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چكيده 
بهدلیل تغییرات شرايط تولید و بازار ،شركتها با فشار زيادي مواجه شدهاند .يكي از راههاي برخورد با
اين فشارها مفهوم زنجیره تأمین و افزايش انعطافپذيري آن براي ارضاي نیازهاي متفاوت مشتريان است.
از آنجا كه قبل از هرگونه تصمیمگیري درمورد انعطافپذيري زنجیره تأمین ،اندازهگیري آن امري ضروري
است ،در اين مطالعه با بهكارگیري روش فازي مبتني بر عملگر اصالحشده مرتبسازي مقايسات زباني
براساس میانگین هندسي موزون در جريان يك تصمیمگیري گروهي تعاملي ،به اندازهگیري انعطافپذيري
زنجیره تأمین پرداخته شده است .در اين اندازهگیري ،انعطافپذيري منبعيابي ،انعطافپذيري سیستم تولید و
عملیات ،انعطافپذيري توزيع و انعطافپذيري سیستمهاي اطالعاتي ،بهعنوان ابعاد انعطافپذيري زنجیره
تأمین درنظر گرفته شدهاند .مورد مطالعه اين پژوهش در كارخانه يزدباف انجام شد .نتايج بررسي وضعیت
مطلوب و وضعیت موجود اين كارخانه ،نیاز زنجیره تأمین كارخانه به بهبود را نشان ميدهد كه بهترين راه
براي بهبود انعطافپذيري زنجیره تأمین اين كارخانه ،بهبود بعد سیستمهاي اطالعاتي آن است .اين نتايج
از سوي اعضاي گروه نیز مورد پذيرش قرار گرفت.
كليدواژهها:انعطافپذيريزنجيرهتأمين؛تصميمگيريگروهي؛رويكردفازي .
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.1مقدمه 

اخیراً مفهوم زنجیره تأمین توجه بسیاري از محققان را به خود جلب كرده است .زنجیره تأمین،
شبكهاي از سازمانهاي درگیر در فرآيندهاي متفاوت و فعالیتهاي تولید ارزش در شكل
محصوالت و خدمات براي مشتري نهايي است [ .]3اعضاي يك زنجیره تأمین معمولي عبارتاند
از :تأمینكنندگان ،انبارهاي مواد اولیه ،مراكز تولید ،توزيعكنندگان ،خردهفروشيها و مشتري نهايي
[ .]9زنجیره تأمین نیاز دارد انعطافپذير باشد؛ زيرا عملیات آن همیشه در معرض انواع عدم
قطعیتها ،مانند تقاضاي مشتري و ظرفیت تأمینكننده ،قرار دارد [ .]22انعطافپذيري زنجیره
تأمین ابزاري براي مقابله با تغییرات مقدار سفارش است [ .]21افزايش پیچیدگي ساختارهاي تولید،
زمانهاي تحويل كوتاهتر و ضرورت تولید سفارشي محصوالت نیز اهمیت انعطافپذيري را بیشتر
كرده است [ .]91انعطافپذيري بازتاب توانايي سیستم براي پاسخ سريع و شايسته به تغییرات
داخلي و خارجي سیستم است [ .]28زمانيكه منبعيابي ،تولید و تحويل از جايي باشد كه ازنظر
هزينه و فروش ،بهینهترين باشد و بیشترين سود را داشته باشد ،زنجیره تأمین داراي انعطافپذيري
در سطح جهاني است [.]19
بهكارگیري راهبردهاي انعطافپذيري بسیار به طراحي تولید ،توانايي فرآيندها و تجهیزات
تولید ،طراحي زنجیره تأمین و مسائل مديريتي وابسته است .قبل از بهكارگیري راهبردهاي
انعطافپذيري ،به هزينههاي انعطافپذيري نیز بايد توجه كرد [ .]21همكاري نزديك تولیدكننده و
تأمینكننده به كاهش هزينههاي تولید و افزايش انعطافپذيري زنجیره تأمین كمك ميكند و
عملكرد زنجیره تأمین را بهبود ميبخشد [ .]11انعطافپذيري زنجیره تأمین بهطور كلي با كاهش
دادن زمان چرخه و اجراي فرآيند دوباره پر كردن كششي ،تا حدود زيادي بهدست ميآيد [.]23
اندازهگیري انعطاف پذيري زنجیره تأمین ،توانايي سازمان براي مقابله مؤثر و كارآمد با عدم
اطمینانهاي محیطي [ ]99و كاهش خطرات زنجیره تأمین [ ]91را نشان ميدهد و به شناسايي
نقاط ضعف و ارائه راهحلي براي بهبود نیز كمك ميكند [.]21
در اين مطالعه ،با بهكارگیري روش فازي مبتني بر عملگر اصالحشده مرتبسازي مقايسات
زباني براساس میانگین هندسي موزون ،)LOWGA( 2در جريان يك تصمیمگیري گروهي تعاملي،
به اندازهگیري انعطافپذيري زنجیره تأمین پرداخته شده است .در عملگر اصالحشده ،LOWGA
وزنها ،به موقعیت مرتبشده دادهها وابسته هستند .با استفاده از اين عملگر ميتوان نظرات
اعضاي گروه را با يكديگر جمع كرد و تصمیم گروهي مناسبي گرفت .صنعت نساجي ريشهايترين
صنعت كشور ايران و صنعتي مصرفكنندهمحور است كه در دهه اخیر با چالشهاي بسیاري كه
عمدتاً ناشي از رقابت نابرابر با محصوالت وارداتي است ،مواجه بوده است [ .]1كارخانه مورد مطالعه
1. Linguistic Ordered Weighted Geometric Averaging
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نیز يكي از بزرگترين كارخانجات نساجي خاورمیانه است .اين كارخانه با استفاده از بهترين مواد
اولیه ،انواع پارچههاي پنبهاي ،الیاف مصنوعي و مخلوط آنها را تولید ميكند [ .]8اين پژوهش
قصد دارد با اندازهگیري انعطافپذيري زنجیره تأمین يك كارخانه نساجي ،میزان رقابتپذيري آن را
ارزيابي كند.
.2مبانينظريوپيشينهپژوهش 

اندازهگيري انعطافپذيري زنجيره تأمين .اندازهگیري اولین گامي است كه به كنترل و
درنهايت بهبود منجر ميشود .اگر نتوانید چیزي را اندازهگیري كنید نميتوانید آن را درك كنید ،اگر
نتوانید آن را درك كنید نميتوانید آن را كنترل كنید و اگر نتوانید آن را كنترل كنید نميتوانید آن را
بهبود دهید .اندازهگیري بهمنظور تحلیل ،ارزيابي ،كنترل و بهبود فعالیتهاي يك شركت براي
دستیابي به اهداف و مقاصدش است .اندازهگیري عمل شناخت واقعیت است [ .]21با توجه به نقش
مهمي كه سیستمهاي اندازهگیري در نظارت ،بهبود اهداف و فرآيندهاي فعلي سازمان و اجتناب از
اشتباه در سازمان ايفا ميكنند ،اندازهگیري انعطافپذيري زنجیره تأمین نیز ميتواند در
تصمیمگیري درمورد آن بسیار راهگشا باشد [ .]2با اندازهگیري انعطافپذيري زنجیره تأمین ميتوان
توانايي سازمان را براي مقابله مؤثر و كارآمد با تغییرات پیشبینينشده در نیازهاي مشتريان و
اقدامات رقیب ارزيابي كرد .اندازهگیري انعطافپذيري زنجیره تأمین ،درجهاي را كه زنجیره تأمین
ميتواند به نوسانات تصادفي در عرضه و تقاضا پاسخ دهد ،نشان ميدهد [ .]21پژوهشگران تاكنون
بهمنظور اندازهگیري انعطافپذيري زنجیره تأمین ابزارهاي گوناگوني را ارائه كردهاند كه در زير به
برخي از آنها اشاره ميشود :
ـ اكبري جوكار و همكارانش با بهرهگیري از مدل فرآيندگراي ( SCORمدل مرجع عملیات
زنجیره تأمین) و با استفاده از سادگي و كاربردي بودن معیارهاي ارائهشده در اين مدل جامع ،روشي
كمي را براي اندازهگیري انعطافپذيري زنجیره تأمین ارائه دادهاند [.]2
ـ مون 2و همكارانش مقیاسي چندبعدي و معتبر را براي اندازهگیري انعطافپذيري زنجیره تأمین
شركتهاي تولیدي پوشاك و نساجي ارائه كردهاند .آنها براي اندازهگیري انعطافپذيري زنجیره
تأمین شركتهاي تولیدي پوشاك و نساجي 21 ،عامل را كلیدي دانستند [.]18
ـ چو 1براي اندازهگیري انعطافپذيري زنجیره تأمین الگوريتمي را با سه مرحله پیشنهاد كرده است.
اين الگوريتم با مقايسه اي كه بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب زنجیره تأمین موردنظر در
هريك از مؤلفهها و ابعاد و تجمیع آنها به عمل ميآورد ،انعطافپذيري زنجیره تأمین مورد نظر را
ارزيابي ميكند [.]29
1. Moon
2. Chuu
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ـ فلیز تكسیرا و كاروالیو بريتو 2معیار سنجش انعطافپذيري زنجیره تأمین را زمان بازگشت به
تعادل درنظر گرفتند كه اين زمان هرچه كوتاهتر باشد ،نشاندهنده انعطافپذيري بیشتر سیستم
است [.]26
ـ بیمن 1منبعيابي را معیار مناسبي براي سنجش انعطافپذيري زنجیره تأمین دانسته است .او
انعطافپذيري حجم ،تحويل و تركیب را بهعنوان انواع اصلي انعطافپذيري سیستم مطرح كرده
است كه انعطافپذيري در منبعيابي ،بهطور همزمان ميتواند انعطافپذيري در حجم ،تحويل و
تركیب را افزايش دهد [.]21
روششناسيپژوهش 

.3

پژوهش حاضر به لحاظ هدف ،كاربردي است و از انواع تحقیقات توصیفي ميباشد .مورد مطالعه
اين پژوهش در كارخانه يزدباف انجام و براي جمعآوري دادهها از روش میداني و ابزار پرسشنامه
استفاده شده است.
يافتههايپژوهش 
تحليلدادههاو 

.4

شناسايي و دستهبندي عوامل مؤثر بر انعطافپذيري زنجيره تأمين .نقطه آغازين اين
تحقیق ،شناسايي عوامل مؤثر بر انعطافپذيري زنجیره تأمین در صنعت نساجي است .مطالعه متون
تخصصي نشان داد كه براي اندازهگیري انعطافپذيري زنجیره تأمین 1 ،بعد را بايد درنظر گرفت.
اين چهار بعد عبارتاند از :انعطافپذيري منبعيابي؛ انعطافپذيري سیستم تولید و عملیات؛
انعطافپذيري توزيع و انعطافپذيري سیستمهاي اطالعاتي .براي اندازهگیري هر بعد نیز
مؤلفههايي شناسايي و براساس آنها پرسشنامهاي طراحي شد .بهمنظور سنجش روايي پرسشنامه
نیز از نظر شش نفر خبره در اين زمینه استفاده شد كه آنها روايي محتوايي پرسشنامه را مورد تأيید
قرار دادند .سپس مدل مفهومي از انعطافپذيري زنجیره تأمین به شرح نمودار  2ارائه شد.

1. Feliz Teixeira and Carvalho Brito
2. Beamon
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جدول  .2تعاريف ابعاد انعطافپذيري زنجیره تأمین []18
ابعاد
انعطافپذيري منبعيابي
انعطافپذيري سیستم
تولید و عملیات
انعطافپذيري توزيع
انعطافپذيري سیستم
اطالعاتي

تعاريف
در دسترس بودن مواد و خدمات واجد شرايط و توانايي خريد مؤثر آنها در پاسخ به تغییر
نیازها.
توانايي استفاده از منابع موجود براي تولید محصوالتي باكیفیت و داراي ويژگيها ،تركیبات و
حجمهايي منطبق با ويژگيهاي مشتريان مختلف ،بهمنظور برآوردن خواستههاي بازارهاي
مختلف.
توانايي شركت براي مديريت مؤثر و كارآمد انبارها ،ظرفیت بارگیري ،توزيعكنندگان خود و
ساير امكانات توزيع برطبق شرايط در حال ظهور بازار.
توانايي سیستم اطالعاتي سازمان براي وفق با شرايط در حال تغییر ،به ويژه هنگام رخدادهاي
پیشبیني نشده.




نمودار  .2مدل مفهومي انعطافپذيري زنجیره تأمین


ارزيابيانعطافپذيريزنجيرهتأمين كارخانهيزدبافبااستفادهازرويكردتصميمگيري

گروهيفازي .مورد مطالعه اين پژوهش در كارخانه يزدباف انجام شد .اين كارخانه بهعنوان يكي
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از بزرگترين كارخانجات نساجي خاورمیانه مطرح است كه با مدعیان تولید نساجي در جهان رقابت
ميكند .پرسشنامه بین يك گروه همگن از كارشناسان كارخانه كه ارتباط و آشنايي بیشتري با
زنجیره تأمین كارخانه دارند توزيع شد كه شامل مدير كارخانه ( ،)E1قائممقام مديرعامل (،)E2
معاون مدير كارخانه ( ،)E3مدير فروش ( ،)E4مدير برنامهريزي و كنترل تولید و مواد ( )E5و مدير
سیستمهاي اطالعاتي ( )E6ميشوند .ارزيابي اهمیت ابعاد و مؤلفههاي آن و میزان برخورداري
كارخانه مورد نظر از هريك از مؤلفهها براساس يك طیف 3تايي بهشرح جدول  1است .با توجه به
اينكه براي مديران مجموعه ،بیان نظراتشان درباره معیارها و ابعاد انعطافپذيري بهصورت عددي
دقیق مشكل است ،از آنها خواسته شد ارزيابي خود از گزينهها را بهصورت فازي بیان كنند؛ يعني
بهجاي اعداد ،معیارها و ابعاد را با اصطالحات زباني ،مثل متوسط ،ضعیف و خوب ،ارزيابي كنند.
جدول  .1اصطالحات زباني درجهبندي اهمیت و عملكرد
طيف9تاييدرجهبندياهميت

طيف9تاييدرجهبنديعملكرد

 :2 = S1بدون اهمیت

 :2 = S1كامالً ضعیف

 :1 = S2بسیار كماهمیت

 :1 = S2خیلي ضعیف

 :9 = S3كماهمیت

 :9 = S3ضعیف

 :1 =S4تاحدودي كماهمیت

 :1 = S4تاحدودي ضعیف

 :1 = S5اهمیت متوسط

 :1 = S5متوسط

 :6 = S6تاحدودي مهم

 :6 = S6تاحدودي خوب

 :1 = S7مهم

 :1 = S7خوب

 :8 = S8بسیار مهم

 :8 = S8خیلي خوب

 :3 = S9فوقالعاده مهم

 :3 = S9عالي

نظرات  6مدير كارخانه در بعد انعطافپذيري منبعيابي ( ) در جدول  9نشان داده شده است.
جدول  :9دادههاي جمعآوريشده از مديران كارخانه مورد مطالعه
ابعادو

عملكرد

اهميت

معيارها
8
1
6
8
6
6

1
1
8
1
6
6

3
8
8
8
6
8

6
1
1
8
6
6

3
3
3
3
3
3

1
1
1
8
8
8

1
1
6
1
6

1
8
1
1
1

6
1
1
6
1

1
1
1
1
1

6
1
1
1
6

1
1
1
1
1
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الگوريتمي كه براي ارزيابي درجه انعطافپذيري زنجیره تأمین درنظر گرفته شده ،داراي رويكرد
زباني فازي است و در آن شاخصهاي اصطالحات زباني بهطور مستقیم در محاسبات بهكار گرفته
شدهاند .همچنین براي تجمیع نظرات اعضاي گروه از عملگر اصالحشده  LOWGAاستفاده شده
است .اين عملگر يكي از بهترين عملگرهاي تجمیع است .عملگر تجمیع به معناي تجمیع يك n
تايي از اشیاء عضو مجموعهاي خاص به يك شيء از همان مجموعه است [ .]1در عملگر
اصالحشده  ،LOWGAوزنها به موقعیت مرتبشده دادهها وابسته هستند .با استفاده از اين
عملگر ميتوان نظرات اعضاي گروه را با يكديگر جمع كرد و تصمیم گروهي مناسبي گرفت .براي
استفاده از عملگر اصالحشده  ،LOWGAبردار موزون حداكثر آنتروپي نمايي الزم است [.]29
براي محاسبه اين بردار ميتوان از روش ياگر 2كه الگوريتمي در  1مرحله است استفاده كرد .
 .الگوريتم مورد نظر براي محاسبه بردار
محاسبه بردار موزون حداكثر آنتروپي نمايي
موزون حداكثر آنتروپي نمايي ،چهار مرحله دارد كه براي نظرات كارشناسان ،معیارهاي
انعطافپذيري و ابعاد انعطافپذيري بهطور جداگانه محاسبه ميشود .براي نمونه به محاسبه بردار
موزون آنتروپي حداكثر نمايي مربوط به نظرات كارشناسان اشاره ميشود .محاسبه بردار موزون
آنتروپي حداكثر نمايي مربوط به معیارها و ابعاد انعطافپذيري نیز از روندي مشابه پیروي ميكنند
كه نتايج نهايي آنها در پايان ارائه شده است .
گامهاي الگوريتم ياگر براي محاسبه بردار موزون حداكثر آنتروپي نمايي مربوط به نظرات
كارشناسان به شرح ذيل هستند:
1
گام  :2مشخص كردن توصیفگر زباني فازي مورد استفاده و تعیین درجه عضويتها
يكي از مسائل مهم در تصمیمگیري گروهي ،تعريف يك استراتژي تصمیم است كه نظرات فردي
تصمیمگیران را براي رسیدن به يك نظر گروهي ارزيابي كند .مفهوم «اكثريت» نقش مهمي در
اين زمینه دارد .كاهش مقادير فردي به يك مقدار تجمي شده كه آن را «نظر اكثريت» مينامند،
همیشه بهوسیله يك فرآيند تجمیع صورت ميگیرد .در تصمیمگیري گروهي ،براي تعیین يك
استراتژي تركیب براي هدايت فرآيند تجمیع نظرات اعضاء ،از توصیفگرهاي زباني استفاده
ميشود .مفهوم توصیفگرهاي زباني بهوسیله «لطفيزاده» در سال  2389معرفي شد .مفهوم
توصیفگرهاي فازي براي ترجمه خصوصیات زبان محاورهاي به عبارات رياضي رسمي بهكار
ميرود كه باعث فرمولبندي تصمیمگیري چندمعیاره و توابع ارزيابي آنها ميشوند .دو نوع
توصیفگر كلي وجود دارد :توصیفگرهاي مطلق و توصیفگرهاي نسبي .توصیفگرهاي مطلق،
همچون «نزديك به  »1و «بیشتر از  ،»21بهصورت زيرمجموعههاي فازي با تابع عضويت
1. Yager
2. Linguistic fuzzy quantifier
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] [
 ،میزان درجهاي را نشان ميدهد كه
تعريف ميشوند كه
مقدار مفهوم  Qرا اقناع ميكند .توصیفگرهاي نسبي همچون «بیشترين»« ،نیمي از» و
«نزديك به  11درصد» ،بهصورت زيرمجموعههاي فازي تعريف ميشوند با بازه واحد
 ،بیانگر میزان درجهاي است كه نسبت مفهوم
كه
] [ ] [
] [
Qرا اقناع ميكند كه براي سادگي بهصورت ) ( Qنمايش داده ميشود.
بهاينترتیب ،توصیفگرهاي زباني فازي كه توصیفگرهايي نسبي هستند ،بهصورت بازه [ ] ,
نشان داده ميشوند .رايجترين توصیفگرهاي زباني فازي كه در محاسبه بردار وزن بهكار ميروند،
توصیفگرهاي «بیشترين»« ،حداقل نیمي» و «تا حد ممكن» هستند كه بهترتیب با بازههاي
[ ]1 ،1/1[ ،]1/9 ،1/8و [ ]1/1 ،2تعريف ميشوند [ .]6توصیفگرهاي زباني فازي كه مفهوم
اكثريت فازي را منعكس ميكنند ،براي محاسبه بردار وزن عملگرهاي تجمیع استفاده ميشوند و با
تابع عضويت زير تعريف ميشوند [:]6

رابطه 2

{ = ) (Q

 :Qتوصیفگر زباني فازي
مربوط به نظرات كارشناسان ( ̅ ) از توصیفگر «بیشترين» با بازه
براي محاسبه بردار
[ ]1/9،1/8استفاده شده است تا نشاندهنده اكثريت فازي كارشناسان باشد.
{ = ) (Q
گام  :1محاسبه بردار موزون نمايي ( ̅ ):
بردار وزن را ميتوان با استفاده از توصیفگرهاي زباني محاسبه كرد .در روشي كه توسط ياگر
پیشنهاد شده است ،بردار وزن توصیفگرهاي زباني با استفاده از رابطه زير محاسبه ميشود:
رابطه 1

wi = Q( ) – Q( ),
for i = 1,2,…,n.
w1 = Q( ) – Q( ) = 0 - 0 = 0
w2 = Q( ) – Q( ) = 0.0667 - 0 = 0.0667
w6 = Q( ) – Q( ) = 1 – 1 = 0
)̅ = (0, 0.0667, 0.3333, 0.3333, 0.2667, 0
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گام  :9محاسبه میزان خوشبیني يا ريسكپذيري مدير گروه
يكي از مشخصههاي اصلي عملگرهاي تجمیع كه بیانگر رفتار اين عملگر است ،درجه
 Ornessيا ريسكپذيري است .درجه  Ornessيا ريسكپذيري ،موقعیت عملگر تجمیع را در
بین روابط ( andمينیمم) و ( orماكزيمم) نشان ميدهد .اين درجه بیانگر میزان تأكید تصمیمگیر
بر مقادير بهتر و يا بدتر يك مجموعه از شاخصها است .افراد ريسكپذير بر خواص خوب يك
گزينه و افراد ريسكگريز بر خواص بد يك گزينه تأكید ميكنند و آن را مالك انتخاب خود قرار
ميدهند .درجه  Ornessبهصورت زير تعريف ميشود:
1

رابطه 9

0

∑(

)

هرچه مقدار  Ornessبیشتر باشد ،میزان خوشبیني يا ريسكپذيري تصمیمگیر بیشتر خواهد
بود [ .]6میزان خوشبیني يا ريسكپذيري مدير گروه در محاسبه ̅ مربوط به نظرات كارشناسان
( ̅ ) به شرح زير است:

̅

گام  :1محاسبه بردار موزون حداكثر آنتروپي نمايي
اهاگان 2توسط اصل حداكثر آنتروپي روشي را با درجه  Ornessبراي بهدست آوردن وزنهاي
عملگرهاي تجمیع توسعه داد [ .]21اين روش برپايه حل مسئله بهینهسازي مقید است كه با روش
ضرايب الگرانژ قابل حل است [ .]1در محاسبه اين وزنها پارامتر الگرانژ عاملي تعیینكننده
است كه از طريق فرآيند دو مرحلهاي زير بهدست ميآيد:
 .2يافتن مثبت از معادله جبري زير:
)

رابطه 1
=0

( +… +

(

∑

(

(+
=

 .1يافتن
رابطه 1

با استفاده از معادله زير:
(=

1. O'Hagan
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̅ :

رابطه 6
∑

̅

نتايج بهدست آمده از محاسبه بردار موزون آنتروپي حداكثر نمايي مربوط به معیارها و ابعاد
انعطافپذيري بهشرح زير است:
بردار موزون آنتروپي حداكثر نمايي مربوط به معیارهاي انعطافپذيري:
̅

بردار موزون آنتروپي حداكثر نمايي مربوط به ابعاد انعطافپذيري:
̅

الگوريتميبرايارزيابيانعطافپذيريزنجيرهتأمين.انعطافپذيري زنجیره تأمین مفهومي
چندبعدي دارد كه اندازهگیري آن ميتواند براساس ابعاد و مؤلفههاي موجود در هر بعد انجام گیرد.
با مقايسه وضعیت موجود و وضعیت مطلوب زنجیره تأمین مورد نظر در هريك از ابعاد و مؤلفهها و
تجمیع آنها ،ميتوان انعطافپذيري زنجیره تأمین مورد نظر را ارزيابي كرد .الگوريتم درنظر

211

تصميمگيري گروهي با رويكرد فازي بهمنظور ارزيابي ...

گرفتهشده براي ارزيابي انعطافپذيري زنجیره تأمین ،سه مرحله دارد كه به ترتیب نمودار  1است.
بهشرح زير تعريف ميشود:
در اين الگوريتم تابع
)

(

رابطه 1
برابر با jامین عنصر بزرگ در میان ها است؛ يعني برابر با jامین عنصر بعد از مرتب كردن
ها از بزرگ به كوچك است .ها عناصر بردار موزون آنتروپي حداكثر نمايي هستند
∏ = است.
و

مرحله 2
تعیین میزان نیاز به بهبود هر بعد انعطافپذيري

مرحله 1
تعیین میزان نیاز بهبود انعطافپذيري زنجیره تأمین

مرحله 9
تحلیل توافقي تعاملي

رسیدن به توافق

خیر

بلي
گرفتن تصمیمي نامتناقض
نمودار  .1الگوريتم ارزيابي انعطافپذيري زنجیره تأمین
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مرحله  :2تعیین میزان نیاز به بهبود هر بعد انعطافپذيري
 .2از برخي از قوانین عملیاتي تعريفشده ازسوي ژو 2استفاده شده و نرخ موزون (
ميشود.

) محاسبه

=

رابطه 8
رابطه 3

=

=
) (
̅

}]

(
{

[

̅

}
]

رابطه 21

=
{
[

در محاسبه نرخ موزون  μ= 0.5درنظرگرفته شده است .محاسبه نرخهاي موزون معیار  2از
بعد  2را بهعنوان مثال در زير آورده شدهاند:
= (S7)0.5
(S7)0.5 = S7
= (S7)0.5
(S7)0.5 = S7
= (S8)0.5
(S6)0.5 = S6.9282
= (S7)0.5 (S7)0.5 = S7
= (S9)0.5
(S6)0.5 = S7.3485
= (S7)0.5
(S7)0.5 = S7
همه نرخهاي موزون ( ) مربوط به هر معیار با هم تجمیع ميشوند تا يك نظر گروهي براي هر
) حاصل شود.
معیار با عنوان نرخ موزون تجمیعي(
)

رابطه 22
عملگر  LOWGAبا بردار موزون آنتروپي حداكثر نمايي
زباني بهدست آمده تا نشاندهنده اكثريت فازي كارشناسان باشد.
بهصورت زير محاسبه ميشود:
براي مثال
(S6.9282)0.2126=S7.0278

(S7)0.1916

(S7)0.1728

(S7)0.1405 (S7)0.1558

(

است كه از توصیفگر

=(S7.3485)0.1267

نتايج بهدست آمده از محاسبه نرخهاي موزون تجمیعي را در جدول  1ميتوان مشاهده كرد.
به همان ترتیب نیز درجههاي اهمیت هر بعد با هم تجمیع ميشوند تا يك نظر گروهي براي
حاصل شود.
هر بعد با عنوان اهمیت تجمیعي

1. Xu
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)

رابطه 21

(

براي نمونه ،اهمیت تجمیعي بعد  2بهصورت زير محاسبه ميشود:
(S9)0.1405 (S8)0.1558 (S7)0.1728 (S7)0.1916 (S6)0.2126 =S7.3971

=(S9)0.1267

نتايج محاسبات در جدول  1آورده شده است.
جدول  .1نرخ موزون تجمیعي معیارها و اهمیت تجمیعي ابعاد
ابعادو

اهميتتجميعيو

معيارها

نرخموزون
تجميعي

1/9312
1/1118
6/6193
6/1113
6/2682
6/1813

از

ابعادو
معيارها

اهميتتجميعيو
نرخموزون
تجميعي

ابعادو

اهميتتجميعيو
نرخموزون

معيارها

تجميعي

1/6196
6/1112
6/8139
6/3219
1/2821
1/1111

ابعادو

نرخموزون

معيارها

تجميعي

1/1911
1/1168
1/6112
1/1313
1/6891
6/1931

بهصورت زير نرخ تجمیعي مرحله اول

1/1282
1/2183
1/2911
1/6191
1/1316
6/9121

را ميتوان بهدست آورد.

)

رابطه 29

اهميتتجميعيو

(

است كه از توصیفگر
عملگر  LOWGAبا بردار موزون آنتروپي حداكثر نمايي
بهدست آمده تا نشاندهنده اكثريت فازي معیارهاي انعطافپذيري باشد.
زباني
بهصورت زير محاسبه ميشود:
براي نمونه،
(S6.0849)0.2420 =S6.4341

(S6.1681)0.2189

(S6.5579)0.1980

(S6.6039)0.1791

=(S7.0278)0.1620

همه نرخهاي تجمیعي مرحله اول به ترتیب جدول  1هستند.
هر بعد انعطافپذيري ميتوان درجه بهبود هر بعد
و
 .1با محاسبه اختالف بین
درنظر گرفته شود ،درجه
و
انعطافپذيري را بهدست آورد؛ براي نمونه اگر
بهبود بهصورت زير تعريف ميشود:
= ) (𝛾
رابطه 21
مثالي از محاسبه درجه بهبود ابعاد در زير آورده شده است:
) = 7.3971– 6.4341 = 0.9630

(𝛾
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جدول شماره  1نشاندهنده میزان نیاز به بهبود هر بعد انعطافپذيري است.
جدول  .1میزان نیاز به بهبود هر بعد انعطافپذيري
انعطافپذيريابعاد
اهمیت تجمیعي ابعاد
نرخ تجمیعي مرحله اول
درجه بهبود ابعاد

1/6191
6/1322
2/1111

1/9312
6/1912
1/3691

1/1282
1/9381
1/2112

1/1993
1/6131
2/1111

میزان نیاز به بهبود ابعاد ،با هم مقايسه ميشود و بعدي كه بزرگترين ارزش مثبت را دارد،
براي بهبود درنظر گرفته ميشود .براساس نتايج محاسبات ،بعد (انعطافپذيري سیستمهاي
اطالعاتي) بیشترين مقدار امتیاز حاصل از ارزيابي را به خود اختصاص داده و بهترين بعد براي
بهبود است و ابعاد (انعطافپذيري توزيع)( ،انعطافپذيري سیستم تولید و عملیات) و
(انعطافپذيري منبعيابي) ،بهترتیب در رتبههاي دوم ،سوم و چهارم براي بهبود قرار دارند .مقدار
امتیازهاي حاصل از ارزيابي نیز نشان ميدهند كه درصورت نیاز زنجیره تأمین كارخانه مورد مطالعه
به بهبود انعطافپذيري آن 98/11 ،درصد از اين میزان نیاز ،به بعد  11/91 ،درصد به بعد ،
23درصد به بعد و  21/98درصد به بعد اختصاص دارد.
عملكرد در معیارها (

اهمیت معیارها ( )

)

نرخ موزون (

نرخ موزون تجمیعي (

اهمیت ابعاد ( )

اهمیت تجمیعي (

)

)

نرخ تجمیعي مرحله اول

میزان نیاز به بهبود هر بعد انعطافپذيري=

نمودار  .9مدل شماتیك مرحله اول

-

)
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مرحله  :1تعیین میزان نیاز به بهبود انعطافپذيري زنجیره تأمین
حاصل ميشود .براي محاسبه
نرخ موزون تجمیعي مرحله اول
و
 .2از تجمیع
نیز از همان دو قانون عملیاتي تعريفشده ازسوي ژو كه
نرخ موزون تجمیعي مرحله اول
قبالً به آنها اشاره شد ،استفاده ميشود.
) (

رابطه 21
براي نمونه ،نحوه محاسبه

]

(

=

̅

[

در زير آورده شده است:

= (S7.3971)0.5 (S6.4341)1-0.5 = S6.8988
بهترتیب با استفاده از معادلههاي  26و  21درجه  )D)SCF(( SCFو اهمیت
و
 .1از
 )I)SCF(( SCFبهدست ميآيد.
)

رابطه 26
رابطه 21
)
عملگر  LOWGAبا بردار موزون آنتروپي حداكثر نمايي
بهدست آمده تا نشاندهنده اكثريت فازي ابعاد انعطافپذيري باشد.
اهمیت  SCFبهشكل زير محاسبه ميشود:
(S7.3971)0.2666 (S7.0340)0.3133 = S7.3546

(S7.5181(0.2269

= )I(SCF
(
= )D(SCF
(
است كه از توصیفگر زباني

I(SCF) = (S7.6436)0.1932

محاسبه درجه  SCFنیز بهصورت زير است:
(S6.3705)0.2666 (S6.2925)0.3133= S6.5981

D(SCF) = (S7.0979)0.1932 (S6.8988(0.2269

 .9با محاسبه اختالف بین ( D)SCFو ( ،I)SCFمیزان نیاز به بهبود انعطافپذيري زنجیره تأمین
درنظر گرفته شود𝛾)SCF( ،
و
(( )𝛾)SCFبهدست ميآيد .اگر
بهصورت زير تعريف ميشود:
رابطه 28
اگر ) 𝛾(SCFمقدار مثبتي شد ،آنگاه انعطافپذيري زنجیره تأمین نیاز به بهبود دارد.

= )𝛾(SCF

(SCF) = 7.3546 – 6.5981 = 0.7565
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ارزش مثبت ( 𝛾)SCFنشاندهنده نیاز زنجیره تأمین كارخانه مورد مطالعه به بهبود
انعطافپذيري آن است و مقدار آن نشان ميدهد كه بهبودي در حدود  22/16درصد ،به باقي
ماندن اين كارخانه در صحنه رقابت كمك ميكند و نیاز زنجیره تأمین آن به بهبود انعطافپذيري
را در وضعیت فعلي برطرف خواهد كرد.

نمودار  .1مدل شماتیك مرحله دوم

مرحله  :9تحلیل توافقي تعاملي
همواره در تصمیمگیري گروهي رسیدن به توافق گروهي درباره گزينههاي انتخابشده ،هدفي
مطلوب است .اين توافق ميتواند از طريق گفتوگو و تعامل اعضاي گروه با يكديگر بهدست آيد
[]1؛ بنابراين در ارزيابي انعطافپذيري زنجیره تأمین با نظرات گروهي از كارشناسان نیز رسیدن به
توافق گروهي امري ضروري بهشمار ميرود .مدير گروه ،سطح  1/11را براي توافق درنظر گرفت .
و بهترتیب نرخ تجمیعي ( ) و اهمیت تجمیعي( ) حاصل ميشود .براي هر
 .2از
بهصورت زير ميتوان و را بهدست آورد:
رابطه 23

)

(

رابطه 11

)

(

=
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مثالي از نحوه محاسبه هريك از آنها در زير آورده شده است:
=(S7)0.1267 (S7)0.1405 (S7)0.1558 (S7)0.1728 (S6)0.1916 (S6)0.2126 =S6.5771
=(S9)0.1267 (S8)0.1405 (S7)0.1558 (S7)0.1728 (S7)0.1916 (S7)0.2126=S7.3633



براي هر كارشناس سه درجه اجماع محاسبه ميشود .براي
و
 .1با استفاده از ،
اندازهگیري شباهت بین ارزيابيهاي كارشناسان ،از روش پیشنهادي ژو استفاده شده است .شباهت
بین و بهوسیله تابع شباهت𝜌 بهصورت زير اندازهگیري ميشود:
|

|

(𝜌

[

]

(𝜌

)

) = 1رابطه 12
 :Tتعداد اصطالحات زباني در مجموعه اصطالحات زباني S
)𝜌 بزرگتر باشد ،شباهت بیشتري بین
هرچه مقدار (
محاسبه درجه شباهت در ادامه آورده شده است:
= 0.9246
میزان شباهت بین ارزيابيهاي كارشناسان در بعد

(𝜌 = )
̅

)

و

(𝜌

وجود دارد .مثالي از نحوه
|

|

) = 1-

(𝜌

بهشرح جدول  6است.

جدول  .6درجههاي شباهت بین ارزيابيهاي كارشناسان در بعد

} { = Aو
زمانيكه
و  Bبهصورت زير محاسبه ميشود.
𝜌

𝜌

}

{ = Bدو اصطالح زباني باشند ،درجه اجماع بین A
)

(𝜌

∑

∑

= )𝜌(A,B
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[

]

رابطه 11
بنابراين سه درجه اجماع براي هر كارشناس براساس معادالت  12و  11و  ،و
توسط معادالت  11 ،19و  11بهصورت زير محاسبه ميشود.
(𝜌 ∑ ∑
=
رابطه 19
)
)

رابطه 11

(𝜌
)

رابطه 11

∑
(𝜌

∑

𝜌

=
∑ =

درجه اجماع بهدست آمده از معادله  19مربوط به وضعیت فعلي سازمان ،درجه اجماع بهدست
آمده از معادله  11مربوط به اهمیت معیارها و درجه اجماع به دست آمده از معادله  11مربوط به
اهمیت ابعاد است .نتايج محاسبات مربوط به درجه اجماع در جدول  1نشان داده شده است.
جدول  .1نتايج تحلیل توافقي
CD3k

CD2k

CD1k

1/3198
1/3111
1/8921
1/8811
1/1338
1/3132

1/3113
1/3139
1/3218
1/3212
1/8113
1/3212

1/8122
1/8121
1/8813
1/8611
1/8131
1/8213

براي ;h=1,2,3
و  h=1,2,3هر كارشناس ،اگر
 .9برحسب
 ,k=1,2,…,Kباشد ،يعني اندازه توافق گروهي بیشتر از سطح توافق گروهي الزم
تعیینشده توسط مدير گروه باشد ،فرآيند رسیدن به توافق درصورت پذيرفتن كارشناسان به
پايان ميرسد و بايد براساس نتايج مرحله اول و دوم ارزيابي عمل كرد؛ درغیر اينصورت
افرادي كه نظرشان بیشترين اختالف را با نظر تجمیعشده گروه دارد ،بايد نظر خود را براي
رسیدن به توافق گروهي اصالح كنند [ .]29نتايج تحلیل توافقي در اين مطالعه موردي
نمايانگر رسیدن به سطح توافق تعیینشده است.
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اهمیت تجمیعي

میزان شباهت بین ارزيابي
هاي كارشناسان در مورد
اهمیت ابعاد

درجه اجماع هر كارشناس
در مورد اهمیت ابعاد

اهمیت معیارها ( )

عملكرد در معیارها (

اهمیت تجمیعي ( )

نرخ تجمیعي (

میزان شباهت بین ارزيابي
هاي كارشناسان در مورد
اهمیت معیارها

درجه اجماع هر كارشناس
در مورد اهمیت معیارها

)

)

میزان شباهت بین ارزيابي
هاي كارشناسان در مورد
عملكرد در معیارها

درجه اجماع هر كارشناس
در مورد وضعیت فعلي
سازمان

سطح توافق گروهي تعیین شده توسط مدير گروه
نمودار  .1مدل شماتیك مرحله سوم

.5نتيجهگيريوپيشنهادها 
در مطالعه حاضر ،ابتدا يك مدل مفهومي براي انعطافپذيري زنجیره تأمین توسعه داده شده
كه مؤلفههاي آن در ابعاد انعطافپذيري منبعيابي ،انعطافپذيري سیستم تولید و عملیات،
انعطافپذيري توزيع و انعطافپذيري سیستمهاي اطالعاتي ،دستهبندي شدهاند .سپس از
الگوريتمي سهمرحلهاي با رويكرد زباني فازي براي ارزيابي درجه انعطافپذيري زنجیره تأمین
استفاده شده است .اين روش داراي ساختار تصمیمگیري گروهي است .براساس نتايج مرحله اول
محاسبات ،بعد انعطافپذيري سیستمهاي اطالعاتي ،ضعیفترين حلقه اين زنجیر و بهترين بعد
براي بهبود انعطافپذيري زنجیره تأمین كارخانه مورد مطالعه است .سازمان با راهاندازي يك
سیستم اطالعاتي كارا و استوار براي تسهیل جريان اطالعات در طول زنجیره تأمین ميتواند كل
سیستم را بهبود دهد .نتايج مرحله دوم ارزيابي نشان ميدهد كه انعطافپذيري زنجیره تأمین
كارخانه مورد مطالعه حدود 22/16درصد نیاز به بهبود دارد .انعطافپذير ساختن زنجیره به برآوردن
تغییرات در تقاضاي مشتريان و افزايش قدرت رقابتي سازمان كمك زيادي ميكند .در اين مطالعه،
براي ارزيابي درجه انعطافپذيري زنجیره تأمین كارخانه مورد مطالعه ،از گروهي از كارشناسان و
تحلیل توافقي تعاملي استفاده شده است؛ بنابراين رسیدن به سطح توافق تعیینشده در مرحله سوم
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نشان ميدهد كه نتايج ارزيابي به اندازه كافي دقیق و قابل اعتماد است و تصمیمي سازگار گرفته
شده است و درنتیجه ميتوان براساس نتايج مرحله اول و دوم ارزيابي عمل كرد.
در پژوهشهاي بعدي ميتوان در حوزه الگوريتم پیشنهادي چو با مؤلفههاي نابرابر در هر بعد
بهمنظور ارزيابي انعطافپذيري زنجیره تأمین تحقیق كرد .همچنین ميتوان عالوهبر محاسبه میزان
نیاز به بهبود انعطافپذيري زنجیره تأمین مورد نظر و تعیین بهترين بعد براي آن ،با محاسبه
اختالف اهمیت و عملكرد معیارهاي موجود ،بهترين معیار براي بهبود آن بعد را تعیین كرد.
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