶٣

از ارزیابی نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهدید، موقعیت شرکت در با توجه به امتیازات حاصله 
:به صورت زیر ترسیم می گردد1ماتریس ارزیابی داخلی خارجی

43221
1
1

2

3

4

محافظه کارتهاجمی

رقابتی
تدافعی

شرکت تارابگینخارجی-ماتریس داخلی: 4-4شکل 

طی .رقابتی می باشدمنطقههمانطور که مالحضه می شود وضعیتی که شرکت در آن قرار دارد، به 
ماتریس ،شرکتمحدودیت هاي موجودو با در نظر گرفتن گروه تصمیم گیري جلسه اي با حضور 

2-4جدولکه در براي هر منطقه از آن تدوین گردیداستراتژیهاي پیشنهاديسوات تشکیل گردید 
.قابل مشاهده می باشد

Internal External Matix -١

۴١/٢

۴۶/٢



۶۴

آنالیز سوات:4-4جدول 

IFE

EFE

)W( نقاط ضعف )S( نقاط قوت 

مالیبه جن
خرید اعتباري مواد اولیه از 

تامین کنندگان
جنبه مالی

-بهاي تمام شده باال نسبت به رقبا 
بهره وري پایین جنبه 

مشتري
برند معتبر شرکت و شناخت 

مشتریان ازآن
جنبه 

فرآیندها
-تولید فرایندهايسادگی
جنبه انسانی با تجربهنیروي 

مشتري

مدیریت ارتباط با عدم وجود
ارتباط ضعیف با - نمشتریا

نبود -نمایندگان و عرضه کنندگان
واحد بازاریابی و تبلیغات ضعیف جنبه رشد

توجه مدیریت به بحث رشد 
و در سازمان

جنبه 
فرآیند

نبودن سیستم اطالعات یکپارچه 
-بین واحدهاي فروش و خرید

اتالف وقت -ضایعات باالي تولید
در تهیه مواد اولیه و تولید 

جنبه رشد
نداشتن فرهنگ سازمانی مشتري 

نداشتن برنامه هاي آموزشی-محور
)WO(استراتژیهاي )SO(استراتژیهاي )O( فرصتها 

استفاده از هولدینگ جهت جنبه مالی
استراتژي چابک- 1مواد اولیه گروهی خرید 

D&Rایجاد واحد بازاریابی و واحد - 1

جنبه 
مشتري

وجود مشتریان جدید به خاطر 
-ممنوعیت استفاده از آزبست

نزدیک بودن به بازارهاي عمده 
-عایق کشور

عضویت در وندورهاي معتبر 

)رهبري هزینه(کاهش بهاي تمام شده- 2

استراتژي عمودي رو به باال و رو به - 2
پایین

سازي سیستم مدیریت ارتباط با مشتريپیاده - 3

پیاده سازي سیستم مدیریت زنجیره تامین- 4

جنبه 
فرآیند 

امکان برون سپاري سفارشات 
نفوذ در بازار- 3به شرکتهاي تولید کننده دیگر

تقویت و بهبود سایت اینترنتی- 5

فضاي مجازي و اینترنت و جنبه رشد
دسترسی آسان به اطالعات

)WT(استراتژیهاي )ST(استراتژیهاي )T( تهدیدات 

جنبه مالی
تک سورس بودن تامین 

نقدینگی پائین-کنندگان
تشکیل کنسرسیوم با تامین کنندگان و - 1

توزیع کنندگان
بهسازي تجهیزات و کاهش ضایعات- 1

تعدیل نیروي انسانی- 2

جنبه 
مشتري

تعدد رقبا و تمرکز آنها در 
پرداخت درصد - اصفهان

عاملیت بیشتر توسط رقبا به 
محصوالت -نمایندگان
جایگزین

برون سپاري سفارشات به رقبا- 2
سازمانیبازنگري و اصالح فرآیندهاي- 3

تقویت واحد تدارکات و فروش- 4

نوآوري در محصول- 3
افزایش درصد عاملیت نمایندگان- 5

جنبه 
فرآیند

برق در فرآیند استفاده از انرژي 
تولید الیاف

افزایش درصد عاملیت نمایندگان- 6

عدم رفرنسها و استانداردهجنبه رشد



۶۵

به عنوان این ناحیه بنابراین استراتژیهاي قرار دارد )ST(با توجه به اینکه شرکت در منطقه 
:استراتژیهاي نهائی انتخاب می شوند 

توزیع کنندگانتشکیل کنسرسیوم با تامین کنندگان و 1
برون سپاري سفارشات به رقبا2
نوآوري در محصول3

تشکیل کنسرسیوم با تامین کنندگان و توزیع کنندگانتشکیل کنسرسیوم با تامین کنندگان و توزیع کنندگان. . 11
تعدد رقبا و تمرکز آنها در ، نقدینگی پائینحاصل تلفیق تهدیدات تک سورس بودن، این استراتژي 

خرید اعتباري مواد اولیه با نقاط قوت نمایندگانپرداخت درصد عاملیت بیشتر توسط رقبا به ، اصفهان
.می باشدبرند معتبر شرکت و شناخت مشتریان نسبت به آن،از تامین کنندگان

برون سپاري سفارشات به رقبابرون سپاري سفارشات به رقبا..22
پرداخت درصد عاملیت بیشتر ، تعدد رقبا و تمرکز آنها در اصفهاناین استراتژي از تلفیق تهدیدات 

برند معتبر شرکت با نقطه قوت استفاده از انرژي برق در فرآیند تولید الیاف، نمایندگانتوسط رقبا به 
..می باشدو شناخت مشتریان نسبت به آن

نوآوري در محصولنوآوري در محصول. . 33
و همچنین ساختارهاي الزم با در نظر گرفتن اینکه شرکت در بازاري رقابتی قرار دارد، این استراتژي 

.جدید وجود دارد، تدوین گردیده استبراي نوآوري و تولید محصول

به منظور اولویت بندي استراتژیهابه منظور اولویت بندي استراتژیهاتحلیل سلسله مراتبی فازيتحلیل سلسله مراتبی فازي--22--22--44
شد، به منظور مشخصدر این بخش، پس از آنکه استراتژیهاي مناسب براي زنجیره تامین شرکت 

س از جمع آوري پ. تعیین اولویت استراتژیها از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازي استفاده می کنیم
مربوط به مقایسات زوجی شاخصها و زیر شاخصها، از نتایج تک تک 3- 3پرسشنامه شماره 

:نگین هندسی می گیریماکارشناسان می

۶۵

به عنوان این ناحیه بنابراین استراتژیهاي قرار دارد )ST(با توجه به اینکه شرکت در منطقه 
:استراتژیهاي نهائی انتخاب می شوند 

توزیع کنندگانتشکیل کنسرسیوم با تامین کنندگان و 1
برون سپاري سفارشات به رقبا2
نوآوري در محصول3

تشکیل کنسرسیوم با تامین کنندگان و توزیع کنندگانتشکیل کنسرسیوم با تامین کنندگان و توزیع کنندگان. . 11
تعدد رقبا و تمرکز آنها در ، نقدینگی پائینحاصل تلفیق تهدیدات تک سورس بودن، این استراتژي 

خرید اعتباري مواد اولیه با نقاط قوت نمایندگانپرداخت درصد عاملیت بیشتر توسط رقبا به ، اصفهان
.می باشدبرند معتبر شرکت و شناخت مشتریان نسبت به آن،از تامین کنندگان

برون سپاري سفارشات به رقبابرون سپاري سفارشات به رقبا..22
پرداخت درصد عاملیت بیشتر ، تعدد رقبا و تمرکز آنها در اصفهاناین استراتژي از تلفیق تهدیدات 

برند معتبر شرکت با نقطه قوت استفاده از انرژي برق در فرآیند تولید الیاف، نمایندگانتوسط رقبا به 
..می باشدو شناخت مشتریان نسبت به آن

نوآوري در محصولنوآوري در محصول. . 33
و همچنین ساختارهاي الزم با در نظر گرفتن اینکه شرکت در بازاري رقابتی قرار دارد، این استراتژي 

.جدید وجود دارد، تدوین گردیده استبراي نوآوري و تولید محصول

به منظور اولویت بندي استراتژیهابه منظور اولویت بندي استراتژیهاتحلیل سلسله مراتبی فازيتحلیل سلسله مراتبی فازي--22--22--44
شد، به منظور مشخصدر این بخش، پس از آنکه استراتژیهاي مناسب براي زنجیره تامین شرکت 

س از جمع آوري پ. تعیین اولویت استراتژیها از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازي استفاده می کنیم
مربوط به مقایسات زوجی شاخصها و زیر شاخصها، از نتایج تک تک 3- 3پرسشنامه شماره 

:نگین هندسی می گیریماکارشناسان می

۶۵

به عنوان این ناحیه بنابراین استراتژیهاي قرار دارد )ST(با توجه به اینکه شرکت در منطقه 
:استراتژیهاي نهائی انتخاب می شوند 

توزیع کنندگانتشکیل کنسرسیوم با تامین کنندگان و 1
برون سپاري سفارشات به رقبا2
نوآوري در محصول3

تشکیل کنسرسیوم با تامین کنندگان و توزیع کنندگانتشکیل کنسرسیوم با تامین کنندگان و توزیع کنندگان. . 11
تعدد رقبا و تمرکز آنها در ، نقدینگی پائینحاصل تلفیق تهدیدات تک سورس بودن، این استراتژي 

خرید اعتباري مواد اولیه با نقاط قوت نمایندگانپرداخت درصد عاملیت بیشتر توسط رقبا به ، اصفهان
.می باشدبرند معتبر شرکت و شناخت مشتریان نسبت به آن،از تامین کنندگان

برون سپاري سفارشات به رقبابرون سپاري سفارشات به رقبا..22
پرداخت درصد عاملیت بیشتر ، تعدد رقبا و تمرکز آنها در اصفهاناین استراتژي از تلفیق تهدیدات 

برند معتبر شرکت با نقطه قوت استفاده از انرژي برق در فرآیند تولید الیاف، نمایندگانتوسط رقبا به 
..می باشدو شناخت مشتریان نسبت به آن

نوآوري در محصولنوآوري در محصول. . 33
و همچنین ساختارهاي الزم با در نظر گرفتن اینکه شرکت در بازاري رقابتی قرار دارد، این استراتژي 

.جدید وجود دارد، تدوین گردیده استبراي نوآوري و تولید محصول

به منظور اولویت بندي استراتژیهابه منظور اولویت بندي استراتژیهاتحلیل سلسله مراتبی فازيتحلیل سلسله مراتبی فازي--22--22--44
شد، به منظور مشخصدر این بخش، پس از آنکه استراتژیهاي مناسب براي زنجیره تامین شرکت 

س از جمع آوري پ. تعیین اولویت استراتژیها از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازي استفاده می کنیم
مربوط به مقایسات زوجی شاخصها و زیر شاخصها، از نتایج تک تک 3- 3پرسشنامه شماره 

:نگین هندسی می گیریماکارشناسان می



۶۶

همچنین محاسبات این بخش با کمک . استفاده شده است1- 3براي انجام مقایسات زوجی از جدول 
،شایان ذکر است در پژوهش فوق. ردار می باشدنرم افزار اکسل انجام شده و از دقت باالئی برخو

نتیجه نهایی مقایسات زوجی .براي نظرات تمامی کارشناسان ،اهمیت یکسانی در نظر گرفته شده
:معیارها و زیر معیارها به صورت زیر می باشد

ماتریس مقایسات زوجی زیر شاخصهاي مشتري نگر بودن:  5-4جدول شماره 

مشتري نگر بودن
سریع کاال به تحویل 

مشتري
بهشدهارائهارزش

مشتري
ارزانی

تحویل سریع کاال به مشتري 1 1 1 0.33 0.50 1 0.20 0.25 0.50

مشتريبهشدهارائهارزش 1 2 3 1 1 1 0.33 0.50 1

ارزانی 3 4 5 1 2 3 1 1 1

1

1 1 1

m m n

k kj ij
j j i

S M M



  

   
    
   
 

1S = (1,1,1) + (0.33,0.50,1) + (0.20,0.25,0.50) = (1.53,1.75,2.50)

2S = (1,2,3) + (1,1,1) + (0.33,0.50,1) = (2.33,3.50,5)

3S = (3,4,5) + (1,2,3) + (1,1,1) = (5,7,9)

1

1 1

m n

ij
j i

M



 

 
 
 
 = (1.53,1.75,2.50)  (2.33,3.50,5) (5,7,9) = (8.86,12.25,16.50)

= (0.06,0.08,0.12)

1S =(1.53,1.75,2.55)  (0.06,0.08,0.12)  = (0.09,0.14,0.31)

2S = (2.33,3.50,5)  (0.06,0.08,0.12) = (0.14,0.28,0.60)

3S = (5,7,9)  (0.06,0.08,0.12) = (0.30,0.56, 1)

:محاسبه درجه بزرگ بودن 

2

2 1

2 1 1 2 1 2

1 2

2 2 1 1

1, ,

( ) ( ) ( ) 0, ,

, ,
( ) ( )

M

if S S

V S S hgt S S d if l u

l u
otherwise

m u m l




      
 
  



۶٧

3 1( )V S S = 12 1( )V S S = 11 2( )V S S = 0.54

3 2( )V S S = 12 3( )V S S = 0.511 3( )V S S = 0.04

SiسایربرSiیکبزرگیمحاسبهبهنوبت،عناصردیگربرعناصرازیکهربزرگیدرجهتعیینازپس

:میرسدها

1 2 1 2 1( , , ) ( ) ( )k kV M M M V M M and andV M M    

1 2 3

2 1 3

3 1 2

( , ) min(0.54,0.03) 0.03

( , ) min(1,0.51) 0.51

( , ) min(1,1) 1

V S S S

V S S S

V S S S

  

  

  

:عمل می کنیمزیررابطه همچنین براي محاسبه وزن شاخص ها در ماتریس مقایسات زوجی به صورت
( ) min{ ( )} 1,2, , ,i i kW x V S S k n k i    

0.04
(0.04,0.51,1), 0.04 0.51 1 1.55 0.03

1.54
W      

W(0.65,0.32,0.03)وزن هاي نهایی 

(WSA)وزنشاخصهازیر

0.03تحویل سریع کاال به مشتري

0.32مشتريبهشدهارائهارزش

0.65ارزانی

رفع مشکالت زنجیره تامینشاخصهاي زیرماتریس مقایسات زوجی:6-4جدول شماره 

حمل و نقلاطالعات
چیدمان 
جغرافیائی

تولیدموجودي کاال
رفع مشکالت 

زنجیره تامین
تولید111543543321111

موجودي کاال0.500.330.2543254311110.500.33

0.500.330.2510.500.331110.330.250.200.330.250.20
چیدمان 

جغرافیائی
حمل و نقل10.500.331113210.500.330.250.330.250.20
اطالعات111321432432111

1

1 1 1

m m n

k kj ij
j j i

S M M



  

   
    
   
 



۶٨

(1, 1, 1) + (1, 2, 3) + (3, 4, 5) + (3, 4, 5) + (1, 1, 1)= (9, 12, 15)=1S

(0.33, 0.50, 1) + (1, 1, 1) + (3, 4, 5) + (2, 3, 4) + (0.25, 0.33, 0.50)= (6.58,8.83,11.50)=2S

(0.2,0.25,0.33) + (0.2,0.25,0.33) + (1,1,1) + (0.33,0.5,1) + (0.25,0.33,0.5)= (1.98,2.33,3.16)=3S

4S =(0.20, 0.25, 0.33) + (0.25, 0.33, 0.5) + (1, 2, 3) + (1, 1, 1) + (0.33,0.5,1)= (2.78,4.08,5.83)

5S =(1, 1, 1) + (2, 3, 4) + (2, 3, 4) + (1, 2, 3) + (1, 1, 1)= (7,10,13)

(9, 12, 15)  (6.58,8.83,11.50)  (1.98,2.33,3.16)  (2.78,4.08,5.83) =

1

1 1

m n

ij
j i

M



 

 
 
 

 (7,10,13)= (27.34,37.24,48.49) = (0.02,0.027,0.037)

1S =  (9, 12, 15)  (0.02,0.027,0.037) = (0.18,0.32,0.55)

2S = (6.58,8.83,11.50)  (0.02,0.027,0.037) = (0.13,0.23,0.42)

3S = (1.98,2.33,3.16)  (0.02,0.027,0.037) = (0.04,0.06,0. 11)

4S = (2.78,4.08,5.83)  (0.02,0.027,0.037) = (0.06,0.11,0.21)

5S = (7,10,13)  (0.02,0.027,0.037) = (0.14,0.27,0.48)

:محاسبه درجه بزرگ بودن 
5 1( )V S S =0.864 1( )V S S =0.123 1( )V S S =02 1( )V S S =0.721 2( )V S S =1

5 2( )V S S =14 2( )V S S =0.403 2( )V S S =02 3( )V S S =11 3( )V S S =1

5 3( )V S S =14 3( )V S S =13 4( )V S S =0.502 4( )V S S =11 4( )V S S =1

5 4( )V S S =14 5( )V S S =0.303 5( )V S S =02 5( )V S S =0.871 5( )V S S =1

1
(1,0.72,0,0.12,0.86), 1 0.72 0 0.12 0.86 2.70 0.37

2.70
W        

:                                                          وزن هاي نهایی
(0.37,0.26,0,0.05,0.32)W 

(WSA)وزنزیر شاخصها

0.37تولید

0.26موجودي کاال

0چیدمان جغرافیائی

0.05حمل و نقل

0.32اطالعات

وزن زیر شاخص چیدمان جغرافیائی، با توجه به امتیازات کارشناسان و با توجه به تاثیر کمی که دارد، 
.آنرا حذف می نمائیمبنابراین با مشورت تصمیم گیرانصفر می باشد،



۶٩

موثر و کارا بودنماتریس مقایسات زوجی شاخصهاي :7-4جدول شماره 

موثر و کارا بودن کاهش بهاي تمام شده ایجاد مزیت رقابتی افزایش سهم بازار

کاهش بهاي تمام شده 1 1 1 0.33 0.50 1 1 2 3

ایجاد مزیت رقابتی 1 2 3 1 1 1 1 2 3

افزایش سهم بازار 0.33 0.50 1 0.33 0.50 1 1 1 1

1

1 1 1

m m n

k kj ij
j j i

S M M



  

   
    
   
 

(1, 1, 1) + (0.33, 0.50, 1) + (1, 2, 3) = (2.33,3.50,5)=1S

(1, 2, 3) + (1, 1, 1) + (1, 2, 3) = (3,5,7)=2S

(0.33, 0.50, 1) + (0.33, 0.50, 1) + (1, 1, 1) = (1.66,2,3)=3S

(2.33,3.50,5)  (3,5,7)  (1.66,2,3) =  (6.99, 10.50, 15) =

1

1 1

m n

ij
j i

M



 

 
 
 

= (0.066,0.095, 0.14)

=(2.33,3.50,5) (0.066,0.095, 0.14)=(0.15,0.33,0.70) 1S

=(3,5,7) (0.066,0.095, 0.14)=(0.20, 0.47,0.98) 2S

=(1.66,2,3) (0.066,0.095, 0.14)=(0.11, 0.19,0.42) 3S

:محاسبه درجه بزرگ بودن 
0.66=3 1( )V S S1=2 1( )V S S0.78=1 2( )V S S

0.44=3 2( )V S S1=2 3( )V S S1=1 3( )V S S
0.78

(0.78,1,0.44), 0.78 1 0.44 2.22 0.35
2.22

W      

:                                                                                                               وزن هاي نهایی
(0.35,0.45,0.20)W 

زیر شاخصهاي موثر و کارا بودنوزن هاي بدست آمده براي
(WSA)وزنزیر شاخصها

0.35کاهش بهاي تمام شده

0.45ایجاد مزیت رقابتی

0.20افزایش سهم بازار

اصلیماتریس مقایسات زوجی شاخصهاي :8-4جدول شماره 



٧٠

معیارهاي اصلی مشتري نگر بودن
رفع مشکالت 
زنجیره تامین

موثر و کارا بودن

مشتري نگر بودن 1 1 1 1 2 3 1 2 3

رفع مشکالت زنجیره تامین 0.33 0.50 1 1 1 1 1 2 3

موثر و کارا بودن 0.33 0.50 1 0.33 0.50 1 1 1 1

1

1 1 1

m m n

k kj ij
j j i

S M M



  

   
    
   
 

(1, 1, 1) + (1, 2, 3) + (1, 2, 3) = (3, 5, 7)=1S

(0.33, 0.50, 1) + (1, 1, 1) + (1, 2, 3) = (2.33, 3.50, 5)=2S

(0.33, 0.50, 1) + (0.33, 0.50, 1) + (1, 1, 1) = (1.66, 2, 3)=3S

(3, 5, 7)  (2.33, 3.50, 5)  (1.66, 2, 3) =  (6.99, 10.50, 15) =

1

1 1

m n

ij
j i

M



 

 
 
 

= (0.06,0.09,0.14)

=(3, 5, 7) (0.06,0.09,0.14)=(0.18,0.45,0.98)1S

=(2.33, 3.50, 5) (0.06,0.09,0.14)=(0.13,0.31,0.70)2S

=(1.66, 2, 3) (0.06,0.09,0.14)=(0.11,0.19,0.40)3S

:محاسبه درجه بزرگ بودن 
3 1( )V S S = 0.462 1( )V S S = 0.781 2( )V S S = 1

3 2( )V S S = 0.692 3( )V S S = 11 3( )V S S = 1

1
(1,0.78,0.46), 1 0.78 0.46 2.24 0.45

2.24
W      

W(0.45,0.35,0.21):                                                                                            یوزن هاي نهای 

شاخصهاي اصلیوزن هاي بدست آمده براي
(WMA)وزنشاخصها

0.45مشتري نگر بودن

0.35رفع مشکالت زنجیره تامین

0.21موثر و کارا بودن

:حال با توجه به وزنهاي بدست آمده، وزن نهائی براي هر زیر معیار محاسبه می شود



٧١

وزن زیر معیارها با در نظر گرفتن وزن هر معیار:9-4جدول شماره 

شاخصزیر شاخص اصلی
وزن بدست آمده براي 

(WSA)هر زیر معیار

وزن هر زیر معیار بعد از اعمال 
اصلیوزن شاخص هاي

TW = (WSA) * (WMA)

مشتري نگر بودن
0.030.014تحویل سریع کاال به مشتري

0.320.15ارزش ارائه شده به مشتري

0.650.30ارزانی

رفع مشکالت 
زنجیره تامین

0.370.14تولید

0.260.096موجودي کاال

00چیدمان جغرافیائی

0.050.025حمل و نقل

0.320.025اطالعات

موثر و کارا بودن
0.350.080کاهش بهاي تمام شده

0.450.098ایجاد مزیت رقابتی

0.200.045افزایش سهم بازار

اولویت بندي استراتژیها با روش تاپسیس فازياولویت بندي استراتژیها با روش تاپسیس فازي--33--22--44
گروه تصمیم که بین 4-3پس از جمع آوري اطالعات پرسشنامه شمارهدر این مرحله از پژوهش، 

ماتریس تصمیم گیري را تشکیل می نظرات آنها،هندسی ازمیانگین با  توزیع شده بود،گیري
براي نظرات تمامی کارشناسان اهمیت یکسانی ،این پژوهششایان ذکر است در. )8- 4جدول (دهیم

.استفاده شده است2- 3جدول همچنین براي امتیاز دهی در این مرحله از .در نظر گرفته شده است
نسبت به معیارهااستراتژیهاکالمی عملکرد عبارات: 2-3جدول

مقیاس عدد فازيمتغیرهاي زبانی
)0،1،3(خیلی ضعیف

)1،3،5(ضعیف
)3،5،7(متوسط
)5،7،9(خوب

)7،9،10(خیلی خوب
)119:1390،کرباسیانو خبوشانیو جوانمردي(



٧٢

4-3ماتریس تصمیم گیري حاصل از پرسشنامه شماره :10-4جدول شماره 
تشکیل کنسرسیوم با تامین 
کنندگان و توزیع کنندگان

برون سپاري سفارشات به 
رقبا

محصولنوآوري در 

تحویل سریع کاال به مشتري 1 3 5 3 5 7 0 1 3

ارزش ارائه شده به مشتري 1 3 5 0 1 3 7 9 10

ارزانی 1 3 5 1 3 5 0 1 3

تولید 5 7 9 5 7 9 1 3 5

موجودي کاال 5 7 9 5 7 9 1 3 5

چیدمان جغرافیائی 1 3 5 3 5 7 0 1 3

حمل و نقل 3 5 7 3 5 7 1 3 5

اطالعات 3 5 7 3 5 7 5 7 9

کاهش بهاي تمام شده 5 7 9 5 7 9 0 1 3

ایجاد مزیت رقابتی 3 5 7 0 1 3 7 9 10

افزایش سهم بازار 3 5 7 3 5 7 7 9 10

نرماالیز کردن ماتریس تصمیم فازي: مرحله دوم
:کنیماز نرم زیر استفاده میپژوهشاین سازي وجود دارد که درمقیاسهاي مختلفی براي بیروش

, , ; ;j j j
ij j ij

i
ij ij ij

a a a
r a a jMin

c b a
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* * *

, , ; ;ij ij ij
ij j ij

i
j j j

a b c
r c c jMax

c c c


 
    
 



هـاي مثبـت   گیري از دو رابطه زیـر بـر حسـب جنبـه    حال به منظور بی مقیاس سازي ماتریس تصمیم
:شودومنفی استفاده می

ijMaxRijR)سود/ معیارهاي افزاینده(

ijRijMinR)هزینه/ کاهندهمعیارهاي(

ي هر جنبه منفی، راهاي مثبت، هر مولفه ماتریس بر بزرگترین عدد آن معیار و ببه عبارتی براي جنبه
در استفاده از این شیوه براي . شودکوچکترین عدد در هر ستون بر هر مولفه در آن معیار تقسیم می

),,(تائی کوچکترین عدد در سهاعداد فازي مثلثی، بزرگترین یا  321 aaaگیردمد نظر قرار می.
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بی مقیاس شدهماتریس تصمیم گیري :11-4جدول شماره 
تشکیل کنسرسیوم با تامین 
کنندگان و توزیع کنندگان

برون سپاري سفارشات به 
رقبا

نوآوري در محصول

تحویل سریع کاال به مشتري 0.14 0.43 0.71 0.43 0.71 1.00 0.00 0.14 0.43

ارزش ارائه شده به مشتري 0.10 0.30 0.50 0.00 0.10 0.30 0.70 0.90 1.00

ارزانی 0.20 0.60 1.00 0.20 0.60 1.00 0.00 0.20 0.60

تولید 0.56 0.78 1.00 0.56 0.78 1.00 0.11 0.33 0.56

موجودي کاال 0.56 0.78 1.00 0.56 0.78 1.00 0.11 0.33 0.56

چیدمان جغرافیائی 0.14 0.43 0.71 0.43 0.71 1.00 0.00 0.14 0.43

حمل و نقل 0.43 0.71 1.00 0.43 0.71 1.00 0.14 0.43 0.71

اطالعات 0.33 0.56 0.78 0.33 0.56 0.78 0.56 0.78 1.00

کاهش بهاي تمام شده 0.56 0.78 1.00 0.56 0.78 1.00 0.00 0.11 0.33

ایجاد مزیت رقابتی 0.30 0.50 0.70 0.00 0.10 0.30 0.70 0.90 1.00

افزایش سهم بازار 0.30 0.50 0.70 0.30 0.50 0.70 0.70 0.90 1.00

:)v(مقیاس وزین محاسبه ماتریس بی: مرحله سوم 
 .i j i j jv r w  

در این مرحله ماتریس نرمال شده در وزنهاي بدست آمده براي هر معیار، که از روش تحلیل سلسله 
:مراتبی فازي بدست آمده بود، ضرب می شود

وزینبی مقیاس شدهماتریس تصمیم گیري :12-4جدول شماره 
تشکیل کنسرسیوم با تامین 
کنندگان و توزیع کنندگان

برون سپاري سفارشات به 
رقبا

نوآوري در محصول

تحویل سریع کاال به مشتري 0.002 0.006 0.010 0.006 0.010 0.014 0.000 0.002 0.006

ارزش ارائه شده به مشتري 0.015 0.045 0.075 0.000 0.015 0.045 0.105 0.135 0.150

ارزانی 0.060 0.180 0.300 0.060 0.180 0.300 0.000 0.060 0.180

تولید 0.078 0.109 0.140 0.078 0.109 0.140 0.016 0.047 0.078

موجودي کاال 0.053 0.075 0.096 0.053 0.075 0.096 0.011 0.032 0.053

چیدمان جغرافیائی 0.011 0.018 0.025 0.011 0.018 0.025 0.004 0.011 0.018

حمل و نقل 0.008 0.014 0.019 0.008 0.014 0.019 0.014 0.019 0.025

اطالعات 0.044 0.062 0.080 0.044 0.062 0.080 0.000 0.009 0.027

کاهش بهاي تمام شده 0.029 0.049 0.069 0.000 0.010 0.029 0.069 0.088 0.098

ایجاد مزیت رقابتی 0.014 0.023 0.032 0.014 0.023 0.032 0.032 0.041 0.045

افزایش سهم بازار 0.002 0.006 0.010 0.006 0.010 0.014 0.000 0.002 0.006
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)FNIS(آل منفی فازي حل ایهو راه) FPIS(آل مثبت فازي حل ایدهمحاسبه راه: مرحله چهارم
آل فازي مشخص هاي مثبت و منفی ایدهحلپس از محاسبه ماتریس وزین در روش تاپسیس فازي راه

idآل مثبت فازي با راه حل ایده. شودمی آل منفی فازي با حل ایدهو راهid نشان داده شده است .
:براي تعریف بردارهاي فوق سه شیوه پیشنهاد شده است

idدر این روش براي محاسبه ): 2005(روش چن و لین ) الف  در بین اعداد فازي مثلثی بزرگترین
idهاي سوم و براي محاسبه عدد در بین مولفه اد فازي مثلثی کوچکترین عدد در بین در بین اعد

.شودهاي اول انتخاب میمولفه
( , ,..., ) { }

( , ,..., ) { }

i

i

d

d

WhereFPIS V V V V Max Vn j ij

WhereFNIS V V V V Min Vn j ij





      

      

   

   

1 2 3

1 2 1
حل و راه(1,1,1)آل مثبت در فازي مثلثی برابر با حل ایدهدر این روش راه). 2007(روش وانگ ) ب

.شوددر نظر گرفته می(0,0,0)آل منفی برابر با ایده
آل مثبت برابر با حداکثر حل ایدهدر این روش راه). 2006(روش جهانشاهلو و ایزدخواه ) ج
.شودآل منفی بالعکس تعریف میحل ایدهگانه در یک معیار و راههاي سهولفهم

( { }, { }, { })

( { }, { }, { })

FPIS d Max V Max V Max Vij ij ij

FNIS d Min V Min V Min Vij ij ij

 

 

1 2 3

1 2 3
به دو گروه همچنین معیارها.وانگ استفاده شده استاز روشبا نظر کارشناسان،تحقیق ایندر

:معیارهاي سود و معیارهاي هزینه دسته بندي شده اند
معیارهاي سود

ایجاد ،اطالعات،تولید، موجودي کاال،ارزش ارائه شده به مشتري،تحویل سریع کاال به مشتري
افزایش سهم بازار،مزیت رقابتی

معیارهاي هزینه
کاهش بهاي تمام شده،حمل و نقل،ارزانی

آل مثبت و منفیحل ایدهمحاسبه فاصله هر گزینه از راه:مرحله پنجم
آل مثبت با حل ایدهفاصله هر گزینه از راه

idآل منفی با حل ایدهو فاصله هر گزینه از راه
id نمایش

:شوداده میر براي این منظور استفدر فازي مثلثی از روابط زی. شودداده می
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:شودفاصله بین دو عدد فازي مثلثی به صورت زیر محاسبه می

       2 2 2

1 1 2 2 3 3, 1/ 3d a b a b a b a b       


(در رابطه فوق
~

,( 
jijv VVdآل حل ایدهنشانگر فاصله وضعیت هر گزینه بر حسب یک معیار از راه

:شودت و طبق رابطه زیر محاسبه میفازي اس

),,(~),,,(~

)()()(
)~,~(

321321

2
33

2
22

2
11

3
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آل مثبت و منفی را محاسبه می حل ایدهه از راهفاصله هر گزینبنابراین با توجه به رابطه فوق مقادیر 
:کنیم

:اول) استراتژي(براي گزینه

     2 2 21/3 1 0.015 1 0.045 1 0.075       +     1/3 2 2 21 0.002 1 0.006 1 0.0101d
         

     2 2 21/3 1 0.078 1 0.109 1 0.140       +     1/3 2 2 20 0.060 0 0.180 0 0.300        

     2 2 21/3 0 0.011 0 0.018 0 0.025       +     1/3 2 2 21 0.053 1 0.075 1 0.096        

     2 2 21/3 0 0.044 0 0.062 0 0.080       +     1/3 2 2 21 0.008 1 0.014 1 0.019        

     2 2 21/3 1 0.014 1 0.023 1 0.032       +     1/3 2 2 21 0.029 1 0.049 1 0.069        

3.885=

     2 2 21/3 0 0.015 0 0.045 0 0.075       +     1/3 2 2 20 0.002 0 0.006 0 0.0101d
         

     2 2 21/3 0 0.078 0 0.109 0 0.140       +     1/3 2 2 21 0.060 1 0.180 1 0.300        
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     2 2 21/3 1 0.011 1 0.018 1 0.025       +     1/3 2 2 20 0.053 0 0.075 0 0.096        

     2 2 21/3 1 0.044 1 0.062 1 0.080       +     1/3 2 2 20 0.008 0 0.014 0 0.019        

     2 2 21/3 0 0.014 0 0.023 0 0.032       +     1/3 2 2 20 0.029 0 0.049 0 0.069        

2.468=
:دوم) استراتژي(براي گزینه

     2 2 21/3 1 0.000 1 0.015 1 0.045       +     1/3 2 2 21 0.006 1 0.010 1 0.0142d
         

     2 2 21/3 1 0.078 1 0.109 1 0.140       +     1/3 2 2 20 0.060 0 0.180 0 0.300        

     2 2 21/3 0 0.011 0 0.018 0 0.025       +     1/3 2 2 21 0.053 1 0.075 1 0.096        

     2 2 21/3 0 0.044 0 0.062 0 0.080       +     1/3 2 2 21 0.008 1 0.014 1 0.019        

     2 2 21/3 1 0.014 1 0.023 1 0.032       +     1/3 2 2 21 0.000 1 0.010 1 0.029        

= 3.917

     2 2 21/3 0 0.000 0 0.015 0 0.045       +     1/3 2 2 20 0.006 0 0.010 0 0.0142d
         

     2 2 21/3 0 0.078 0 0.109 0 0.140       +     1/3 2 2 21 0.060 1 0.180 1 0.300        

     2 2 21/3 1 0.011 1 0.018 1 0.025       +     1/3 2 2 20 0.053 0 0.075 0 0.096        

     2 2 21/3 1 0.044 1 0.062 1 0.080       +     1/3 2 2 20 0.008 0 0.014 0 0.019        

     2 2 21/3 0 0.014 0 0.023 0 0.032       +     1/3 2 2 20 0.000 0 0.010 0 0.029        

2.466=
:سوم) استراتژي(براي گزینه

     2 2 21/3 1 0.105 1 0.135 1 0.150       +     1/3 2 2 21 0.000 1 0.002 1 0.0063d
         

     2 2 21/3 1 0.016 1 0.047 1 0.078       +     1/3 2 2 20 0.000 00 0.060 0 0.180        
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     2 2 21/3 0 0.004 0 0.011 0 0.018       +     1/3 2 2 21 0.011 1 0.032 1 0.053        

     2 2 21/3 0 0.000 0 0.009 0 0.027       +     1/3 2 2 21 0.014 1 0.019 1 0.025        

     2 2 21/3 1 0.032 1 0.041 1 0.045       +     1/3 2 2 21 0.069 1 0.088 1 0.098        

= 3.855

     2 2 21/3 0 0.105 0 0.135 0 0.150       +     1/3 2 2 20 0.000 0 0.002 0 0.0063d
         

     2 2 21/3 0 0.016 0 0.047 0 0.078       +     1/3 2 2 21 0.000 1 0.060 1 0.180        

     2 2 21/3 1 0.004 1 0.011 1 0.018       +     1/3 2 2 20 0.011 0 0.032 0 0.053        

     2 2 21/3 1 0.000 1 0.009 1 0.027       +     1/3 2 2 20 0.014 0 0.019 0 0.025        

     2 2 21/3 0 0.032 0 0.041 0 0.045       +     1/3 2 2 20 0.069 0 0.088 0 0.098        

= 2.598

iCها بر اساسرتبه بندي گزینه: مرحله ششم 

براي هر گزینه محاسبه ) iCC(1آل، نزدیکی نسبیهاي ایدهحلها از راهپس از محاسبه فاصله گزینه
:شودبراي این منظور از رابطه زیر استفاده می. شودمی

miWhere

idid
id

iCC ,...,1,2 




+Cاي داراي هر چه گزینه
iها داردباالتر باشد، آن گزینه اولویت باالتري نسبت به دیگر گزینه.

2.468
0.3881 2.468 3.885

d iCC
d di i


    

2.466
0.3862 2.466 3.917

d iCC
d di i


    

2.598
0.4023 2.598 3.855

d iCC
d di i


    

Closeness Coefficient (CC) -١
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+Cترتیب اولویت استراتژیها با توجه به ،پس از انجام محاسبات
iنتایج .مشخص گردیدهباالتر

:آورده شده13-4درجدول 
ي زنجیره تامیناولویت استراتژیها: 13-4جدول شماره

استراتژیها
id id iCCرتبه

3.8852.4680.3882تشکیل کنسرسیوم با تامین کنندگان و توزیع کنندگان

3.9172.4660.3863برون سپاري سفارشات به رقبا

3.8552.5980.4021نوآوري در محصول

. می باشدiCCهمانگونه که مالحضه می شود، استراتژي نوآوري در محصول داراي بزرگترین مقدار 
پس از آن و در رتبه دوم استراتژي. بنابراین به عنوان اولین استراتژي جهت اجرا انتخاب می شود

باالتري است و به عنوان iCCر داراي مقداتشکیل کنسرسیوم با تامین کنندگان و توزیع کنندگان
در برون سپاري سفارشات به رقباو در پایان استراتژي . اولویت دوم از نظر اجرا، انتخاب می شود

.رتبه سوم قرار می گیرد

ایج پژوهشایج پژوهشتتتجزیه و تحلیل نتجزیه و تحلیل ن--33--44
.تارابگین کدامندنقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدهاي زنجیره تامین شرکت - 3-1- 4

از تلفیق در این پژوهش به منظور گردآوري نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدهاي زنجیره تامین
در این راستا از پرسشنامه و طوفان فکري . ماتریس سوات با کارت امتیازي متوازن استفاده گردید

:استفاده گردید که نهایتا نتایج زیر حاصل گردید
نقاط قوت 

خرید اعتباري مواد اولیه از تامین کنندگان: جنبه مالی-1
برند معتبر شرکت و شناخت مشتریان نسبت به آن: جنبه مشتریان-2
نیروي انسانی با تجربه- سادگی فرایندهاي تولید محصول: جنبه فرآیندهاي داخلی-3
زمانتوجه مدیریت ارشد به بحث رشد و یادگیري در سا: جنبه رشد و یادگیري-4

نقاط ضعف
بهره وري پایین-بهاي تمام شده باال نسبت به رقباي دیگر: جنبه مالی-1
ارتباط ضعیف با نمایندگان و عرضه -عدم وجود برنامه مدیریت ارتباط با مشتریان: جنبه مشتري-2

کنندگان
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باالي ضایعات-بین واحد فروش وخریدواحدنبودن سیستم اطالعات : جنبه فرآیندهاي داخلی-3
اتالف وقت در تهیه مواد اولیه و تولید کاال-تولید

- نداشتن برنامه هاي آموزشی-نداشتن فرهنگ سازمانی مشتري محور: جنبه رشد و یادگیري-4
R&Dنداشتن واحد

فرصتها
استفاده از هولدینگ جهت خرید مواد اولیه بصورت گروهی: جنبه مالی-1
نزدیک بودن به -جدید به خاطر ممنوعیت استفاده از آزبستوجود مشتریان : جنبه مشتریان-2

عضویت در وندورهاي معتبر کشور-بازارهاي عمده عایق در کشور
امکان برون سپاري سفارشات به شرکتهاي تولید کننده دیگر: جنبه فرآیندهاي داخلی-3
فضاي مجازي و اینترنت و دسترسی آسان به اطالعات: جنبه رشد و یادگیري-4

تهدیدات
نقدینگی پائین- تک سورس بودن برخی از تامین کنندگان: جنبه مالی-1
پرداخت درصد عاملیت بیشتر توسط رقبا به -تعدد رقبا و تمرکز آنها در اصفهان: جنبه مشتري-2

محصوالت جایگزین-نمایندگان
استفاده از انرژي برق در فرآیند تولیدالیاف: جنبه فرآیندهاي داخلی-3
عدم وجود رفرنسها و استاندارد الزم براي عایق در کشور: ه رشد و یادگیريجنب-4

با توجه به نتایج حاصله، محیط بیرونی و داخلی شرکت کامال شناسائی گردیده و از این اطالعات می 
توان به منظور بهبود واحدهاي مختلف سازمان نظیر واحد تولید، فروش و بازاریابی، مالی و آموزش 

.نموداستفاده 
.استراتژي هاي مناسب براي زنجیره تامین شرکت کدامند--22--33--44

همانگونه که می دانیم استراتژي نوآوري در محصول، ذاتا یک استراتژي جهت ایجاد مزیت رقابتی 
به این دلیل که سازمان را از بازار رقابتی که اصطالحا به اقیانوس قرمز مشهور است، به .می باشد

با در نظر این استراتژي.بازاري ناب و منحصر به فرد که به اقیانوس آبی مشهور است وارد می کند
در به نظر میرسد که نوآوري.ابتی قرار دارد تدوین گردیده استگرفتن اینکه شرکت در وضعیت رق

استراتژي نوآوري می تواند بر .محصول بتواند باعث ایجاد مزیت رقابتی براي سازمان گردد
فرآیندهاي مربوط به تامین کنندگان، توزیع کنندگان و همچنین مشتریان تاثیر مثبتی داشته باشد، ولی 

ل تشکیاستراتژي .از طرفی ممکن است باعث پیچیدگی در فرآیندهاي مربوط به تولید گردد
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. بکاهداز مشکالت زنجیره تامین تا حدودي می تواندکنسرسیوم با تامین کنندگان و تولید کنندگان
میزان دسترسی به مواد اولیه را افزایش داد، همچنین کانالهاي توزیع می توانیعنی از این طریق

محصول را تقویت کرد که این امر نهایتا میتواند باعث کاهش بهاي تمام شده و افزایش میزان فروش 
این نظر میرسد بتوان با استفاده از بنابراین با توجه به مزایاي گفته شده به. و سودآوري شرکت گردد

.ي، نوعی مزیت رقابتی نسبت به دیگر رقبا ایجاد کرداستراتژ
حاصل تلفیق تهدیدات تک سورس تشکیل کنسرسیوم با تامین کنندگان و توزیع کنندگاناستراتژي 

بودن، نقدینگی پائین، تعدد رقبا و تمرکز آنها در اصفهان، پرداخت درصد عاملیت بیشتر توسط رقبا به 
تباري مواد اولیه از تامین کنندگان، برند معتبر شرکت و شناخت نمایندگان با نقاط قوت خرید اع

می تواند بر فرآیندهاي مرتبط با تامین کنندگان، توزیع این استراتژي . مشتریان نسبت به آن می باشد
تلفیق تهدیدات برون سپاري حاصلاستراتژي.کنندگان، و همچنین تولید تاثیرات مثبت داشته باشد

ز آنها در اصفهان، پرداخت درصد عاملیت بیشتر توسط رقبا به نمایندگان، استفاده از تعدد رقبا و تمرک
انرژي برق در فرآیند تولید الیاف با نقطه قوت برند معتبر شرکت و شناخت مشتریان نسبت به آن می 

ر با توجه به شرایط شرکت و مشکالت ناشی از تولید محصول و نیز بهاي تمام شده باال، به نظ.باشد
می رسد برون سپاري قسمتی از سفارشات به تولید کنندگان دیگر، باعث کاهش بهاي تمام شده و 

اگر چه . از طرفی این استراتژي معایبی را نیز دارا می باشد. همچنین تسریع در امر تولید گردد
و انبار برون سپاري سفارشات به رقبا می تواند بر فرآیندهاي مرتبط با تولید، تامین کنندگان استراتژي

وهاي مرتبط با مشتریان تواند تاثیرات منفی بر فرآیند ولی از طرفی می، تاثیرات مثبت داشته باشد
نجیره تامین بنابراین به نظر می رسد این استراتژي تاحدودي از مشکالت ز.برند شرکت داشته باشد

.بکاهد اما منجر به ایجاد مزیت رقابتی نگردد

اولویت استراتژي هاي حاصله بوسیله روش تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس 3--4-3
.فازي به چه ترتیب است

در این راستا از پرسشنامه براي . به منظور تعیین اولویت استراتژیها از روشهاي فازي استفاده گردیدد
:استفاده گردیدد که پس از گردآوري اطالعات، نتایج به صورت زیر حاصل گردیدامتیاز دهی 

+Cترتیب اولویت استراتژیها با توجه به 
iآورده شده13- 4نتایج درجدول .مشخص گردیدهباالتر:
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ي زنجیره تامیناولویت استراتژیها: 13-4جدول شماره
استراتژیها

id id iCCرتبه
3.8852.4680.3882تشکیل کنسرسیوم با تامین کنندگان و توزیع کنندگان

3.9172.4660.3863برون سپاري سفارشات به رقبا

3.8552.5980.4021نوآوري در محصول

. می باشدiCCهمانگونه که مالحضه می شود، استراتژي نوآوري در محصول داراي بزرگترین مقدار 
پس از آن و در رتبه دوم استراتژي. بنابراین به عنوان اولین استراتژي جهت اجرا انتخاب می شود

باالتري است و به عنوان iCCر داراي مقداتشکیل کنسرسیوم با تامین کنندگان و توزیع کنندگان
در برون سپاري سفارشات به رقباو در پایان استراتژي . اولویت دوم از نظر اجرا، انتخاب می شود

رتبه سوم قرار می گیرد
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خالصهخالصه
تحلیل و پردازش در این فصل نتایج حاصل از پرسشنامه ها و همچنین اطالعات گردآوري شده مورد 

. موقعیت شرکت مشخص گردید2-3و 1-3با توجه به نتایج حاصل از پرسشنامه هاي . قرار گرفتند
همانگونه که دیدیم شرکت در وضعیت رقابتی قرار داشت و پس از تشکیل ماتریس سوات، 

شده سه استراتژي انتخاب . به عنوان استراتژیهاي مناسب انتخاب شدندSTاستراتژیهاي منطقه 
استراتژي تشکیل کنسرسیوم با تامین کنندگان و توزیع ، استراتژي نوآوري در محصول:عبارتند از

پس از آن با کمک تکنیک تحلیل سلسله مراتبی . برون سپاري سفارشات به رقباو استراتژيکنندگان
استراتژیها سپس بررسی تاثیر هر کدام از . فازي و تاپسیس فازي اولویت استراتژیها مشخص گردید

استراتژي نوآوري در محصول به عنوان برترین . در پرسشهاي پژوهش مورد بحث قرار گرفت
.استراتژي میتواند باعث ایجاد مزیت رقابتی براي سازمان گردد
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فصل پنجمفصل پنجم
نتیجه گیري و پیشنهاداتنتیجه گیري و پیشنهادات

مقدمهمقدمه
مختلف و الگوهاي موجود، تا کنون در خصوص تدوین استراتژي با استفاده از تلفیق مدلهاي 

مطالعات گسترده اي انجام شده، ولی کاري که در این پژوهش انجام شده تدوین استراتژي براي 
زنجیره تامین با تلفیق آنالیز سوات و کارت امتیازي متوازن و در نهایت تعیین اولویت این استراتژیها 

پسیس فازي دامنه وسیعی از مباحث استراتژیک، با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازي و تا
مدیریت زنجیره تامین، کارت امتیازي متوازن و روشهاي تصمیم گیري کمی و ریاضی را در بر می 

دراین فصل خالصه اي از فصول پژوهش، به همراه نتایج .. گیرد که به نظر کاري نو به نظر می باشد
.ت براي پژوهشهاي آینده بیان می شودحاصل از آن و همچنین محدودیتها و پیشنهادا
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خالصه پژوهشخالصه پژوهش--11--55
این پژوهش به منظور تدوین استراتژیهاي زنجیره تامین با تلفیق آنالیز سوات و کارت امتیازي متوازن 
انجام گرفته و در نهایت استراتژیهاي حاصله با تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازي و تاپسیس فازي 

رسشهاي در فصل اول این پژوهش کلیات طرح شامل شرح زمینه پژوهش، پ. اولویت بندي شده اند
پژوهش، اهداف پژوهش، سوابق پژوهش، کاربردها و مزایاي حاصله، ابزار گردآوري اطالعات، 

در فصل دوم به بیان تعاریف واژه . جامعه آماري و همچنین قلمرو پژوهش مورد بررسی قرار گرفت
ت، کارت هاي اساسی پژوهش مانند استراتژي، زنجیره تامین، استراتژیهاي زنجیره تامین، آنالیز سوا

پرداخته امتیازي متوازن، تکنیکهاي تصمیم گیري کمی، تحلیل سلسله مراتبی فازي و تاپسیس فازي 
سپس به بررسی پژوهشهاي مشابه در دو بخش . و هر کدام  از آنها کامال تشریح گردیدشد

در فصل سوم چگونگی انجام پژوهش و مدل . ه شدپژوهشهاي داخلی و پژوهشهاي خارجی پرداخت
گانه پژوهش تشریح گردید و پرسشنامه هاي مورد استفاده 11مراحل . بیان گردیدهومی پژوهش مف

در فصل . ه شدسپس به بیان روشهاي آماري مورد استفاده و جامعه آماري پرداخت.کامال تشریح گردید
چهارم تجزیه تحلیل داده ها با روشهاي از پیش توضیح داده شده انجام گرفت و در این فصل 

سه . ستراتژیهاي زنجیره تامین بوسیله تلفیق آنالیز سوات و کارت امتیازي متوازن مشخص گردیدا
استراتژي نوآوري در محصول، تشکیل کنسرسیوم با تامین کنندگان و توزیع کنندگان و برون سپاري 

زي سفارشات به رقبا در نظر گرفته شد که بوسیله تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازي و تاپسیس فا
ه سپس به تحلیل تاثیر هر یک از استراتژیها بر پرسشهاي پژوهش پرداخت. اولویت آنها مشخص گردید

مطالب این فصل به نتایج حاصل از پژوهش، مدل نهایی پژوهش، محدودیتهاي پژوهش، . شد
پیشنهادات و راهکارها مبتنی بر یافته هاي پژوهش و پیشنهادات براي پژوهشهاي آینده اختصاص 

.ته استیاف

حاصل از پژوهشحاصل از پژوهشیافته هايیافته هاينتایج و نتایج و --22--55
از ایج حاصلشایان ذکر است که نت. در این بخش به بیان نتایج حاصل از پژوهش پرداخته می شود

و نظر کارشناسان شرکت بوده و به نوعی خاص شرکت بدست آمده پژوهش، بنا بر اطالعات این 
البته با توجه به جامع بودن اطالعات و همچنین روشهاي استفاده شده، می .تارابگین تدوین شده اند

همچنین شاخصهاي مورد استفاده در روش تحلیل .تواند در سایر شرکتها نیز مورد استفاده قرار گیرد
سلسله مراتبی فازي، کلیه حلقه هاي زنجیره تامین را در بر می گیرد که این موضوع باعث افزایش 
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همانگونه که در فصل چهارم توضیح داده شد، نتایج .قت در انتخاب استراتژیها می شودکارائی و د
حاصل از این پژوهش منجر به تدوین سه استراتژي نوآوري در محصول، تشکیل کنسرسیوم با تامین 

به دلیل اینکه استراتژیها هنوز .کنندگان و توزیع کنندگان و برون سپاري سفارشات به رقبا گردید
، اما به بررسی دام از آنها را اندازه گیري نمودایی نشده اند، به درستی نمی توان میزان تاثیر هر کاجر

.تاثیرات احتمالی آنها بر پرسشهاي پژوهش پرداخته می شود

پرسش اولپرسش اولاساساساسنتایج پژوهش برنتایج پژوهش بر--11--22--55
.دامندنقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدهاي زنجیره تامین شرکت تارابگین ک:پرسش اول

:بر اساس بررسی هاي انجام شده و گرد آوري اطالعات از طریق پرسشنامه نتایج زیر حاصل گردید
نقاط قوت 

خرید اعتباري مواد اولیه از تامین کنندگان: جنبه مالی-1
برند معتبر شرکت و شناخت مشتریان نسبت به آن: جنبه مشتریان-2
نیروي انسانی با تجربه- فرایندهاي تولید محصولسادگی : جنبه فرآیندهاي داخلی-3
توجه مدیریت ارشد به بحث رشد و یادگیري در سازمان: جنبه رشد و یادگیري-4

نقاط ضعف
بهره وري پایین-بهاي تمام شده باال نسبت به رقباي دیگر: جنبه مالی-1
ضعیف با نمایندگان و عرضه ارتباط-عدم وجود برنامه مدیریت ارتباط با مشتریان: جنبه مشتري-2

کنندگان
ضایعات باالي -بین واحد فروش وخریدواحدنبودن سیستم اطالعات : جنبه فرآیندهاي داخلی-3

اتالف وقت در تهیه مواد اولیه و تولید کاال-تولید
- نداشتن برنامه هاي آموزشی-نداشتن فرهنگ سازمانی مشتري محور: جنبه رشد و یادگیري-4

R&Dواحدنداشتن 

فرصتها
استفاده از هولدینگ جهت خرید مواد اولیه بصورت گروهی: جنبه مالی-1
نزدیک بودن به -وجود مشتریان جدید به خاطر ممنوعیت استفاده از آزبست: جنبه مشتریان-2

عضویت در وندورهاي معتبر کشور-بازارهاي عمده عایق در کشور
سپاري سفارشات به شرکتهاي تولید کننده دیگرامکان برون : جنبه فرآیندهاي داخلی-3
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فضاي مجازي و اینترنت و دسترسی آسان به اطالعات: جنبه رشد و یادگیري-4
تهدیدات

نقدینگی پائین- تک سورس بودن برخی از تامین کنندگان: جنبه مالی-1
توسط رقبا به پرداخت درصد عاملیت بیشتر -تعدد رقبا و تمرکز آنها در اصفهان: جنبه مشتري-2

محصوالت جایگزین-نمایندگان
استفاده از انرژي برق در فرآیند تولیدالیاف: جنبه فرآیندهاي داخلی-3
عدم وجود رفرنسها و استاندارد الزم براي عایق در کشور: جنبه رشد و یادگیري-4

این اطالعات می با توجه به نتایج حاصله، محیط بیرونی و داخلی شرکت کامال شناسائی گردیده و از 
توان به منظور بهبود واحدهاي مختلف سازمان نظیر واحد تولید، فروش و بازاریابی، مالی و آموزش 

ایشان نیز بوسیله .همخوانی دارد) 1389(رنجبریافته هاي این پژوهش با نتایج پژوهش .استفاده نمود
د و اولویت استراتژیها را بوسیله مدل سوات و روشهاي فازي به بررسی و تدوین استراتژي پرداخته ان

بوسیله روش سوات نقاط ) 1388(همچنین اعرابی و همکاران. تاپسیس فازي مشخص نموده اند
در پژوهش دیگري که در سال .قوت، ضعف، فرصت و تهدیدات اداره مالیات را مشخص نموده اند

تامین مشخص شده بوسیله ناظمی و فتحی صورت گرفته عوامل درونی و بیرونی زنجیره1389
.است

دومدومپرسش پرسش اساساساسنتایج پژوهش برنتایج پژوهش بر--22--22--55
.استراتژي هاي مناسب براي زنجیره تامین شرکت کدامند:پرسش دوم

:از مشاهده گردید بر اساس نتایج پژوهش، سه استراتژي مشخص گردیدهمانگونه که
استراتژي . و برون سپاري تشکیل کنسرسیوم با تامین کنندگان و توزیع کنندگاننوآوري در محصول،

)1389(مهدوي مزده.نوآوري در محصول ذاتا یک استراتژي به منظور ایجاد مزیت رقابتی می باشد
:هرا براي این استراتژي بر شمردمزایاي زیر استراتژي نوآوري را مناسب دانسته و 

دسترسی به منابع و تامین کنندگان جدید و ارزانتر.1
جدید و توزیع کنندگان بیشتردسترسی به بازارهاي .2
افزایش میزان فروش و نقدینگی شرکت.3
تعیین قیمت فروش محصول توسط خود سازمان.4
خروج از بازار رقابتی .5
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به نوعی تدافعی می باشد و به نظر تشکیل کنسرسیوم با تامین کنندگان و توزیع کنندگاناستراتژي 
می تواند بر فرآیندهاي مرتبط با از طرفی. می رسد مزیت رقابتی زیادي براي سازمان نخواهد داشت

استراتژي برون سپاري . تامین کنندگان، توزیع کنندگان، و همچنین تولید تاثیرات مثبت داشته باشد
برون سپاري قسمتی از سفارشات د نمی کند، ولی سفارشات به رقبا براي سازمان مزیت رقابتی ایجا

از آنجا که . به تولید کنندگان دیگر، باعث کاهش بهاي تمام شده و همچنین تسریع در امر تولید گردد
زنجیره تامین یک طیف گسترده و اساسی از فعالیتهایسازمانی را در بر می گیرد، با تدوین راهکارهاي 

که در پژوهشی.یتها در نهایت منجر به ایجاد مزیت رقابتی می گرددمناسب به منظور بهبود این فعال
انجام شده، به تدوین استراتژي براي بازاریابی کالج هاي ورزشی 2011بوسیله لی و والش در سال 

براي این منظور . پرداخته شده که در نهایت استراتژي برون سپاري براي آن در نظر گرفته شده است
ات از دو گروه در این پژوهش اطالع. از روش آنالیز سوات و تحلیل سلسله مراتبی استفاده شده است
سپس نقاط قوت و ضعف و فرصت . جمع آوري گردیده، متخصصان صنعتی و کارشناسان آکادمیک

در نهایت نتایج نشان می دهد که نقاط قوت وزن . وزن دهی شده اندAHPتهدید بوسیله روش 
رون بیشتري نسبت به سایر عوامل دیگر دارد و این بدین معنی است که تصمیم گیران معتقدند که ب

در پژوهشی که انجام داده به این ) 1388(باقرزاد.سپاري می تواند براي سازمان منافع مالی داشته باشد
نتیجه رسیده است که استراتژي مناسب براي زنجیره تامین منجر به ایجاد مزیت رقابتی براي سازمان 

وي عنوان کرده . ه استانجام داده نتایج مشابهی گرفت2004در پژوهشی که هاپک در سال .می گردد
که تدوین استراتژیهاي زنجیره تامین در عملکرد واحدهاي سازمانی تاثیر مثبت دارد

سومسومپرسش پرسش اساساساسنتایج پژوهش برنتایج پژوهش بر--33--22--55
اولویت استراتژي هاي حاصله بوسیله روش تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس فازي به :پرسش سوم

.چه ترتیب است
روش تحلیل سلسله مراتبی فازي و به کمک پرسشنامه به استراتژیها نمره در این پژوهش ابتدا بوسیله

نتایج حاصله نشان داد که .داده شد و سپس بوسیله روش تاپسیس فازي اولویت آنها مشخص گردید
ن پس از آ. اولویت باالتري نسبت به بقیه دارد0.402iCC=بااستراتژي نوآوري در محصول

در رده هاي 0.386iCC=با و برون سپاري0.388iCC=با استراتژي تشکیل کنسرسیوم
به منظور )1388(بهبودي اصل و رحمانی یوشانلوئیبوسیله در پژوهش که . دوم و سوم قرار گرفتند

مبتنی بر ي، رویکردصورت گرفتهدر یک سازمان ایرانیبرنامه ریزي منابع انسانیسیستمانتخاب
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برنامه ریزي منابع انسانیسیستمروش تحلیل سلسله مراتبی فازي براي انتخاب سیستم مناسب 
نیز، روشی براي تلفیق آنالیز سوات و تحلیل سلسله مراتبی به ) 2007(اوسانا و آراندا. شدهپیشنهاد 

.اند که نتایج مشابهی حاصل گردیده استمنظور تدوین استراتژي ارائه داده

محدودیت هاي پژوهشمحدودیت هاي پژوهش--33--55
از آن . در انجام این پژوهش محدودیتهایی وجود دارند که باعث بروز پاره اي مشکالت می گردند

میان می توان به عواملی همچون عدم آشنایی کامل پرسنل شرکت و به خصوص گروه تصمیم گیري 
تژیک و تدوین استراتژي، زمان بر بودن مراحل انجام کار، کمبود به مباحث برنامه ریزي استرا

تحقیقات میدانی کافی در سازمانهاي مشابه، عدم همکاري مناسب برخی از افراد گروه و کم اهمیت 
همچنین از دیگر مشکالت و محدودیتهاي این پژوهش می توان به .شمردن کار توسط آنها اشاره کرد

.اوتی بودن برخی موارد مانند تدوین استراتژیها اشاره کردتحلیلی و کیفی بودن و قض

پیشنهادها و راهکارهاي مبتنی بر نتایج پژوهشپیشنهادها و راهکارهاي مبتنی بر نتایج پژوهش--44--55
اعماستراتژیکمدیریتگانهسهمراحلمناسب انجامبسترایجادجهتسیستمینگرشگسترش
محیط شناسایی جهتاطالعات،بهتربیشبه دسترسیمنجرامراینکهوکنترلاجراریزي،ازبرنامه

سوياز.شودمیبهبود وضعیت سازماننتیجهدرودیرانمآگاهیافزایش،داخلی و خارجی شرکت
همانگونه که در انجام .آوردوجود میبهنیزراهاسازماندیگرباهماهنگیزمینه ایجادامرایندیگر

زنجیره تامین سازمان در قالب نقاط پژوهش مشخص گردید، پس از انجام آنالیز سوات کلیه مشکالت 
با توجه به اینکه هر کدام از این موارد می توانند به عنوان عاملی . ضعف و تهدید مشخص می گردد

بازدارنده در فرآیند هاي سازمانی محسوب شوند، پیشنهاد می گردد که پس از تشکیل گروههاي حل 
اي مناسب جهت برطرف کردن آنها اندیشیده مسئله، با توجه به میزان اهمیت این عوامل، راهکاره

همچنین با توجه به تغییرات دائمی و متالطم بودن شرایط محیطی پیشنهاد می گردد تا این . شود
بررسی ها هر چند وقت یکبار بروز گردند تا بتوان عملکرد سازمان و همچنین میزان تاثیر گذاري 

دیگري که می توان ارائه داد به موارد زیر اشاره می از پیشنهادات .استراتژیها را اندازه گیري نمود
:شود

تعهد و حمایت مدیریت ارشد سازمان از بررسی هاي استراتژیک و مهمتر از آن پیاده سازي . 1
استراتژیهاي حاصله



٨٩

افزایش روحیه کار گروهی و تشکیل تیمهاي حل مسئله در سازمان. 2
نندگانبهبود روابط با توزیع کنندگان و تامین ک. 3
استقبال مدیران از چالشها و تغییرات در سازمان. 4
ساده سازي فرآیند هاي سازمانی به ویژه فرآیندهاي مرتبط با زنجیره تامین. 5
اهمیت دادن به بحث نوآوري و خالقیت در سازمان. 6
اولویت بندي کردن مسائل در سازمان با توجه به اهمیت آنها. 7
منظور پیاده سازي استراتژیها و اهدافتخصیص بودجه الزم به . 8
داشتن برنامه مدیریت ارتباط با مشتري. 9

ارتباط و تعامل با مراکز پژوهشی، دانشگاهها و مشاورین. 10
برگزاري دوره هاي آموزشس براي کارکنان سازمان. 11

در خصوص 1390در سال ظهرابیمنطقی و از نظر روش، پژوهش انجام شده با پژوهشی که آقایان 
، آنالیز کارت امتیازي متوازنترکیبی از استراتژي از طریقتدوین چارچوب جامع براي فرموله کردن 

. انجام دادند مشابهت داردو غربال سازي فازيQFD، استراتژي هاي عمومی پورتر، مدل سوات
در خصوص باقرزادهو تبریزلمعاتوسط آقایان 1388همچنین از نظر محتوا، با پژوهشی که در سال 

انجام شده شباهتهایی راهبرديبراي گزینش تأمین کنندهشدهتعدیلتاپسیسفازي و ANPتلفیق 
.ولی در مجموع این پژوهش جامع تر و کاملتر می باشد. وجود دارد

پیشنهادها براي پژوهشهاي آتیپیشنهادها براي پژوهشهاي آتی--55--55
زنجیره تامین و همچنین اولویت بندي در این پژوهش به چگونگی تدوین استراتژي مناسب براي

جنبه نوآورانه بودن این پژوهش، تلفیق دو .استراتژیها از طریق روشهاي تصمیم گیري کمی پرداختیم
.ابزار نیرومند کارت امتیازي متوازن و آنالیز سوات در تدوین استراتژي خاص زنجیره تامین می باشد

هدیدها را بررسی میکنید به عوامل محیط خارجی توجه وقتی شما فرصتها و تسواتدر آنالیز سنتی 
هر فیلد ماتریس .می کنید ولی در مدل تلفیقی به هر دو جنبه عوامل داخلی و خارجی توجه می شود

نقاط قوت داخلی چه هستند؟ یا : به عنوان مثال. ممکن است به مثابه یک سوال در نظر گرفته شود
همچنین استفاده همزمان از تحلیل سلسله خلی ایجاد کرد؟چه فرصتهایی میتوان با فرآیندهاي دا

مراتبی و تاپسیس فازي با توجه به معیارهایی که براي یک استراتژي موفق باید لحاظ شود، در 
.اولویت بندي استراتژیهاي حاصله، از دیگر جنبه هاي نو این پژوهش می باشد
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ست که پس از تدوین استراتژي، بوسیله مدل پیشنهادي که می توان براي سایر پژوهشگران داشت این
همچنین . گیردپیاده سازي استراتژي اقدام نقشه استراتژي تدوین شده و ،کارت امتیازي متوازن

به حل کردن ،پیشنهاد می شود تا با روشهاي کیفی و متودهاي حل مسئله اي مانند شش سیگما
.دازندبپرکه در آنالیز سوات مشخص شده اندمشکالت سازمان
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فهرست منابع و مآخذ فهرست منابع و مآخذ 
منابع فارسیمنابع فارسی

سازي هاي تونل، ارزیابی ریسک در پروژه)1386(اسالمیان و قصاب پور، سید هادي و مهدي- ]1[
دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران،)خط هفت متروي تهران: مطالعه موردي(با رویکرد فازي

موسسه انتشارات دانشگاه تهران،تصمیم گیریهاي چند معیاره،)1388(محمداصغر پور، -]2[
انتشارات دفتر چاپ چهارم،،دستنامه برنامه ریزي استراتژیک،)1385(سید محمداعرابی،-]3[

پژوهشهاي فرهنگی
تدوین استراتژي هاي مناسب بر اساس مدل ، )1388(اعرابی و شیرخانی، سید محمد و فریبا-]4[

14، فصلنامه مدیریت، شماره در اداره مالیات بر کاال و خدماتسوات
متودولوژي براي بکارگیري همزمان کارت امتیازي متوازن و ،)١٣٨٧(مجتبی،اکبریان-]5[

کارشناسی ارشد مهندسی ،MADMو QFD,SWOTمدل تعالی کیفیت اروپائی بوسیله ابزارهاي 
صنایع

هاي تصمیم گیري چند معیاره فازي ادغام روش،)1387(حنانومنوچهر،عموزادوانصاري- ]6[
دانشگاه تهران،بندي کاالهاي وارداتیدر رتبه

ارائه الگو و مدلی براي انتخاب ،)1388(حسینومنوچهر،رحمانی یوشانلوئیو بهبودي اصل-]7[
اسالمی واحد دانشگاه آزاد ،فازيAHPبا رویکرد (ERP)سیستم برنامه ریزي منابع سازمانی

سلماس
گیرياندازهبرايروشیارائه، )1389(علی و مریمو احمدجعفرنژاد و محقر و درویش،-]8[

فصلنامه،فازيمنطقوماتریسیرویکردگراف،تئورياز ترکیباستفادهباتأمینزنجیرهچابکی
1389بهار،54شمارهبازرگانی،پژوهشنامه

تحلیل موازنه زمان، کیفیت و هزینه در محیط ،)1390فروردین (حسین زاده، محمدرضا-]9[
2شماره ،ماهنامه الکترونیکی پایگاه اطالع رسانی صنعت،رقابت

انتشارات بازتاب، روش تحقیق با رویکردي به پایان نامه نویسی، )1382(غالمرضاخاکی،-]10[
استراتژي مبتنی بر ماتریس تدوین و انتخاب، )1389(خورشید و رنجبر، صدیقه و رضا- ]١١[

علوم ، فصلنامه مدیریت صنعتی، دانشکده سوات و تکنیک هاي تصمیم گیري چند شاخصه فازي
انسانی دانشگاه آزاد سنندج
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روش شناسی پژوهش کمی ،)1387(حسن و سید مهدي و عادلدانایی فرد و الوانی و آذر،-]12[
انتشارات صفار ،رویکردي جامع:در مدیریت

،انتشارات پیام نور، روشهاي آماري در روانشناسی وعلوم اجتماعی، )1383(علی،دالور-]13[
چاپ سوم 

چاپ )ترجمه سید محمد اعرابی و علی پارسیان(،مدیریت استراتژیک)1386(فرددیوید،-]14[
دفتر پژوهشهاي فرهنگیانتشارات،دهم

تعدیلTOPSISفازي و ANPتلفیق ،)1388بهار(محمدو اکبرآذر،باقرزادهو تبریزعالم-]15[
149صفحه ،سومشمارهدوم،مدیریت، سالپژوهشهاي،راهبرديبراي گزینش تأمین کنندهشده

به منظور تحلیل استراتژیک SWOT، ارائه یک مدل تلفیقی از تحلیل)1387(میثم،علی پور-]16[
دانشگاه اصفهان،مشتري محور، مورد مطالعه بانک صادرات اصفهان

131شماره ، ماهنامه تدبیر،مقدمه اي بر مدیریت زنجیره تامین،)1386(جواد، آباديفیض-]17[
طراحی یک مدل تلفیقی براي انتخاب تامین کننده ، )1385(فرهاد و حسنفائز و قدسی پور،-]18[

، نشریه و تخصیص سفارشات با استفاده از روش سوات و برنامه ریزي ریاضی چند هدفه
533، صفحه 4دانشکده فنی، شماره  

بکارگیري مدل ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی ،)1389(علی و شمس الدینفتحی و ناظمی،-]19[
مجله دانش و فناوري دانشگاه ،فازي و تحلیل سوات در برنامه ریزي استراتژیک آموزش عالی

250فردوسی مشهد، شماره 
فرآیند تحلیل سلسله ،مباحثی در تصمیم گیري چند معیاره،)1381(حسن،قدسی پور-]20[

نشر دانشگاه امیر کبیر،مراتبی
ترجمه پرویز بختیاري،سازمان استراتژي محور،)1990(دیویدو رابرت ،نورتونکاپالن و-]21[
کاربرد ،)1390بهار و تابستان(محمدواعظمومهدي،جوانمرديو خبوشانیکرباسیان و -]22[

بندي تامینکنندگان چابک و رتبههاي انتخاب تامینبندي شاخصجهت سطح(ISM)مدل
پژوهشی مدیریت تولید و - مجله علمی ،فازيTOPSIS-AHPکنندگان با استفاده از روش

سال دوم، شماره دوم ، عملیات
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تأثیرگذارشاخصهايارزیابیو، شناسایی)1389اولنیمه(جاللومحمددهقانی،و لکزیان-]23[
، )یزداستانکاشیصنایع:مطالعهمورد(تأمینزنجیرةمدیریتدرفنّاوري اطالعاتکاربردبر

،2شمارةاول،سالفناوريودانشمجله
تدوین چارچوب جامع براي فرموله کردن ،)2011(اباذرو نیکزاد ،ظهرابیمنطقی و -]24[

و غربال QFD، استراتژي هاي عمومی پورتر، مدل SWOT، آنالیز BSCترکیبی از : استراتژي
49،شماره علوم رفتاري و اجتماعیمجله،سازي فازي

، هابانکراهبرديعملکردارزیابی،مهديومحمدوعلیرضا،تیزفهموجوادزادهومؤتمنی-]25[
159- 141ص-،1شماره،)1389بهار(راهبرديتیریمدمطالعاتماهنامه

خارجیخارجیمنابع منابع 
[26]- Alvaro Aranda, Edgar Elías Osuna, COMBINING SWOT AND AHP
TECHNIQUES FOR STRATEGIC PLANNING, ISAHP 2007, Viña del Mar, Chile,
August 2-6, 2007
[27]- Chia-Chi Sun (2010), A performance evaluation model by integrating fuzzy AHP
and fuzzy TOPSIS methods, Expert Systems with Applications 37 7745–7754
[28]- Fatemeh Torfi a, Reza Zanjirani Farahani,(2010), Fuzzy AHP to determine the
relative weights of evaluation criteria and Fuzzy TOPSIS to rank the alternatives,
Applied Soft Computing , 520–528Systems 81 ,185–199
[29]- Govindan Kannana, Shaligram Pokhare (2009), A hybrid approach using ISM and
fuzzy TOPSIS for the selection of reverse logistics provider, Resources, Conservation
and Recycling 54 28–36.
[30]- Happek, Susan (2004); Supply chain Strategy, The Importance of Aligning Your
strategies; UPS Supply Chain Solutions.
[31]- Intaher, Marcus (2010), Journal of Global Strategic Management | 07 | 2010, June
[32]- Kai Fan,Wanshan Wang(2010),Integration of fuzzy AHP and FPP with TOPSIS
methodology for aeroengine,health assessment, Expert Systems with Applications 37
8516–8526
[33]- Seungbum Lee, Patrick Walsh(2011), SWOT and AHP hybrid model for sport
marketing outsourcing using a case of intercollegiate sport, Sport Management Review
14 (2011) 361–369
[34]- Metin, Dagdeviren, Serkan, Yavuz(2009),Weapon selection using the AHP and
TOPSIS methods under fuzzy environment,Expert Systems with Applications 36 8143–
8151
[35]- Raduan, Jegak, Haslinda (2009), A Conceptual Framework of the Relationship
between Organizational Resources, Capabilities, Systems, Competitive Advantage and
Performance, Research Journal of Internatıonal Studıes - Issue 12 (October, 2009)
[36]- Ram K. Shrestha, Janaki R.R (2004), Exploring the potential for ilvopasture
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adoption in south,central Florida: an application of SWOT,AHP methodAgricultural
[37]- Ravi Shankar(2012), An STEEP-fuzzy AHP-TOPSIS framework for evaluatio-n
and selection of thermal power plant location, A case study from India- Energy 42
510e521
[38]- Vasantha WICKRAMASINGHE, Shin-ei TAKANO, Application of Combined
SWOT and Analytic Hierarchy Process (AHP) for Tourism Revival Strategic Marketing
Planning: A Case of Sri Lanka Tourism, Journal of the Eastern Asia Society for
Transportation Studies, Vol.8, 2009

2-3و 1- 3راهنماي تکمیل پرسشنامه هاي شماره : 1پیوست 
:با سالم و احترام

پیوي ا

بتدوین استراتژي براي زنجیره تامین"نجام پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان 
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ست هاپیو

1پیوست
2-3و 1-3راهنماي تکمیل پرسشنامه هاي شماره 

:احترامبا سالم و 

تدوین "در راستاي انجام پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوانپاسخگوي گرامی،پرسشنامه پیوست 
.باشدمی"سواتوکارت امتیازي متوازنبراساس مدل تلفیقی استراتژي براي زنجیره تامین

پیشاپیش از .نمائیدتوجه به راهنماي تکمیل که در ذیل می آید،پرسشنامه را تکمیل خواهشمند است با
.حسن همکاري شما صمیمانه سپاسگزارم

دانشگاه پیام نور تهرانMBAدانشجوي کارشناسی ارشد-محمد امیرانصاري
91تابستان 

شامل شناسائی ( زنجیره تامین سازمان و فرصتها و تهدیداتپرسشنامه نقاط قوت و ضعفایندر
خرده - توزیع–انبار کاالي تولید شده - فرآیند تولید- انبار - خرید کاال-تامین کنندگان مواد اولیه

از چهار جنبه مالی،مشتري،فرآیندهاي داخلی و رشد و یادگیري مد نظر ) مشتري میباشد-فروش
ام با دقت ضریب اهمیت بدهید به طوریکه مورد، به هر کدبررسیخواهشمند است پس از .میباشد

.باشد100جمع کل ضرائب داده شده برابر 
:سپس در ستون مربوط به رتبه به صورت زیر عمل گردد

4=فرصت عالی- نقاط قوت عالی
3=فرصت متوسط –نقاط قوت متوسط

2=تهدیدات معمولی–نقاط ضعف معمولی
1=تهدیدات بحرانی –نقاط ضعف بحرانی

.ضرائب داده شده در رتبه ها ضرب میگردند،ستون مربوط به نمرهدر 
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2پیوست 
4-3و 3-3اهنماي تکمیل پرسشنامه هاي شماره ر

بسمه تعالی
با سالم و احترام

تکنیک ازراستاي اولویت بندي استراتژیهاي زنجیره تامین با استفادهپرسشنامه هاي پیوست ، در در 
آوري داده ها جهت به منظور جمع.معیار ها و زیر معیار ها ارائه شده است، فازيتصمیم گیريهاي

.ک سري مقایسات زوجی تهیه شده استیپرسشنامه اي در قالب ،رتبه بندي معیار ها و زیر معیار ها
اقدام 4و 3هاي شماره خواهشمند است با عنایت به توضیحات ذیل نسبت به تکمیل پرسشنامه

.از همکاري شما سپاسگزارمپیشاپیش .نمایید

، دانشگاه پیام نور تهرانMBAدانشجوي کارشناسی ارشد-محمد امیرانصاري
91تابستان 

بر . ستمعیارها و زیر معیارهاوجی مربوط به زمقایسات ،پیوستهايپاسخگوي گرامی،پرسشنامه
وزنی داده می شود که در ک از معیار ها و زیر معیارها بر اسا س نظر کارشناسان،یهر به این اساس 

محاسبه شده و به هر عامل تحلیل سلسله مراتبی فازيبر اساس تکنیک،جمع کل این اوزاننهایت
درخواست می شود که در کمال دقت از شما کارشناس محترمبه همین دلیل.شودتخصیص داده می

.انجام دهیدزیربا توجه به جدول مقایسات زیر را

مقیاس عدد فازيزبانیمتغیرعدد فازي
)1،1،1(برابر1
)1،2،3(برتري خیلی کم2
)2،3،4(کمی برتر3
)3،4،5(برتر4
)4،5،6(خوب5
)5،6،7(نسبتا خوب6
)6،7،8(خیلی خوب7
)7،8،9(عالی8
)8،9،10(برتري مطلق9
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دارد با توجه به امتیاز جدول باال ارزانیترجیح بسیار زیاد نسبت به تحویل سریع کاال به مشتريبراي مثال اگر معیار 
:دهیممی7به آلودگی هوا 

ارزانی98765432123456789تحویل سریع کاال به مشتري

33پیوست پیوست 
مقایسات زوجی زیر معیارهاي مشتري نگر بودن

ارزانی98765432123456789تحویل سریع کاال به مشتري
ارزش ارائه شده به مشتري98765432123456789تحویل سریع کاال به مشتري

ارزش ارائه شده به مشتري98765432123456789ارزانی

44پیوست پیوست 
مقایسات زوجی زیر معیارهاي رفع مشکالت زنجیره تامین

موجودي کاال98765432123456789تولید
چیدمان جغرافیائی98765432123456789تولید
حمل و نقل98765432123456789تولید
اطالعات98765432123456789تولید

چیدمان جغرافیائی98765432123456789موجودي کاال
حمل و نقل98765432123456789کاالموجودي

اطالعات98765432123456789موجودي کاال
حمل و نقل98765432123456789چیدمان جغرافیائی
اطالعات98765432123456789چیدمان جغرافیائی

اطالعات98765432123456789حمل و نقل

55پیوست پیوست 
مقایسات زوجی زیر معیارهاي موثروکارا بودن

ایجاد مزیت رقابتی98765432123456789کاهش بهاي تمام شده
افزایش سهم بازار98765432123456789کاهش بهاي تمام شده

افزایش سهم بازار98765432123456789ایجاد مزیت رقابتی
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66پیوست پیوست 
مقایسات زوجی معیارهاي اصلی اولویت بندي استراتژیهاي زنجیره تامین

رفع مشکالت زنجیره تامین98765432123456789مشتري نگر بودن
موثروکارا بودن98765432123456789مشتري نگر بودن

موثروکارا بودن98765432123456789زنجیره تامینرفع مشکالت 

77پیوست پیوست 
مقایسات زوجی گزینه ها

تشکیل کنسرسیوم با تامین 
کنندگان و توزیع کنندگان

برون سپاري سفارشات به رقبا98765432123456789

تشکیل کنسرسیوم با تامین 
کنندگان و توزیع کنندگان

نوآوري در محصول98765432123456789

نوآوري در محصول98765432123456789برون سپاري سفارشات به رقبا

88پیوست پیوست 
عملکرد استراتژیها نسبت به معیارها: 4-3پرسشنامه شماره 

شاخص

وب
ی خ

خیل
وب

خ
سط

متو
ف

ضعی
ف

ضعی
ی 

خیل

هو توزیع کنندکنندهتشکیل کنسرسیوم با تامین براي تحویل سریع کاال به مشتري
برون سپاري سفارشات به رقبابرايتحویل سریع کاال به مشتري
نوآوري در محصولبرايتحویل سریع کاال به مشتري
هو توزیع کنندکنندهتشکیل کنسرسیوم با تامین براي ارزش ارائه شده به مشتري

برون سپاري سفارشات به رقبابرايارائه شده به مشتريارزش 
نوآوري در محصولارزش ارائه شده به مشتري

تشکیل کنسرسیوم با تامین کنندگان و توزیع کنندگانبراي ارزانی
برون سپاري سفارشات به رقبابراي ارزانی
نوآوري در محصولبرايارزانی



٩٩

تشکیل کنسرسیوم با تامین کنندگان و توزیع کنندگانبرايتولید
برون سپاري سفارشات به رقبابرايتولید
نوآوري در محصولبرايتولید

تشکیل کنسرسیوم با تامین کنندگان و توزیع کنندگانبرايموجودي کاال
برون سپاري سفارشات به رقبابرايموجودي کاال
نوآوري در محصولبرايموجودي کاال

تشکیل کنسرسیوم با تامین کنندگان و توزیع کنندگانبرايچیدمان جغرافیائی
برون سپاري سفارشات به رقبابرايچیدمان جغرافیائی
نوآوري در محصولبرايچیدمان جغرافیائی

کنندگان و توزیع کنندگانتشکیل کنسرسیوم با تامین برايحمل و نقل
برون سپاري سفارشات به رقبابرايحمل و نقل
نوآوري در محصولبرايحمل و نقل

تشکیل کنسرسیوم با تامین کنندگان و توزیع کنندگانبراي اطالعات
برون سپاري سفارشات به رقبابراياطالعات
نوآوري در محصولبراياطالعات

تشکیل کنسرسیوم با تامین کنندگان و توزیع کنندگانبرايکاهش بهاي تمام شده
برون سپاري سفارشات به رقبابرايکاهش بهاي تمام شده
نوآوري در محصولبرايکاهش بهاي تمام شده

کنندگانتشکیل کنسرسیوم با تامین کنندگان و توزیع برايایجاد مزیت رقابتی
برون سپاري سفارشات به رقبابرايایجاد مزیت رقابتی
نوآوري در محصولبرايایجاد مزیت رقابتی
تشکیل کنسرسیوم با تامین کنندگان و توزیع کنندگانبرايافزایش سهم بازار
برون سپاري سفارشات به رقبابرايافزایش سهم بازار

نوآوري در محصولبرايبازارافزایش سهم
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آنالیز سوات:2-4جدول 99پیوست پیوست 
IFE

EFE

)W( نقاط ضعف )S( نقاط قوت 
جنبه خرید اعتباري مواد اولیه از تامین کنندگانجنبه مالی

مالی
بهاي تمام شده باال نسبت به رقبا 

بهره وري پایینبرند معتبر شرکت و شناخت مشتریان ازآنجنبه مشتري

جنبه 
فرآیندها

سادگی فرایندهاي تولید محصول

جنبه 
مشتري

عدم وجود ه مدیریت ارتباط با مشتریا

نیروي انسانی با تجربه
ارتباط ضعیف با نمایندگان و عرضه 

کنندگان

نبود واحد بازاریابی و تبلیغات ضعیفتوجه مدیریت به بحث رشد و در سازمانجنبه رشد

جنبه 
فرآیندها

نبودن سیستم اطالعات یکپارچه بین 
واحدهاي فروش و خرید

ضایعات باالي تولید

اتالف وقت در تهیه مواد اولیه و تولید 
کاال

جنبه 
رشد

سازمانی مشتري محورنداشتن فرهنگ

نداشتن برنامه هاي آموزشی

)WO(استراتژیهاي )SO(استراتژیهاي )O( فرصتها 

استفاده از هولدینگ جهت جنبه مالی
خرید مواد اولیه بصورت 

گروهی 
استراتژي چابک-1

D&Rایجاد واحد بازاریابی و واحد -1

جنبه مشتري

وجود مشتریان جدید به 
ممنوعیت استفاده از خاطر

آزبست

)هزینهرهبري(کاهش بهاي تمام شده-2

نزدیک بودن به بازارهاي 
استراتژي عمودي رو به باال و رو به پایین-2عمده عایق در کشور

پیاده سازي سیستم مدیریت ارتباط -3
با مشتري

پیاده سازي سیستم مدیریت زنجیره -4عضویت در وندورهاي معتبر 
تامین

امکان برون سپاري سفارشات جنبه فرآیند 
نفوذ در بازار-3به شرکتهاي تولید کننده دیگر

تقویت و بهبود سایت اینترنتی-5

فضاي مجازي و اینترنت و جنبه رشد
دسترسی آسان به اطالعات

)WT(استراتژیهاي )ST(استراتژیهاي )T( تهدیدات 

جنبه مالی
بودن برخی از تک سورس 
تشکیل کنسرسیوم با تامین کنندگان و توزیع -1تامین کنندگان

کنندگان
بهسازي تجهیزات و کاهش ضایعات-1

تعدیل نیروي انسانی-2نقدینگی پائین

جنبه مشتري

تعدد رقبا و تمرکز آنها در 
برون سپاري سفارشات به رقبا-2اصفهان

سازمانیبازنگري و اصالح فرآیندهاي-3
پرداخت درصد عاملیت 
بیشتر توسط رقبا به 

نمایندگان

تقویت واحد تدارکات و فروش-4

محصوالت جایگزین
نوآوري در محصول-3

افزایش درصد عاملیت نمایندگان-5

استفاده از انرژي برق در جنبه فرآینددا
فرآیند تولید الیاف

افزایش درصد عاملیت نمایندگان-6

عدم رفرنسها و استانداردهرشدجنبه 



١٠١

Abstract
Supply chain is a result of difference operational joining rings which
suppliers are located at the beginning and customers are at the end of
that. Improve operational processes and strategies for the main loop
of this cycle, is a significant issue for any organization. Supply chain
strategy, is an iterative process that evaluates the cost- operational
benefit analysis components. This research try to formulate strategies
for supply chain by combining two powerful tools-SWOT and BSC-
then prioritizing strategies by Fuzzy AHP and TOPSIS. First, the
strengths, weaknesses, opportunities and threats of the organizations
supply chain is analyzed from four aspects of the balanced scorecard,
after that appropriate strategies and priorities are identified.
Based on informations and scores that hav been associated to each
factor,internal and external matris is drown.internal and external
matris shows the position of company in market. customer-oriented,
effectiveness and efficiency and supply chain problems solving are
criterias that have been considered as the main criteria for evaluating
and prioritizing supply chain strategies. Also there are considered
sub criteria for each main criteria.
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گواهی) اصالت، نشر و حقوق مادي و معنوي (اثر پیوست6

........مقطع کارشناسی ارشد رشته1388اینجانب محمد امیرانصاري دانشجوي ورودي سال 
گواهی می نمایم چنانچه در پایان نامه خود از فکر، ایده و نوشته دیگري بهره گرفته ام با نقل قول 

بدیهی است مسئولیت . یا غیر مستقیم منبع و ماخذ آن را نیز در جاي مناسب ذکر کرده اممستقیم 
.جوابگوي آن خواهم بودتمامی مطالبی که نقل قول دیگران نباشد بر عهده خویش می دانم و 

محمد امیرانصاري                           امضاء: نام و نام خوانوادگی

.......مقطع کارشناسی ارشد رشته 1388اینجانب محمد امیرانصاري دانشجوي ورودي سال 
غیره نمایم گواهی می نمایم چنانچه بر اساس مطالب پایان نامه خود اقدام به انتشار مقاله ، کتاب و 

ضمن مطلع نمودن استاد راهنما، با نظر ایشان نسبت به نشر مقاله، کتاب و غیره و به صورت مشترك 
.و با ذکر نام استاد راهنما مبادرت نمایم

محمد امیرانصاري                           امضاء: نام و نام خوانوادگی

یشات و نوآوري ناشی از تحقیق موضوع این پایان کلیه حقوق مادي مترتب از نتایج مطالعات، آزما
نامه متعلق به دانشگاه پیام نور می باشد

1391شهریور 


