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Abstract
In the last few years, as the complexity increases, so does the level of
uncertainty; Therefore, supply chain risk management is one of the topics
that has been considered by organizations. One of the risks existing in the
supply chain is the risk of suppliers. This research provides a model for
evaluating supply chain risk management, with a focus on a real-world
case: SHIFOO food industry. The model used is a combination of Fuzzy
Linguistic Computing (FLC) to calculate the risk of factors in accordance
with the verbal semantic spectrum, and the VIKOR method to measure
the level of importance of these factors. By reviewing the studies and also
using the opinions of experts, 5 factors of available capacity, lack of trust
to the company, lack of skilled staff and distance between the supplier
and organization were identified as factors affecting risk creation in the
supply chain. Then, by using the modified two-tuple FLC (Fuzzy
Linguistic Computing) model, the food supply chain risk of SHIFOO was
obtained between "low" and "medium" options. Finally, by using the
supply chain risk gap analysis technique, it was found that inability of
supplier for provide a certain number of raw materials has importance
risk among other criteria.
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چکیده
در سالهای أخیر با افزایش پیچیدگی ،سطح عدماطمینان نیز افزایش یافته است؛ ازاینرو مدیریت ریسک
زنجیره تأمین یکی از موضوعهایی است که موردتوجه سازمانها قرار گرفته است .یکی از ریسکهای موجود
در زنجیره تأمین ،ریسکهای وارده از ناحیه تأمینکنندگان است .پژوهش حاضر با بهکارگیری مدلی بهمنظور
ارزیابی ریسک زنجیره تأمین صنایع غذایی شیفو ،به شناسایی ریسکهای محتمل در زنجیره تأمین و اتخاذ
تصمیماتی در راستای ارزیابی سطح ریسک میپردازد .مدل بهکارگرفتهشده ،ترکیبی از مدل محاسبات کالمی
فازی ( )FLCبهمنظور محاسبه مقدار ریسک عوامل مطابق با طیف معنایی کالمی و مدل ویکور برای
سنجش سطح اهمیت این عوامل است .با بررسی ادبیات موضوع و همچنین استفاده از نظرهای خبرگان
صنعت و دانشگاه 5 ،عامل محدودیت ظرفیت ،عدماعتماد به شرکت ،کمبود کارکنان ماهر ،بهکارگیری فناوری
جدید و فاصله جغرافیایی بین تأمینکنندگان و شرکت بهعنوان عوامل مؤثر بر ایجاد ریسک در زنجیره
تأمینکننده شناخته شدند؛ در ادامه با استفاده از مدل  FLCدوتایی تعدیلشده ریسک زنجیره تأمین صنایع
غذایی شیفو بین دو گزینه «کم» و «متوسط» به دست آمد .آنگاه با استفاده از تکنیک تحلیل شکاف ریسک
زنجیره تأمین ،مشخص شد که معیار عدمتوانایی تأمینکننده برای تأمین مقدار معین مواد اولیه دارای
بیشترین ریسک و اهمیت در میان سایر معیارها است.
کلیدواژهها :ريسک زنجیره تأمین؛ تحلیل شکاف؛ ويکور فازی؛ مدل محاسبه کالمي فازی
دوتايي؛ صنايع غذايي شيفو.
تاریخ دریافت مقاله ،1400/03/27 :تاریخ پذیرش مقاله.1401/01/24 :
* استادیار ،دانشگاه هرمزگان (نویسنده مسئول).
Email: tizrooali@yahoo.com
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 .1مقدمه

در سالهای اخیر ریسک و عدماطمینان در زنجیره تأمین افزایش یافته است و پژوهشگران
بسیاری به تأثیر ریسک زنجیره تأمین اشاره کردهاند [ .]1گستره وسیعی از ریسکهای موجود در
زنجیره تأمین ،اثرات منفی بر عملکرد زنجیره دارند []20؛ بنابراین سازمانها بهمنظور غلبه بر
ریسکهای زنجیره تأمین باید از راهبردهای کاهشی مناسب استفاده کنند .مدیریت ریسک
زنجیره تأمین یکی از حوزههای مهمی است که هدف آن توسعه روشهایی بهمنظور شناسایی،
1
ارزیابی ،تحلیل و اصالح ریسک در زنجیره تأمین است [ .]49 ،58به اعتقاد نورمن و جانسون
( ،)2004عواملی مانند جهانیشدن ،افزایش برونسپاری ،کاهش تعداد تأمینکنندگان و افزایش
تقاضا برای تحویل بهموقع محصول ،ریسک را افزایش داده و موجب تشدید اهمیت مدیریت
ریسک زنجیره تأمین شده است [ .]39ریسک زنجیره تأمین را میتوان اختالل در ارتباطات بین
اعضای مختلف زنجیره تأمین تعریف کرد .این اختالل میتواند بهطور بالقوه بر جریانهای
محصول ،مواد و اطالعات تأثیر داشته باشد [.]31
با مرور مبانی نظری موضوع در زمینه ریسک زنجیره تأمین مشخص شد که اغلب مطالعات
انجام شده در حوزه مدیریت ریسک زنجیره تأمین ،تنها عوامل مؤثر بر ایجاد ریسک در زنجیره
تأمین را شناسایی و طبقهبندی کردهاند و در بیشتر این مطالعات به ارائه مدلی مفهومی بسنده
شده است .از طرف دیگر میتوان این مطالعات را به  2دسته تقسیم کرد [ :]45دسته نخست بر
فراهمکردن دیدگاه کلی و چارچوبهایی برای تشخیص ،دستهبندی  ،ارزیابی و مدیریت ریسک
زنجیره تأمین تمرکز داشتهاند؛ دسته دوم بر تمرکز محدودتر بر انواع ویژه ریسک از قبیل تغییرات
آب و هوایی ،ریسک تأمینکننده یا ریسک انتشار اطالعات و از این قبیل تأکید دارند [،14 ،19
 .]13پژوهش حاضر در دسته دوم قرار میگیرد و سعی میشود با روشی جدید ریسک در بخشی
از زنجیره تأمین ،یعنی ریسک تأمین ،محاسبه و ارزیاب شود .نظریهها ،مدلها و روشهای
مختلفی برای ارزیابی ریسک زنجیرههای تأمین در سالهای گذشته ارائه شده است؛ اما باید
توجه داشت که دیگر بسیاری از جنبههای فعالیتهای مختلف در دنیای واقعی قابلارزیابی به
شکل کمّی نیستند و باید بهصورت کیفی ،برای مثال با دانش مبهم و ضمنی ،ارزیابی شوند.
ازآنجاکه خصوصیات فازی و مبهمبودن جزو ذات بیشتر مسائل تصمیمگیری هستند؛ بنابراین
تکنیکهای تدوینشده بر مبنای فازی توانایی رویارویی با ابهام را دارند؛ ازاینرو با توجه به اینکه
تاکنون مطالعهای در زمینه ارزیابی ریسک با استفاده از محاسبات کالمی و بهخصوص محاسبات
کالمی فازی انجام نگرفته است ،پژوهش حاضر با کمک این روش به دنبال پاسخگویی به
سؤالهای زیر است:
1. Norman, A., & Jansson
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 .1عوامل مؤثر بر ریسک زنجیره تأمین صنایع غذایی شیفو در حوزه تأمین کداماند؟
 .2اهمیت عوامل مؤثر بر ریسک زنجیره تأمین صنایع غذایی شیفو در حوزه تأمین از نظر
متخصصان چگونه است؟
 .3ریسک عوامل مؤثر بر ریسک زنجیره تأمین صنایع غذایی شیفو در حوزه تأمین از نظر
متخصصان چگونه است؟
 .2مباني نظری و پیشینه پژوهش
1

ريسک زنجیره تأمین .تعاریف صورتگرفته از مدیریت ریسک زنجیره تأمین ( )SCRMدر
دهه گذشته شامل موضوعهای گستردهای است که برخی از این تعاریف در جدول  ،1آمده است.
جدول  .1تعاریف مدیریت ریسک زنجیره تأمین
پژوهشگر

تعريف
مدیریت ریسک زنجیره تأمین ،مسائل زنجیره تأمین را بررسی و مدلهایی برای تجزیهوتحلیل
ریسکهایی ارائه میکند که میتواند هر نوع تقاضا یا طرفین تأمین را نابود کند.
مدیریت سازمانها و فعالیتهای آنها از طریق رابطه همکاری ،مددیریت ریسدک ،اشدترا
اطالعات ،فرآیندهای مؤثر و کارآمد برای دستیابی به عملکرد هدفمند بدا مزایدای رقدابتی و
پایدار
 SCRMشناسایی ،ارزیابی و کاهش سیستماتیک اختالالت احتمالی در شبکههای لجستیکی
است با هدف کاهش تأثیر منفی آنها بر عملکرد شبکه لجستیک
 SCRMمدیریت موقعیتهای نامطلوب و احتمالی در زمینه زنجیره تأمین است.
 SCRMبه خطرهایی گفته میشود که میتواند بخشی از حرکت و جریان کارآمد اطالعدات،
مواد و محصوالت بین بازیگران یک زنجیره تأمین در سازمان را تغییر دهد یا مختل کند.

زسایدشین و الرام
(]64[ )2003
سینگ و وحید
(]54[ )2014

2

3

بول استورف و
روزنبوم)2012( 4
[]6
شهباز و همکاران
(]49[ )2017
الواستر)2012( 5
[]31

از تعاریف ذکرشده در جدول  ،1میتوان دریافت که  SCRMدر زمینه اهداف بسیار گسترده
و در حال پیچیدهترشدن است [ .]4معتبرترین پژوهش در این زمینه ،ریسک زنجیره تأمین را
بهعنوان احتمال اختالل در منابع داخلی یا خارجی که میتواند به زنجیره تأمین آسیب برساند،
بیان میکند [ .]26محمد عبدالباسط و همکاران ،)2019( 6ریسکهای زنجیره تأمین را به دو

1. Supply Chain Risk Management
2. Zsidisin & M. Ellram
3. Singh & Wahid
4. Bolstorff & Rosenbaum
5. Lavastre
6. Mohameda Abdel-Basset
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دسته ریسکهای داخلی (ریسک تقاضا ،ریسک تأمین ،ریسک محیطی ،ریسک تجاری و ریسک
نحوه استقرار فیزیکی) و ریسکهای خارجی (ریسک تولید ،ریسک تجاری ،ریسک برنامهریزی و
کنترل و ریسک فرهنگی) دستهبندی کردهاند [.]1
با مطالعه دقیقتر در مبانی نظری موضوع میتوان فهمید که پژوهشگران زیادی یکی از ابعاد
1
ریسک در زنجیره تأمین را ریسک وارده از ناحیه تأمینکنندگان میدانند :کریستوفر و پک
( ،)2003نورمن و جانسون ،)2004( 2یوتنر ،)2005( 3بوگاتاج ،)2007( 4مانوج و منتزر،)2008( 5
ا و گپاالکریشنان ،)2009( 6کریستوفر و همکاران ،)2004( 7طالبی و آیرون ،)2015( 8شهبازی
و همکاران ( )2019و  .در این پژوهش نیز بهدلیل اینکه شرکت شیفو در زمینه مواد غذایی
فعالیت میکند و با توجه تولید باالی شرکت امکان انبارکردن این حجم از مواد اولیه وجود ندارد،
بنابراین نقش تأمینکنندگان در جلوگیری از توقف خط تولید بسیار بااهمیت است؛ ازاینرو ریسک
زنجیره تأمین در حوزه تأمینکنندگان بررسی شده است.
ريسکهای تأمینکننده .ریسک تأمین  ،احتمال وقوع رویدادی در عرضه ورودی است که بر
ظرفیت سازمانی در جلب رضایت مشتریان تأثیر میگذارد ،خواه ناشی از عرضه فردی باشد یا
بازار [ .]66پل و همکاران ( ،)2018ریسکهای تأمین را عامل بیشترین اختالالت در زنجیره
تأمین میدانند [ .]50جعفرنژاد و همکاران ( )2019نیز بر نقش انتخاب تأمینکننده مناسب برای
جلوگیری از اختالل در فرایند زنجیره تأمین در تشریح استراتژیهای پایداری زنجیره تأمین تأکید
کردهاند [ .]25بسیاری از کارخانههای تویوتا و نیمی از ظرفیت خطوط مونتاژی تویوتا به مدت 6
هفته با وقفه مواجه شد؛ آن هم به خاطر اینکه کارخانه یکی از تأمینکنندگان این شرکت دچار
آتشسوزی شد و نتوانست تعهدات خود به تویوتا را عملی کند [ .]50ازآنجاکه این پژوهش به
دنبال ارزیابی ریسک زنجیره تأمین ،آن هم ریسک وارده از ناحیه تأمینکنندگان است ،ابتدا باید
عوامل مؤثر در این زمینه شناسایی شود .با مرور مبانی نظری موضوع مشخص شد پژوهشگران
بسیاری در این زمینه مطالعه کردهاند که خالصهای از نتایج این پژوهشها میتوان در جدول ،2
مشاهده میشود.

1. Christopher & Peck
2. Norman, & Jansson
3. Juttner
4. Bogataj
5. Manuj & Metzer
6. Oke & Gopalakrishnan
7. Christopher, et al.
8. Talebi & Iron
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جدول  .2ریسکهای تأمینکننده
ابعاد ريسک تأمینکننده

پژوهشگر

 عدمکیفیت مطلوب تأمینکننده
 عدمقدرت و ثبات مالی تأمینکننده
طالبی و آیرون
 بدقولی و عدمپایبندی به تعهدات
()2015
 ناتوانی فنی تأمینکننده برای اصالحات و
نوآوری

 عدمانعطافپذیری تأمینکننده نسبت به قیمت و تعداد
محصول هنگام تغییر تقاضا
 عدمپایبندی تأمینکننده هنگام ایجاد فرصتهای
جدید (عدم وفاداری)

زسایدشین و  تغییرات غیرمنتظره در میزان احتیاجات و
الرام ( )2003ترکیب اقالم موردنیاز

 عدمدسترسی به محصول
 تغییرات در تولید و فناوری

شهبازی و
همکاران
()2019

 مشکالت منابع انسانی تأمینکنندگان
 مشکالت کیفی تأمینکننده
 تغییرات غیرمنتظره در تأمینکنندگان
 نرخ تأخیرات تأمینکننده
 آشکارشدن اقدامات غیراخالقی تأمینکننده
در جامعه

سیمخواه و
همکاران
()2015

 عوامل اقتضایی (ماهیت محصول ،ماهیت تأمینکننده)
 عوامل بسترساز (بستر فردی ،بستر سازمانی ،بستر زنجیرهای)
 عوامل ادراکی (موضوع ادرا  ،اسناد موضوع ادرا )

محمدی و
شجاعی
()2017

 کیفیت تأمین
 هزینه تأمین
 ورشکستگی تأمینکننده
 وابستگی به یک منبع

شرما 1و
همکاران
()2020

 مشکالت کیفیتی عرضهکنندگان
 پیشفرض پرداخت توسط تأمینکننده برای
خدمات استفادهشده

 وابستگی به یک تأمینکننده در زمان بحرانی
 نوسانات ظرفیت تأمینکنندگان
 رویههای بازرسی مبهم تأمینکنندگان
 وابستگی شدید به تأمینکننده
 فقدان تخصص فنی تأمینکننده

 تأخیر در تحویل
 انتخاب تأمینکننده
 زمان تأخیر تا تحویل
 ویژگیهای خاص تأمینکننده
 ظرفیت تأمین
 عملکرد ضعیف ارائهدهندگان لجستیک
 کمبود عرضه

مرور مجدد مبانی نظری موضوع نشان میدهد که تکنیکهای زیادی برای ارزیابی ریسک
زنجیره تأمین استفاده شده است .شش سیگما ،FMEA ،طوفان مغزی ،برنامهریزی سناریو ،نقشه
فرایند ،تجزیهوتحلیل مسیر بحرانی ،تجزیهوتحلیل ریشهای ،فرایند تحلیل سلسلهمراتبی
( ،2)AHPروش بهینهسازی چندمعیاره ،قاعده بیز ،تحلیل حساسیت و شبیهسازی مونتکارلو ،
شبیهسازی پویایی سیستم و غیره از جمله روشها و مدلهایی هستند که بهمنظور ارزیابی
1. Sharma
2. Analytical Hierarchy Process
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ریسک زنجیره تأمین استفاده شدهاند [ .]24 ،33 ،39 ،5 ،27 ،18 ،55 ،15با بررسیهای
بهعملآمده میتوان این مدلها را به  2دسته کمّی و کیفی تقسیم کرد .منظور از مدلهای کمّی
آن دسته از مدلهایی هستند که با استفاده از فرمولها و توابع ریاضی به ارزیابی ریسک
میپردازند؛ اما مدلهای کیفی عموماً چارچوبهای ذهنی یا مفهومی را برای کاهش و یا ارزیابی
ریسک زنجیره تأمین بیان میکنند.
استفاده از تکنیکهای کمّی علیرغم سادگی و کارایی باال بهدلیل عدماطمینان ذاتی از
ادراکات تصمیمگیرندگان و انعکاس نظرهای آنها بهصورت یک عدد قطعی ،اغلب موردانتقاد
قرار گرفته است .یک راه مناسب برای تعامل با این عدماطمینان ،بیان ارزشهای مقایسهای با
استفاده از مجموعهها یا اعداد فازی است که ابهام موجود در تفکر انسانی را در نظر میگیرد.
ازاینرو برای ارزیابی میزان ریسک وارده از سوی تأمینکنندگان بر «صنایع غذایی شیفو» از
روش تحلیل شکاف ریسک زنجیره تأمین با استفاده از مدل 1FLCو ویکور فازی استفاده شده
است.
واژگان کالمي فازی دوتايي .اطالعات کالمی که با یک مقدار دوتایی نشان داده می شود
متشکل از یک واژه کالمی و یک عدد است .دوتایی کالمی با نماد ) L = (s، αنشان داده
میشود که در آن  sنشاندهنده برچسب زبانی اطالعات و  αیک مقدار عددی است که نماینده
یک تبدیل نمادین است؛ بهعبارتدیگر یک متغیر کالمی دوتایی میتواند بهصورت ) (si، αi
نشان داده شود که در آن  siنشاندهنده مقدار مرکزی iامین واژه کالمی و  αiنمایانگر فاصله تا
مقدار مرکزی iامین واژه کالمی است .برای مثال ،مجموعه  Sکه شامل  5واژه است بهصورت
زیر آورده شده است:
()1

}S = {s0 : VL، s1 : L، s2 : F، s3 : H، s4 : VH

رابطه باال به این معنا است که مجموعه  Sشامل  5واژه کالمی« :بسیار کم»« ،کم»،
«میانگین»«،زیاد» و «بسیار زیاد» است که بهترتیب با نمادهای  s3 ، s2، s1 ، s0و  s4نشان داده
میشوند .هر یک از واژگان کالمی با یکی از  5مقدار عددی فازی مثلثی برابر هستند که توابع
عضویت آن در نمودار شکل  ،1نشان داده شده است.

1. Fuzzy Linguistic Computing
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شکل  .1مجموعه واژگان کالمی متشکل از پنج واژه

مدل محاسبات کالمي فازی ( .)FLCفرض کنید که تعداد  nمعیار در این پژوهش وجود دارد
() )Ci (i = 1، 2، … ،nو هر یک از این معیارها از چندین زیرمعیار تشکیل شدهاند .رویه
پیشنهادی برای انجام ارزیابی ریسک به شکل زیر است [:]61
گام نخست :گزیدهای از طبقهبندی واژگان کالمی (برای مثال «بسیار کم»« ،کم»« ،میانگین»،
«زیاد» و «بسیار زیاد») برای متخصصان ارائه شده است تا بتوانند با بهکارگیری آنها ،وزن هر
یک از عوامل و معیارها را مشخص کنند.
گام دوم :جمع ارزیابیهای کالمی فازی انجامگرفته توسط  Nمتخصص برای هر معیار بهصورت
زیر است:
()2

1
1 N
−1
S̅ij = ∆ (N ∑N
) n=1 ∆ (sijn ، αijn )) = ∆ (N ∑N=1 βijn ) = (sij، αij

()3

1 N
w
w
w w
̅ ij = ∆ ( 1 ∑N
W
∆−1 (sijn
، αw
) ijn )) = ∆ (N ∑n=1 βijn ) = (sij ، αij
N n=1

()4

N

N

n=1

n=1

1
1
w w
w w
̅ i = ∆ ( ∑ ∆−1 (sin
W
، αin )) = ∆ ( ∑ βw
) in ) = (si ، αi
N
N

w
 ،sijnاهمیت فازی
در آن  sijnرتبه فازی عنصر Jام با توجه به  Ciمتخصص nام است و
عنصر jام با توجه به  Ciمتخصص nام است؛

گام سوم:
( )5

= (siw، αw
) i

∑Iij=1 ∆−1 βij . βw
ij
(∆
)
Ii
w
∑j=1 βij

= S̅iw
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گام چهارم :با محاسبه سطح ریسک کلی ( ،1)ORLواژه کالمی  sTمیتواند برای نشاندادن
کنترل و مدیریت میزان ریسک و همچنین بهعنوان شاخص بهبود ،مورداستفاده قرار گیرد.
( )6

) 𝑇 𝛼 ) = (𝑠𝑇 ،

𝑖

𝑛∑
𝑤𝛽𝑖=1 𝛽𝑖 .
𝑖

𝑛∑
𝑤𝛽 𝑖=1

( ∆ = 𝐿𝑅𝑂

تکنیک ويکور .تکنیک ویکور فازی بهمنظور تعیین راهحلهای ممکن مسائل چندمعیاره فازی و
انتخاب گزینه برتر بهکار میرود [:]41
( )7
}𝑛 𝑚𝑐𝑜𝑗 {(𝑓̃𝑖𝑗 (𝐴𝑗 )، 𝑗 = 1، … ، 𝐽) ، 𝑖 = 1، … ،
که در آن:
𝐽 تعداد گزینههای ممکن؛ } … 𝑗 ،𝐴𝑗 = {𝑥1 ، 𝑥2،امین گزینه بهدستآمده با مقادیر قطعی
مجموعه متغیرهای 𝑥؛ 𝑗𝑖𝑓 مقدار 𝑖امین تابع معیار برای گزینه 𝑗𝐴 𝑛 ،تعداد معیارها را نشان
میدهد و 𝑜𝑐𝑚 نشاندهنده عملگر یک فرایند تصمیمگیری چندمعیاره برای انتخاب بهترین
گزینه در شرایط چندمعیاره است .گزینهها میتوانند تولید شوند و امکانپذیری آنها میتواند از
طریق مدلهای ریاضی (تعیین متغیرهای 𝑥) ،مدلهای فیزیکی یا انجام آزمایش بر روی
مجموعه موجود یا سایر مجموعههای مشابه انجام گیرد .محدودیتها بهعنوان هدفهایی با
اولویت باال در نظر گرفته میشوند که باید در فرایند تولید گزینهها در نظر گرفته شوند [ .]42در
این پژوهش گزینه ها توسط اعداد فازی مثلثی محاسبه میشوند.
( )8
𝐽 𝑓̃𝑖𝑗 = (𝑙𝑖𝑗 ، 𝑚𝑖𝑗 ، 𝑟𝑖𝑗 ) ، 𝑖 = 1، … ، 𝑛; 𝑗 = 1، … ،
شکاف پژوهشي و تمرکز مقاله .در بخشهای قبل سه حوزه «ریسک زنجیره تأمین»،
«ریسک حوزه تأمین از زنجیره تأمین »و «مدل  »FLCتا حدودی موردبررسی قرار گرفت.
بررسی صورتگرفته چندین شکاف را نشان داد:
د بیشتر پژوهشهای صورتگرفته مربوط به شناسایی ریسکها بودهاند و در تعداد کمی به
محاسبه ریسک پرداخته شدهاست .از طرفی پژوهشهایی که به محاسبه ریسک پرداختهاند
ال با روشهای کمّ ی قطعی و نه فازی به این قضیه پرداختهاند .در محاسبه ریسک حوزه
معمو ً
تأمین هیچ پژوهش فازی و بهخصوص  FLCوجود ندارد؛

1. Overall Risk Level
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د پژوهشی که همزمان هم اهمیت و هم ریسک را محاسبه کرده باشد ،وجود ندارد؛ بنابراین از
این قضیه میتوان استفاده کرد و با محاسبه هر دو و درنتیجه استفاده از تکنیک تحلیل شکاف
تصویر بهتر و شفافتری از عوامل تأثیرگذار در این زمینه ارائه کرد.
ازاینرو در پژوهش حاضر سعی میشود نقطه اشترا این سه حوزه ،یعنی کاربرد مدل FLC
و منطق فازی در ارزیابی و محاسبه ریسک حوزه تأمین زنجیره تأمین بررسی و مطالعه شود.

ریسک زنجیره تأمین
حوزه تمرکز
مقاله
مدل FLC

ریسک تأمین کنندگان

شکل  .2شکاف پژوهشی و تمرکز مقاله

 .3روششناسي پژوهش

پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی ،از بُعد میزان کنترل متغیرها ،توصیفی و از جنبه روش
گردآوری دادهها میدانی است.
جامعه آماری این پژوهش را متخصصان «صنایع غذایی شیفو» در استان فارس تشکیل
میدهند .این شرکت در سال  1358با هدف اشتغالزایی و تولید محصول با کیفیت مناسب و
مورد رضایت مصرفکننده فعالیت خود را در زمینه تولید انواع مرباها ،شربت ،خیارشور ،آبغوره،
سرکه و غیره ابتدا بهصورت سنتی و سپس بهصورت صنعتی آغاز کرد و هماکنون با دارابودن
 100نفر کارگر توانایی تولید  25تُن محصول را در روز دارد .نمونه آماری پژوهش شامل  18نفر
از متخصصان این شرکت است.
ابزار جمعآوری دادهها در پژوهش حاضر پرسشنامه است .در این پژوهش از دو پرسشنامه
استفاده شده است ،یکی بهمنظور سنجش میزان ریسک و دیگری بهمنظور ارزیابی میزان اهمیت
هریک از عوامل و معیارها .بهمنظور پاسخگویی به سؤالهای مربوط به پرسشنامه ارزیابی
ریسک ،برای کلیه متغیرها از طیف پنجگزینهای لیکرت از «بسیار کم» تا «بسیار زیاد» و در
پرسشنامه ارزیابی میزان اهمیت از طیف «بسیار کماهمیت» تا «بسیار مهم» استفاده شده است.
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روايي و پايايي پرسشنامه .مقصود از روایی آن است که وسیله اندازهگیری بتواند خصیصه
موردنظر را اندازهگیری کند .بهبیاندیگر وقتی وسیله اندازهگیری از روایی و اعتبار الزم برخوردار
است که همه متغیرهای تأثیرگذار در مدل مورد موردتوجه قرار گیرد [ .]29توجه و تأکید زیاد به
مبانی نظری موضوع در خصوص جمعآوری متغیرهای مورداستفاده در پرسشنامه و سپس ارزیابی
اولیه پرسشنامه طراحیشده توسط خبرگان روایی پرسشنامه را تضمین میکند .پایایی عبارت
است از :یکسانی اندازههای صفت بهدستآمده در آزمونها ،در دو بار اندازهگیری از یک آزمون و
یا در آزمون مشابه [ . ]29یکی از ابزارهای خوب برای سنجش پایایی پرسشنامه ضریب آلفای
کرونباخ است که همانگونه که در جدول  ،3مشاهده میشود ،همه عوامل مورداستفاده در
پرسشنامه دارای ضریب آلفای کرونباخ موردقبولی هستند.
جدول  .3آلفای کرونباخ عوامل
عوامل

آلفای کرونباخ

محدودیت ظرفیت
عدم اعتماد شرکت به تأمینکنندگان
کمبود کارکنان ماهر
بهکارگیری فناوری جدید
فاصله جغرافیایی بین تأمینکنندگان و شرکت

0/755
0/781
0/820
0/860
0/828

فرايند کلي پژوهش .در این پژوهش ابتدا با بررسی پژوهشهای صورتگرفته در زمینه ارزیابی
ریسک زنجیره تأمین ،عوامل مؤثر بر ریسک زنجیره تأمینکننده استخراج شدند؛ سپس با استفاده
از مدل  FLCدوتایی تعدیلشده نسبت به ارزیابی ریسک مبادرت ورزیده شده است.
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شروع

شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک زنجیره تأمین از سوی تأمینکنندگان با استفاده از مبانی نظری موضوع

تعیین اهمیت و ریسک عوامل مؤثر بر ریسک زنجیره تأمین از سوی تأمینکنندگان

تعیین ریسک عوامل مؤثر بر
ریسک زنجیره تأمین با استفاده از
مدل محاسبات کالمی فازی
()FLC

تعیین اهمیت عوامل مؤثر بر
ریسک زنجیره تأمین با استفاده از
تکنیک ویکور فازی

تحلیل شکاف ریسک زنجیره تأمین

نتیجه نهایی ریسک زنجیره تأمین

شکل  .3مراحل اجرایی پژوهش

 .4تحلیل دادهها و يافتههای پژوهش

عوامل مؤثر بر ريسک زنجیره تأمین .بهمنظور پاسخ به سؤال نخست پژوهش پیشینه
پژوهش بهصورت جامعی بررسی شد که نتایج برخی از پژوهشهای صورتگرفته را میتوان در
جدول  ،2مشاهده کرد؛ آنگاه عوامل مؤثر بر ریسک زنجیره تأمین در حوزه تأمینکنندگان با توجه
به مبانی نظری موضوع و شرایط شرکت «صنایع غذایی شیفو» استخراج شد .بهمنظور دقت
بیشتر در انتخاب عوامل و معیارها ،عوامل انتخابشده به تأیید چندین نفر از استادان و
کارشناسان متخصص در این حوزه رسید که در جدول  ،4ارائه شده است.
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جدول  .4عوامل مؤثر بر ریسک زنجیره تأمین در حوزه تأمینکنندگان
عامل

پژوهشگران
1

محدودیت
ظرفیت

لی و کیم
( ،)2002نورمن
2
و جانسون
(،)2004
پیترسون و
کیم)2000( 3
پویا ()1382

عدم اعتماد
شرکت به
تأمینکنندگان

عبدالوند و
شماعی
(،)1387
کریستوفر و
لی)2004( 4
صنایع،ی
()2010

کمبود
کارکنان ماهر

تانگ و نورمایا
()2011

بهکارگیری
فناوری جدید

چن و زی6ا
()2011

فاصله
جغرافیایی بین
تأمینکنندگان
و شرکت

منبع

معیار
عدمتوانایی تأمینکننده برای تأمین مقدار معین مواد اولیه
()c1.1
عدمتوانایی تأمینکننده برای تأمین مواد اولیه در زمان معین
()c1.2
عدمهماهنگی بین ظرفیت تأمینکننده و مقدار موردنیاز
شرکت در یک بازه زمانی معین ()c1.3

[]59
[]47

نامنظمبودن فاصله سفارشها ()c1.4

[]47

برآوردهشدن اقالم موردنیاز ()c1.5
تحویل نامناسب اقالم (تاریخ انقضا و بستهبندی) ()c2.1

انعقاد قرارداد با شرکتهای تأمینکنندههای نامعتبر ()c2.3
عدمارائه مواد اولیه با کیفیت ()c2.4

[]23
[]65
[]10
[]56
[]5
[]52 ،56 ،21

عدمانعطافپذیری تأمینکننده ()c2.5

[]17

اشتباهات انسانی ()c3.1
فقدان اپراتور ()c3.2
خرابکاری عمدی ()c3.3
عدماستفاده از فناوری اینترنت در ثبت سفارش ()c4.1
عدمآگاهی از وجود فناوری جدید ()c4.2
عقبماندگی از تغییرات سریع فناوری ()c4.3
ناتوانی در بهکارگیری فناوری جدید ()c4.4

[]34
[]34
[]34
[]16
[]8
[]8
[]56 ،8

عدمارتباط مستقیم تأمینکننده با مشتریان ()c5.1

[]21

عدماطمینان نوع و مقدار اقالم ارسالی با فاکتور ()c2.2

5

[]22 ،52

7

ویلسون
()2006

فشردگی ترافیکی که در حملونقل دخالت دارند ()c5.2

[]62

عدمحضور فیزیکی تأمینکننده ()c5.3

[]23

1. Lee & Kim
2. Norman, A., & Jansson
3. Patterson & Kim
4. Christopher & Lee
5. Tang, & Nurmaya
6. Chen & Xia
7. Wilson
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تجزيهوتحلیل نتايج با استفاده از مدل  FLCدوتايي تعديلشده .بهمنظور پاسخگویی به
سؤال سوم پژوهش و بهدستآوردن ریسک عوامل و معیارها از مدل  FLCدوتایی تعدیلشده
استفاده شد .مراحل این روش به شرح زیر است:
مرحله نخست :واردکردن عوامل و معیارها (جدول  )4به پرسشنامه ،به این منظور که متخصصان
بتوانند با بهرهگیری از واژگان کالمی («بسیار کم»« ،کم»« ،متوسط»«،زیاد» و «بسیار زیاد»)،
معادل عددی آن (طیف  )5-1را در پرسشنامه وارد کنند.
مرحله دوم :محاسبه وزن عوامل و معیارها با استفاده از فرمولهای  1و  .2بدین ترتیب ،مقدار
میانگین و وزن میانگین هر معیار مشخص میشود .میزان اهمیت هر معیار و زیر معیارهای آن در
جدول  ،5نشان داده شده است.
جدول  .5مقادیر میانگین ،وزن میانگین و رتبه هر معیار
معیار
)(C11
)(C12
)(C13
)(C14
)(C15
)(C21
)(C22
)(C23
)(C24
)(C25
)(C31
)(C32
)(C33
)(C41
)(C42
)(C43
)(C44
)(C51
)(C52
)(C53

𝒋𝒊̅
𝑺

تعدیل نشده
)(s2, -0/055
)(s1, -0/028
)(s2, -0/055
)(s1, 0/042
)(s1, 0/055
)(s1, 0/097
)(s2, -0/069
)(s1, 0/069
)(s1, 0/111
)(s2, -0/083
)(s0, 0/097
)(s0, 0/097
)(s0, 0/042
)(s3, -0/069
)(s2, -0/097
)(s2, 0/014
)(s3, -0/833
)(s1, 0/042
)(s1, 0/125
)(s1, 0/111

𝒋𝒊̅̅̅
𝑾

تعدیلشده
)(s1, 0/194
)(s0, 0/222
)(s1, 0/194
)(s1, 0/042
)(s1, 0/055
)(s1, 0/097
)(s1, 0/180
)(s1, 0/069
)(s1, 0/111
)(s1, 0/167
)(s0, 0/097
)(s0, 0/097
)(s0, 0/042
)(s2, 0/180
)(s2, 0/180
)(s2, 0/014
)(s2, 0/167
)(s1, 0/042
)(s1, 0/125
)(s1, 0/111

تعدیل نشده
)(s3, 0/125
)(s3, 0/055
)(s3, 0/027
)(s3, -0/014
)(s3, 0/111
)(s3, 0
)(s3, -0/042
)(s3, -0/055
)(s2, 0/833
)(s2, -0/069
)(s1, -0/042
)(s2, -0/083
)(s2, -0/055
)(s2, -0/014
)(s2, -0/069
)(s2, 0/277
)(s 2, 0
)(s2, 0/097
)(s3, -0/097
)(s2, 0/027

تعدیلشده
)(s3, 0/125
)(s3. 0/055
)(s3, 0/027
)(s3, 0/236
)(s3, 0/111
)(s3, 0
)(s3, 0/208
)(s2, 0/194
)(s2, 0/833
)(s1, 0/180
)(s1, 0/208
)(s1, 0/166
)(s1, 0/194
)(s1, 0/236
)(s2, 0/694
)(s2, 0/277
)(s 2, 0
)(s2, 0/097
)(s2, 0/152
)(s2, 0/027

𝑺* 𝒋𝒊̅̅̅
𝒋𝒊̅
𝑾

رتبه

0/3885
0/1787
0/3449
0/1521
0/2626
0/2602
0/3044
0/1416
0/2100
0/1788
0/0444
0/0404
0/0182
0/3304
0/2446
0/2703
0/3333
0/1737
0/2448
0/1902

1
14
2
16
7
8
5
17
11
13
18
19
20
4
10
6
3
15
9
12

128

چشمانداز مديريت صنعتي ،سال دوازدهم ،شماره  ،47پايیز 1401

برای مشخصترکردن نحوه محاسبه اعداد میانگین و وزن میانگین هر معیار که در جدول ،5
آمده است تنها مقادیر مربوط به معیار «عدمتوانایی تأمینکننده برای تأمین مقدار معین مواد
اولیه» از عامل «محدودیت ظرفیت» محاسبه شده است که به شرح زیر است:
1
)(∆−1 (𝑠2، 0) + ∆−1 (𝑠1، 0) + ∆−1 (𝑠3، 0) + ∆−1 (𝑠0، 0) + ∆−1 (𝑠2، 0
18
)+ ∆−1 (𝑠2، 0) + ∆−1 (𝑠3 ، 0) + ∆−1 (𝑠2، 0) + ∆−1 (𝑠3، 0

[∆ = ̅
𝑆11

)+ ∆−1 (𝑠2، 0) + ∆−1 (𝑠1 ، 0) + ∆−1 (𝑠0، 0) + ∆−1 (𝑠2، 0
)+ ∆−1 (𝑠2، 0) + ∆−1 (𝑠2 ، 0) + ∆−1 (𝑠3، 0) + ∆−1 (𝑠1، 0
]))+ ∆−1 (𝑠1، 0
1
(0.5 + 0.25 + 0.75 + 0 + 0.5 + 0.5 + 0.75 + 0.5
18
+ 0.75 + 0.5 + 0.25 + 0 + 0.5 + 0.5 + 0.5 + 0.75 + 0.25
[ ∆=

)+ 0.25)] = ∆(0.44444) = (𝑠2 ، − 0.05556
1
)(∆−1 (𝑠4، 0) + ∆−1 (𝑠3، 0) + ∆−1 (𝑠4 ، 0) + ∆−1 (𝑠4 ، 0) + ∆−1 (𝑠2، 0
18
)+ ∆−1 (𝑠4، 0) + ∆−1 (𝑠4، 0) + ∆−1 (𝑠2، 0) + ∆−1 (𝑠3، 0

[ ∆ = ̅11
𝑊

)+ ∆−1 (𝑠4، 0) + ∆−1 (𝑠4، 0) + ∆−1 (𝑠4، 0) + ∆−1 (𝑠3، 0
)+ ∆−1 (𝑠4، 0) + ∆−1 (𝑠3، 0) + ∆−1 (𝑠4، 0) + ∆−1 (𝑠4، 0
]))+ ∆−1 (𝑠3، 0
1
(1 + 0.75 + 1 + 1 + 0.5 + 1 + 1 + 0.5 + 0.75 + 1 + 1
18
)+ 1 + 0.75 + 1 + 0.75 + 1 + 1 + 0.75)] = ∆(0.875
[ ∆=

)= (𝑠3 ، 0.125

میانگین وزن عوامل بر اساس رابطه  ،3محاسبه میشود که نتیجه در جدول  ،6آمده است.
برای مشخصترشدن نحوه محاسبه اعداد جدول  ،6میانگین وزنی معیار اول به شرح زیر محاسبه
شده است:
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1
)̅1 = ∆ [ (∆−1 (𝑠4 ، 0) + ∆−1 (𝑠4 ، 0) + ∆−1 (𝑠4 ، 0) + ∆−1 (𝑠3 ، 0
𝑊
18
)+ ∆−1 (𝑠4 ، 0) + ∆−1 (𝑠4 ، 0) + ∆−1 (𝑠4 ، 0) + ∆−1 (𝑠4 ، 0
)+ ∆−1 (𝑠4 ، 0) + ∆−1 (𝑠3 ، 0) + ∆−1 (𝑠4 ، 0) + ∆−1 (𝑠4 ، 0
)+ ∆−1 (𝑠3 ، 0) + ∆−1 (𝑠4 ، 0) + ∆−1 (𝑠4 ، 0) + ∆−1 (𝑠4 ، 0
]))+ ∆−1 (𝑠4 ، 0) + ∆−1 (𝑠4 ، 0
1
= ∆ [ (1 + 1 + +1 + 0.75 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0.75
18
)+ 1 + 1 + 0.75 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1)] = ∆(0.95833
)= (𝑠4 ، − 0.04167
جدول  .6میانگین وزنی عوامل
𝒊̅̅̅
𝑾

عامل

تعديلشده
)(s4, -0/04167
)(s4, -0/11111
)(s3, 0/09722
)(s2, 0/69444
)(s2, 0/09722

محدودیت ظرفیت ()C1
عدم اعتماد شرکت به تأمینکنندگان ()C2
کمبود کارکنان ماهر ()C3
بهکارگیری فناوری جدید ()C4
فاصله جغرافیایی بین تأمین کندگان و شرکت ()C5

تعديلشده
)(s3, 0/20833
)(s3, 0/13889
)(s3, 0/09722
)(s2, 0/69444
)(s2, 0/09722

مرحله سوم :محاسبه 𝑤̅𝑖𝑆 استفاده از فرمول رابطه 5
جدول  .7میانگین معیارها
معیارها
محدودیت ظرفیت ()C1
عدم اعتماد شرکت به تأمینکنندگان ()C2
کمبود کارکنان ماهر ()C3
بهکارگیری فناوری جدید ()C4
فاصله جغرافیایی بین تأمین کندگان و شرکت ()C5

𝒘̅
𝑺
𝒊
تعديلنشده
)(s1, 0/09308
)(s3, -0/11111
)(s0, 0/07850
)(s2, 0/06667
)(s2, -0/08298

تعديلشده
)(s1, 0/09308
)(s2, 0/13889
)(s0, 0/07850
)(s2, 0/06667
)(s1, 0/16710

مرحله چهارم :با توجه به مقادیر جدولها ،ریسک کلی «صنایع غذایی شیفو» بهصورت زیر
محاسبه میشود:
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× )R = (s1 ، 0.09308) × ∆−1 (s3، 0.20833) + ∆−1 ( s2 ، 0.13889
∆−1 (s3، 0.13889) + ∆−1 ( s0 ، 0.07850) × ∆−1 (s3 ، 0.09722 ) +
× ) ∆−1 (s2 ، 0.06667) × ∆−1 (s3، 0.06944) + ∆−1 (s1، 0.16710
∆−1 ( s3، 0.09722) = 1.54557
)𝑈 = ∆−1 (𝑠3، 0.20833) + ∆−1 ( 𝑠3 ، 0.13889) + ∆−1 (𝑠3 ، 0.097222
+ ∆−1 (𝑠2 ، 0.069444) + ∆−1 (𝑠3 ، 0.097222) = 4.36111
𝑅
1.54557
)] = ∆(0.35439) = (𝑠1 ، 0.10439
[ ∆ = ] [ ∆ = 𝑂𝑅1
𝑈
4.36111

نتیجه نهايي ريسک زنجیره تأمین .ریسک کلی زنجیره تأمین «صنایع غذایی شیفو» با
روش  FLCدوتایی تعدیلشده برابر با ( )S1 ,0/10439است .با توجه به نمودار  ،1مشاهده
میشود ،ریسک زنجیره تأمین «صنایع غذایی شیفو» بین دو گزینه )« (s1کم» و )(s2
«متوسط» قرار دارد و تقریباً بهاندازه  0/104نزدیک به گزینه ( s1کم) است.
تعیین اهمیت عوامل و معیارها با استفاده از ويکور فازی .برای پاسخ به سؤال دوم پژوهش
از تکنیک ویکور فازی استفاده شد .بدین منظور ابتدا پرسشنامه شماره  2طبق روش FLC
(محاسبات کالمی فازی دوتایی) و همچنین با استفاده از طیف پنجگزینهای لیکرت «بسیار
کماهمیت» تا «بسیار مهم» طراحی شد و در اختیار متخصصان شرکت قرار گرفت .دادههای
اولیه بهدستآمده از پرسشنامههای تکمیلشده در جدول  ،8ارائه شده است.

1 Overall Risk
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جدول  .8دادههای اولیه بهدستآمده از پرسشنامه شماره ( 2ویکور فازی)
معیارها
C11
C12
C13
C14
C15
C21
C22
C23
C24
C25
C31
C32
C33
C41
C42
C43
C44
C51
C52
C53

متخصصان
1

2

3

4

5

6

7

8

9

0/5
0
0/25
0
0/25
0
0/25
0/25
0/25
0
0
0
0
0/5
0/25
0/25
0/5
0
0/5
0/25

0/75
0/25
0/5
0/25
0/5
0/25
0/5
0/5
0/5
0
0
0
0
0/75
0/5
0/5
0/75
0/25
0/75
0/5

1
0/5
0/75
0/5
0/75
0/5
0/75
0/75
0/75
0/25
0/25
0/25
0/25
1
0/75
0/75
1
0/5
1
0/75

0
0/25
0
0
0
0
0
0
0
0/25
0
0
0
0/25
0/25
0/5
0/25
0
0/25
0/5

0/25
0/5
0/25
0/25
0/25
0
0/25
0/25
0/25
0/5
0
0
0/25
0/5
0/5
0/75
0/5
0/25
0/5
0/75

0/5
0/75
0/5
0/5
0/5
0/25
0/5
0/5
0/5
0/75
0/25
0/25
0/5
0/75
0/75
1
0/75
0/5
0/75
1

0
0
0/25
0/25
0
0
0/25
0/25
0
0/25
0
0
0
0/5
0
0/25
0/5
0
0
0/5

0/25
0
0/5
0/5
0/25
0/25
0/5
0/5
0/25
0/5
0
0
0
0/75
0/25
0/5
0/75
0/25
0/25
0/75

0/5
0/25
0/75
0/75
0/5
0/5
0/75
0/75
0/5
0/75
0/25
0/25
0/25
1
0/5
0/75
1
0/5
0/5
1

سپس با استفاده از تکنیک ویکور رتبه هر زیرمعیار مشخص شد که نتایج را میتوان در
جدول  ،9مشاهده کرد .بدین ترتیب مشخص شد کدامیک از زیرمعیارها در شرایط بحرانیتری
قرار دارند و باید موردتوجه بیشتری از سوی مسئولین قرار بگیرند.
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جدول  .9نتایج نهایی اهمیت و رتبه هر یک از زیرمعیارها با استفاده از تکنیک ویکور فازی
معیارها
)(C.1.1
)(C.1.2
)(C.1.3
)(C.1.4
)(C.1.5
)(C.2.1
)(C.2.2
)(C.2.3
)(C.2.4
)(C.2.5
)(C.3.1
)(C.3.2
)(C.3.3
)(C.4.1
)(C.4.2
)(C.4.3
)(C.4.4
)(C.5.1
)(C.5.2
)(C.5.3

𝒊𝑺

اهمیت
0/01525
0/05203
0/4996
0/5948
0/03244
0/2549
0/06292
0/06290
0/04720
0/07336
0/13511
0/16531
0/15361
0/12282
0/10471
0/11689
0/14849
0/06359
0/7649
0/09850

𝒊𝑹

رتبه
1
6
5
7
3
2
9
8
4
11
17
20
19
16
14
15
18
10
12
13

اهمیت
0/00671
0/01810
0/01810
0/01919
0/01919
0/00584
0/01919
0/01919
0/01906
0/01919
0/02735
0/2907
0/02798
0/02302
0/02798
0/02735
0/02798
0/01906
0/02735
0/02699

𝒊𝑸

رتبه
2
4
3
7
8
1
10
9
5
11
16
20
19
12
17
15
18
6
14
13

رتبه
1
5
4
7
3
2
10
9
6
11
17
20
19
14
15
16
18
8
12
13

اهمیت
0/01485
0/322
0/3157
0/36337
0/28161
0/03097
0/37379
0/373732
0/32402
0/40536
0/73247
0/85331
0/79929
0/62082
0/65138
0/67737
0/78377
0/37358
0/55510
0/61544

پس از انجام محاسبات بر روی دادهها ،دو شرط الزم برای تأیید تکنیک ویکور فازی باید
بررسی شود:
ـ شرط نخست

1
1
≤ )→ (0.03097 − 0.01485
→ 0.01612 ≤ 0.05263
𝑛−1
20 − 1

≥ 𝑄2 − 𝑄1

برقرار نیست ولی
ـ شرط دوم (ثبات پذيرش در تصمیمگیری) :دارابودن رتبه اول حداقل در  Qiو یا Si

با توجه به اینکه معیار «عدمتوانایی تأمینکننده برای تأمین مقدار معین مواد اولیه» در  Siدارای
رتبه اول است ،درنتیجه ترجیح معیار  C.1.1بر  C.2.1پذیرفته میشود .به همین ترتیب
رتبهبندی سایر معیارها نیز انجام شد که نتیجه بهصورت زیر بهدست آمد:
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𝐶11 > 𝐶21 > 𝐶15 = 𝐶12 = 𝐶13 = 𝐶24 > 𝐶14 = 𝐶51 = 𝐶23 = 𝐶22 = 𝐶25 > 𝐶52 > 𝐶53
> 𝐶41 = 𝐶42 > 𝐶43 > 𝐶31 = 𝐶44 > 𝐶33 > 𝐶32

پس از محاسبه اهمیت و رتبه معیارها نوبت به معیارهای اصلی میرسد .طبق محاسبات
انجامشده با روش ویکور فازی بر روی دادههای پرسشنامه اهمیت و رتبه هریک از معیارها به
شرح جدول  ،10بهدست آمد.
جدول  .10نتایج نهایی اهمیت و رتبه معیارها با استفاده از تکنیک ویکور فازی
𝒊𝑺
اهمیت

رتبه

اهمیت

رتبه

محدودیت ظرفیت ()C1
عدم اعتماد شرکت به تأمینکنندگان ()C2
کمبود کارکنان ماهر ()C3
بهکارگیری فناوری جدید ()C4
فاصله جغرافیایی بین تأمینکنندگان و
شرکت ()C5

𝒊𝑹

0/01294
0/07265
0/06637
0/08147

1
3
2
4

0/01065
0/03263
0/01581
0/03318

1
3
2
5

0/09208

5

0/03263

4

اهمیت

رتبه

عوامل

𝒊𝑸

0/12809
0/65535
0/36780
0/71149

1
3
2
4

0/76085

5

در جدول  10نیز بر اساس دو شرط گفتهشده اولویت نهایی عوامل بهدست میآید:
1
1
≤ )→ (0.36780 − 0.12809
→ 0.23971 ≤ 0.25
𝑛−1
5−1

≥ 𝑄2 − 𝑄1

ولی شرط دوم برقرار است؛ درنتیجه عامل محدودیت ظرفیت دارای اولویت اول است.
𝐶1 > 𝐶2 > 𝐶3 = 𝐶4 = 𝐶5

تحلیل شکاف ريسک زنجیره تأمین .از تکنیک تحلیل شکاف ریسک زنجیره تأمین میتوان
برای مشخصترکردن وضعیت معیارها و تأکید بر آنهایی که نیاز به توجه بیشتری دارند ،استفاده
کرد؛ ازاینرو نمودار شکل  ،3ترسیم شد .محور عمودی نشاندهنده سطح ریسک و محور افقی
نشاندهنده سطح اهمیت معیارها است؛ سپس با توجه به سطح ریسک (جدول  )5و سطح اهمیت
(جدول  ) 9معیارها موقعیت هر معیار بر روی نقشه ریسک زنجیره تأمین مشخص شد که نتیجه
را میتوان در شکل  ،3مشاهده کرد.
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شکل  .3تحلیل شکاف ریسک زنجیره تأمین

برای تفسیر جدول  ،11میتوان آن را به  4ناحیه تقسیم کرد.
جدول  .11نواحی چهارگانه نقشه ریسک زنجیره تأمین
ويژگيهای ناحیه

نواحي

سطح ریسک کم تا متوسط– میزان اهمیت کم تا متوسط
سطح ریسک کم تا متوسط – میزان اهمیت متوسط تا زیاد
سطح ریسک متوسط تا زیاد  -میزان اهمیت متوسط تا زیاد

ربع 1
ربع 2
ربع 3
ربع 4

سطح ریسک متوسط تا زیاد  -میزان اهمیت کم تا متوسط

 .5نتیجهگیری و پیشنهادها

در این پژوهش بهدلیل اهمیت تأمینکنندگان در زنجیره تأمین ،موضوع مدیریت ریسک زنجیره
تأمین از منظر ریسکهای وارده از سوی تأمینکنندگان ،بررسی شد .هدف ،ارزیابی میزان ریسک
وارده از سوی تأمینکنندگان بر «صنایع غذایی شیفو» و کمک به این شرکت برای اتخاذ
تصمیماتی بهمنظور کاهش سطح ریسک است .در این پژوهش  4نتیجه کلی بهدست آمد:
د عوامل مؤثر بر ریسک زنجیره تأمین از سوی تأمینکنندگان شناسایی شد؛
د ریسک کلی زنجیره تأمین از سوی تأمینکنندگان و همچنین عوامل محاسبه شد؛
د میزان اهمیت عوامل مؤثر بر ریسک زنجیره تأمین از سوی تأمینکنندگان محاسبه شد؛
د با استفاده از تکنیک تحلیل شکاف ریسک زنجیره تأمین ،جایگاه عوامل در نواحی چهارگانه
مشخص شد .درمجموع  20معیار در قالب  5عامل اصلی محدودیت ظرفیت ،عدماعتماد شرکت
به تأمین کنندگان ،کمبود کارکنان ماهر ،بهکارگیری فناوری جدید و فاصله جغرافیایی بین
تأمینکنندگان و شرکت شناسایی شد که بر اساس رتبه آنها در ریسک و اهمیت ،جایگاهشان
در چارت تکنیک تحلیل شکاف بهصورت یکجا در شکل  ،4ارائه شده است.
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تأمینکنندگان و شرکت

شکل  .4تحلیل شکاف عوامل اصلی و معیارها

با رسم منطقه جواب معیارهای هر عامل (کار جدید صورتگرفته بر تکنیک تحلیل شکاف
است) وضعیت کلی هر عامل مشخصتر میشود؛ البته در تحلیل منطقه هر عامل باید به این
نکته توجه داشت که اعداد روی محور ریسک و اهمیت درواقع رتبه هر عامل یا معیار را ازنظر
ریسک و اهمیت نشان میدهد و هرچه به مبدأ مختصات نزدیکتر میشوند ،دارای ریسک و
اهمیت بیشتری هستند.
د عامل کمبود کارکنان ماهر بهصورت منسجم هم اهمیت و هم ریسک کمتری را نشان میدهد؛
د عامل بهکارگیری فناوری جدید نیز بهصورت منسجم ،اگرچه ریسک باالتری را نشان میدهد،
ولی اهمیت آن برای شرکت زیاد نیست؛
د محدودیت ظرفیت به نسبت  2مورد قبلی دارای انسجام کمتری است و اگرچه  2معیار آن
دارای ریسک و اهمیت پایینی هستند 2 ،معیار آن ریسک باالتری دارند.
د عدماعتماد شرکت به تأمینکنندگان نیز دارای انسجام کمی است و معیارهایش هم از نظر
ریسک و هم از نظر اهمیت تفاوت معناداری دارند؛
د عامل فاصله جغرافیایی نیز منسجم است و ریسک و اهمیت متوسطی را ارائه میکند.
با توجه به تکنیک ویکور فازی و رتبهبندی اهمیت عوامل و معیارها به نظر میرسد معیار
عدمتوانایی تأمینکننده برای تأمین مقدار معین مواد اولیه و از عامل محدودیت ظرفیت بیشترین
اهمیت را از نظر متخصصان دارا بوده است؛ بنابراین توصیه میشود این مسئله موردتوجه جدی
قرار گیرد؛ بنابراین پیشنهاد میشود ،شرکت قبل از عقد قرارداد با تأمینکنندگان ،اطالعات کافی،
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در زمینه ظرفیت آنها را کسب کند؛ همچنین شرکت در مورد تأمینکنندگانی که ظرفیت
محدودی دارند و قادر به تأمین تمام نیاز شرکت نیستد ،جایگزینهایی در نظر داشته باشد تا در
صورت لزوم از آنها استفاده کند.
پس از معیار عدمتوانایی تأمینکننده برای تأمین مقدار معین مواد اولیه ،معیار تحویل
نامناسب اقالم (تاریخ انقضا و بستهبندی) از عامل عدماعتماد شرکت به تأمینکنندگان بیشترین
اهمیت را دارد؛ بنابراین پیشنهاد میشود شرکت با تأمینکنندگان معتبر به عقد قرارداد بپردازد و
قبل از تحویل کاال ،بازرسیهای الزم از طرف شرکت مبنی بر سالمبودن کاال صورت گیرد.
با توجه به نقشه تحلیل شکاف پیشنهادهای زیر ارائه میشود:
 .1مطابق با نقشه شکل  ،4معیارهای اشتباهات انسانی ،فقدان اپراتور و خرابکاری عمدی در ربع
اول قرار دارند .این زیر معیارها ،نه ریسک زیادی را به سازمان تحمیل میکنند و نه اهمیت باالیی
دارند؛ بنابراین مدیران سازمان می توانند در خصوص این زیر معیارها همچون گذشته به روند خود
ادامه دهند؛ البته معیارهای دیگری هم در این ربع قرار دارند ،ولی بیشتر متمایل به مرکز نمودار
هستند و باید عالوه بر سیاستهای این ناحیه به سیاستهای نواحی دیگر نیز توجه کرد.
 .2معیارهای عدمتوانایی تأمینکننده برای تأمین مواد اولیه در زمان معین ،نامنظمبودن فاصله
سفارشها ،انعقاد قرارداد با شرکتهای تأمینکننده نامعتبر ،عدمارائه مواد اولیه باکیفیت و عدم
ارتباط مستقیم تأمینکننده با شرکت در ربع دوم قرار دارند؛ یعنی سطح ریسک آنها کم است اما
متخصصین اهمیت زیادی برای آنها قائل هستند؛ بنابراین مدیران باید از میزان توجه خود به
این معیارها بکاهند و توجه خود را به معیارهایی معطوف کنند که ریسک زیادی برای سازمان
ایجاد میکنند.
 .3معیارهای عدمتوانایی تأمینکننده برای تأمین مقدار معین مواد اولیه ،عدمهماهنگی بین
ظرفیت تأمینکننده و مقدار موردنیاز شرکت در یک بازه زمانی معین ،برآوردهشدن اقالم موردنیاز ،
تحویل نامناسب اقالم و عدماطمینان نوع و مقدار اقالم ارسالی با فاکتور در ربع سوم یا بحرانی
قرار دارند .بهعنوان نقاط ضعف شناسایی میشوند .این زیرمعیارها خطری جدی برای سازمان
محسوب میشوند و مدیران باید بیشترین توجه خود را به این زیرمعیارها معطوف کنند.
 .4معیارهای عدمانعطافپذیری تأمینکننده ،عدماستفاده از فناوری اینترنت در ثبت سفارش ،عدم
آگاهی از وجود فناوری جدید ،عقبماندگی از تغییرات سریع فناوری ،ناتوانی در بهکارگیری
فناوری جدید و فشردگی ترافیکی که در حملونقل دخالت دارند در ربع چهارم قرار دارند و
مدیران باید همچون گذشته به این معیارها توجه کافی داشته باشند؛ چراکه غافلشدن از این
معیارها ریسک زیادی را به سازمان تحمیل میکند.
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