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  خالصه

 ییغذا عیصنا هایکارخانه ازجمله ها،عناصر کمک به سازمان نیتر یاز ضرور یکی نیتام یرهیزنج یامروزه، چابک 

 یبرا یمانع ایکننده و  لیتسه توانندیو متالطم است. عناصر مختلف م ریمتغ طیدر مح اتیح یادامه یکشورمان،  برا

 ازین شیپ طیدرک شرا یآنها، برا نیارتباط ب یعناصر موثر و نحوه ییرو، شناسا نیفوق، باشند. از ا کردیبه رو یابیدست

منظور  نیبرخوردار است. بد ایژهیو تیموفق آن، از اهم توسعه یبرا یعمل یراهکار یو ارائه نیتام یرهیزنج یچابک

خبرگان دانشگاه و  اریموضوع انجام گرفت. سپس  عوامل مهم وارد پرسشنامه شده و دراخت اتیادب یرو یگسترده ا یبررس

به  ،یتربه بازار/ مش ییو پاسخگو تیگذار که عبارتند از: حساس ریقرارگرفت. ده عامل تاث ییغذا عیصنا هایکارخانه

کارکنان، روابط همکارانه،  هایتوسعه مهارت ل،یسرعت تحو ری،یانعطاف پذ ندها،یفرآ یکپارچگی، ادغام و IT یریکارگ

روابط  ،یفاز متلید کتکنی از استفاده شد. سپس، با ییمشتری ، شناسا تیها و رضا نهیزمتناسب، کاهش ه زییبرنامه ر

آنها  نیشد. مشخص شدن عوامل و ارتباط ب نییآنها تع بندیو رتبه یریرپذیتاث و گذاریریعناصر مشخص و تاث نیب یدرون

با  ییارویمهم  داشته باشند و عالوه بر کاهش رو یرهایمتغ  یدهد تا بتوانند تمرکز الزم را رو ینشیب رانیقادر است به مد

 شود. لتبدی هاآن تیاز عناصر موفق یکیبه  ،یمشکالت و احتمال ورشکستگ
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 مقدمه   .1

در حجم و  رییشامل تغ راتییتغ نیاست. ا یامروز هایسازمان یاساس هایاز چالش یکیو مداوم  عیسر راتییتغاین 

 یعمر محصوالت م یتوسط رقبا و کاهش چرخه دیمحصول جد یمعرف ک،یتکنولوژ یجو بازار، نوآور ،یمشتر ینوع تقاضا

 [.1مواجه کرده است] ندهیفزا یرقابت با را هاکه شرکت شودینامطمئن م طیمح جادیباشد که منجر به ا

 تیبه مز یابیدست یگذشته برا های¬در دهه تیریمطالعات مد ی[ براساس بررس2]ستوفریو کر سونیوان هوک، هر

امور  لیتسه  برای هادانند: درس اول آن که، شرکت یدو درس مهم را قابل توجه م د،یرقابت تجارت جد یضادر ف یرقابت

رقبا تعامل داشته  یو حت انمشتری انِیمشتر ان،یمشتر کنندگان،نیتام کنندگانِنیکنندگان، تام نیبا تام دیبا تیو موفق

شرکت ن،یتام یرهیرقابت کنند. درس دوم آن که درون زنج توانندینم انفرادی صورت به هاشرکت گریباشند. به عبارت د

دیتعداد تول شیافزا با نی. همچنابندی دست هافراتر از تک تک شرکت یاز چابک یعمل کنند که به سطح ایبه گونه دبای ها

 هاینهیخود را با گز ازیمورد ن یندارند و کاال یمحصوالت اجبار دیدر خر انیمشتر شتر،یب یرقبا شیدایو پ کنندگان

 گریگذشته د هایحلو راه کردهایکه رو مشویمی متوجه هابه سازمان یکنند. با نگاه یمناسب و دلخواه خود انتخاب م

 نی[. بنابرا3شده اند، را ندارند] جادیا انیمشتر یدر تقاضا عیسر رییتغ لیکه به دل هاییبا چالش بلهمقا یالزم برا ییتوانا

به آنها  زیمناسب بوده و بدون تجه یو فن یتیریاستفاده ازدانش،  ابزار مد ازمندین ط،یشرا ندرای هاسازمان اتیح یادامه

عناصر کمک به  نیتر یاز ضرور یکی نیتام یرهیزنج یرو، چابک نیاسازمان متصور بود. از یبرا ییتوان بقا یاحتماال نم

 [.4[،]1است] و متالطم ریمتغ طیدر مح اتیح یادامه یسازمان برا

ی تامین، از حساسیت بیشتری نسبت به بازار برخوردار بوده، توانایی از طرفی سازمان با فرایندهای چابک زنجیره

تری برای ارائه محصول دست یابد. ی کوتاهبیشتری برای همسان سازی عرضه و تقاضا داشته و قادر است به چرخه

ای موثر و به سرعت واکنش آشفتگی بازار و سایر موارد عدم اطمینان به گونه همچنین، سازمان قادر خواهد بود تا نسبت به

 [.1نشان دهد]

ی در کشور ما نیز صنایع مختلفی وجود دارند که برای حفظ بقای خود، دیر یا زود باید بتوانند در مسیر ایجاد زنجیره

های بزرگ کشور که تثنی نیستند و یکی از بخشتامین چابک قرار گیرند. کارخانجات صنایع غذایی نیز از این موضوع مس

باشند. در این صنعت تقاضای مشتریان بسیار متنوع شده و تامین به موقع نیازها و تحت تاثیر این شرایط قرار گرفته، می

یجاد ها و اهای مشتری و ایجاد رضایتمندی در آنها دشوار گردیده است. لذا این صنایع برای حفظ بقا، رفع چالشخواسته

های کسب و کار خود تغییراتی را ایجاد نمایند. مزیت رقابتی برای پیشرفت و کسب سهم بیشتر بازار، بایستی در اولویت

ای عمل نمایند که همواره از رقبای خود پیشی گرفته و مطابق سالیق مشتریان به تولید ها باید به گونهدرواقع، این کارخانه

فظ بقای خود بتوانند سهم بیشتری از بازار را به خود اختصاص دهند. در این راستا الزم است خود ادامه دهند تا عالوه بر ح

ای، مقیاس اقتصادی و... را تاحدودی کنار گذاشته و اقدامات الزم را برای ایجاد و های قدیمی مبتنی بر مزیت هزینهتا روش

 ی تامین چابک انجام دهند.مدیریت زنجیره

ی تامین چابک، ایجاد و مدیریت آن، کاری چالش برانگیز و پیچیده است در کنار مزایای زنجیره الزم به ذکر است که

توانند تسهیل کننده و یا مانعی برای دستیابی به آن باشند. از این رو، شناسایی عناصر موثر بر زنجیرهو عناصر مختلف می

ی راهکاری عملی ی تامین و ارائهش نیاز چابکی زنجیرهی ارتباط بین آنها، برای درک شرایط پیی تامین چابک و نحوه

ی تامین در این بنابراین  الزم است تا عناصر موثر بر چابکی زنجیرهای برخوردار است. برای توسعه موفق آن، از اهمیت ویژه

ی یجاد زنجیرهصنایع شناسایی شده و با کسب شناخت نسبت به روابط بین عناصر ، آنها را مدیریت نموده و در جهت ا

را  انهاروابط بین  پس از شناسایی عوامل، تامین چابک گام برداشت. بنابراین، نیاز به رویکردی احساس می شود که بتواند

 توان از  تکنیک دیمتل  فازی بهره جست.تشخیص دهد و تاثیرگذاری و تاثیرپذیری آنها تعیین شود که می
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ادر است که به مدیران بینشی دهد که  بتوانند تمرکز الزم را روی  متغیرهای ق آنها روابط بینو وامل شناسایی این ع 

مهم داشته باشند. اگرچه ممکن است که درحال حاضر، این صنایع با مشکالت  بسیار جدی دراین رابطه مواجه نشده 

اند اما در حال کالتی نداشتهباشند، اما در آینده با آن روبرو خواهند شد. زیرا مواردی مشاهده شده است که در گذشته مش

اند. درنتیجه مدیران صنایع مذکور در هنگام رویارویی بامشکالت، درک رو شدهحاضر با توجه به تغییرات بازار با آن روبه

درستی از انجام اقدامات الزم نداشته و عالوه بر کاهش سهم محصوالت خود در بازار، بقای شرکت نیز ممکن است با 

ونحوه ارتباط بین آنها است  مراه شود. هدف این مقاله شناسایی عوامل تاثیرگذار بر چابکی زنجیره تامین مشکالتی جدی ه

ی تامین از آن ریزی استراتژیک برای ایجاد، مدیریت و بهبود چابکی در زنجیرهبه مدیران داده تا در برنامه نقشه راهیتا 

  ها تبدیل شود.شکالت و احتمال ورشکستگی، به یکی از عناصر موفقیت آناستفاده نمایند، تا عالوه بر کاهش رویارویی با م

 

 پیشینه تحقیق: .2

ی تامین چابک و های تاثیر گذار بر زنجیرهبررسی مولفه "با عنوان [ 14]ای توسط زند حسامی وهمکارانمطالعه

فرآیند: توسعه محصول جدید،  انجام شد. این پژوهش، چهار "ی تامین چابک طراحی مدل مفهومی مدیریت زنجیره

در آخر . گیردی تامین چابک در نظر میتدارکات و منبع یابی، ساخت، تحویل و توزیع را به عنوان عوامل سازنده زنجیره

ی محصول جدید و مدیریت تامین و تولید به طور مستقیم و غیر مستقیم و مدیریت تحویل تنها نشان داده شد که توسعه

ارائه مدل چابکی زنجیره ی تامین، مورد مطالعه: "ی تامین اثر دارند. پژوهشی با عنوان ر چابکی زنجیرهبه طور مستقیم ب

فـاکتور چـابکی شناسایی شد.  11. در این پژوهش،[11]توسط تیزرو وهمکاران ،  انجام شد "شرکت سهامی ذوب آهن 

بندی عوامل ای فازی برای شناسایی و رتبهتحلیل شبکه سازی ساختاری تفسیری و فرآیندآمیخته مدل "با عنوان ایمطالعه

[. در این پژوهش برای دستیابی به چابکی، با 11توسط شاهبندرزاده وهمکاران انجام شد] "ی تأمینمؤثر بر چابکی زنجیره

شد که  عامل شناسایی 1نامه، درنهایت های پیشین و مصاحبه با متخصصان و خبرگان، و طراحی پرسشبازخوانی پژوهش

حساسیت به  -4سازی اطالعات یکپارچه -3سازی فرآیند یکپارچه -2ای سازی شبکهیکپارچه -1بدین صورت می باشد:

، آنها با بررسی ادبیات و ادغام  [2]در پژوهشی که توسط وان هوک و همکاران انجام شدسازی مجازی. یکپارچه -1بازار 

باشد که جزء می 4ی یک رویکرد جامع، مدلی را ارائه کردند که شامل تکنیک های زنجیره تامین و اصول موجود برا

مطالعه ای حساسیت نسبت به مشتری.  -4یکپارچگی مجازی  -3یکپارچگی فرآیند  -2روابط همکاران  -1عبارتند از: 

-آیندی میمدلی ارائه کردند که منطبق بر نگرش فر ،SCORکه بر اساس مدل   توسط سوافورد و همکاران ، انجام شد

در این مدل سه فرآیند در نظر گرفته شده است که شامل: تدارکات و تامین، ساخت و تولید و توزیع و تحویل می  [.1]باشد

ی تامینی کنند که زنجیرهمی باشند. آنها پس از نظرسنجی از مدیران عالی رتبه صنایع و تایید مدل خود، درنهایت بیان

سازی مدل " ناین سه  فرآیند را داشته باشد. آگاروال و همکاران، پژوهشی با عنواچابک است، که انعطاف پذیری در 

ی تامین، جلسات طوفان برای تدوین مدل وشناسایی متغیرهای چابکی زنجیره [.4]انجام دادند "ی تامینچابکی زنجیره

شارما و متغیر شناسایی شد.  11ی تامین یک شرکت خودروسازی انجام شد که شرکای تجاری زنجیرهخبرگان و مغزی با 

سازی ساختاری تفسیری ی تامین با استفاده از مدلمدل توانمندسازهای چابکی زنجیره"[، مطالعه ای با عنوان 11بات]

ی تامین داشته، که این مهم از طریق های موثر در چابکی زنجیرهانجام دادند. آنها برای تدوین مدل نیاز به شناسایی متغیر

 ،ساخت به سفارش بیات و مشاوره با خبرگان صنعت خودرو هند انجام شده که هفت متغیر شناسایی شد.شامل: بررسی اد

 حساسیت بازار، ادغام مجازی، انعطاف پذیری، سازگاری، روابط همکارانه، مبتنی بر شبکه بودن.
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 روش تحقیق. 3

  شناسایی عوامل اصلی موثر بر چابکی زنجیره تامین. 1.3
 

ی ارتباط بین آنها که هدف اصلی این پژوهش ی تامین، و نحوهاسایی عوامل مهم تاثیر گذار بر چابکی زنجیرهبرای شن

ترین فاکتورهایی ترین و کاربردیو سعی شده تا از عمومیباشد، بررسی گسترده ای در ادبیات تحقیق صورت گرفت می

تا  1111های به طوری که اکثرمقاالت چاپ شده بین سال د،استفاده شود که مورد قبول بیشتر محققان در آن زمینه باش

عامل شناسایی شد. سپس باتوجه به نظر خبرگان  17در مجالت معتبر بین المللی و داخلی بررسی شد و نهایتا  2111

ای نامهسشعامل انتخاب شد. برای شناسایی عوامل اثر گذار، پر 24دانشگاه بر اساس میزان فراوانی آنها در مقاالت مختلف 

ی پژوهش و تدریس در زمینه تولید را داشته و همچنین خبرگان نامه بین خبرگان دانشگاه که سابقهطراحی شد. پرسش

نفر  11که جمعا   ی تولید،صنایع غذایی استان خراسان رضوی با حداقل مدرک لیسانس و پنج سال سابقه کار در زمینه

ای مشخص کنند. گزینه 1شد که میزان اهمیت هر عامل را از طریق مقیاس لیکرت بودند، توزیع شد. از تیم خبره خواسته 

ها، از میانگین کل و انحراف معیار به عنوان میزانی برای غربال عناصر استفاده شد. نامهآوری پرسشدر نهایت پس از جمع

سپس عواملی که انحراف معیار آنها ها کمتر از میانگین بود حذف شدند. به این صورت که عواملی که میزان اهمیت آن

مجدد پرسشنامه دیمتل فازی طراحی شده و بین  بیشتر از یک بود نیز از بین عوامل تاثیرگذار  باقی مانده، حذف شد.

 خبرگان توزیع و جمع اوری شد.

 

 

 تکنیک دیمتل فازی. 2.3

از تکنیک دیمتل فازی استفاده ن عوامل مشخص شدن ارتباط علت و معلولی بی پس از شناسایی عوامل، برای مدلسازی و

مطالعه و  ایجاد شد و برای 1111و  1112بین سالهای ( Battelle Memorial) تکنیک دیمتل توسط موسسهمی شود. 

مناسب از روشهای تحقیق علمی، می  حل مسائل پیچیده مورد استفاده قرار گرفت و با این هدف معرفی شد که استفاده

 [12عملی با ساختارسلسله مراتبی مشارکت نماید ] هایه مسائل را بهبود بخشد و در شناسایی راه حلتواند ساختار پیچید

شود برای درک بهتر روابط است که موجب می گیری چندمعیاره برمبنای تئوری گـرافدیمتل یکی از ابزارهای تصمیم.

محصول نهایی فرایند دیمتل،  [.13]سـیم شـودهای چندین معیار در گـروه علـت و معلـول ترعلی، نقشه روابط شبکه

دهـد و جهـت روابـط میـان معیارهـا را مشخص تصـویری اسـت که پاسخگو براساس آن فعالیتهای خود را سازمان مـی

تشکیل ماتریس  -1مراحل روش دیمتل شامل: پس از طراحی پرسشنامه و توزیع و جمع آوری آنها،  [. 17]کندمی

 -1روابط کل ستشکیل ماتری -4ایجاد ماتریس نرماالیز شده  -3تشکیل ماتریس اولیه روابط مستقیم -2مقایسات زوجی 

 [.11ترسیم دیاگرام ] -1 حد آستانهتعیین  -1ماتری روابط کل  دیفازی نمودن

ای طراحی شده که گردآوری دیدگاه نامهاوری داده ها، پرسشجهت جمعتشکیل ماتریس مقایسات زوجی:  .1.2.3

نامه ها توسط تصمیم گیرندگان، جهت انجام اسخ دهندگان از طریق عبارات کالمی انجام شد. پس از تکمیل پرسشپ

فازی  محاسبات، متغیرهای زبانی)عبارات کالمی( به اعداد فازی تبدیل گردیدند. بدین منظور، در تحقیق حاضر از طیف 

 بارات کالمی، کد آنها و اعداد فازی مثلثی است.( استفاده گردیدکه نمایانگر رابطه متناظر بین ع1جدول)
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 [22عبارات کالمی، کدهای مربوط به آنها و اعداد فازی] . 1جدول 

 عدد فازی کد عبارت کالمی

 /. و . و . NO (21) ≈    0 بدون تاثیر

 /. و . (21/. و 1) L≈1 تاثیرکم

 /. (21/. و 1/. و 11) M≈2 تاثیر متوسط

 /. (1/. و 11و  1) V  ≈  3 تاثیر زیاد

 /. (11و  1و  1) VH≈  4 تاثیر خیلی زیاد

شود. در هنگام پرکردن آن، پاسخبه دو مقایسه میی تامین، دو عوامل موثر بر چابکی زنجیره در ماتریس مقایسات زوجی

 قایسات زوجی استنمایانگر فرم کلی ماتریس م 2نمایند. شکل دهنـدگان از کـدهای معرف عبارات کالمی استفاده می

[21.] 

 

 یزوج ساتیمقا سیماتر ی.فرم کل 1شکل

حد  ijmحد پایین،  ij lام، jام بر عامل iبیانگر میزان تاثیر عامل  ij, uij, mij=(l (ام، iبیانگر عامل  ip، 1در شکل 

 .باشدی مینیز ماتریس مقایسات زوج D، و فازی مثلثی  حد باالی عدد ijuوسط، 

 

های مقایسات زوجی با ادغام نظرات، ماتریس پس از تشکیل ماتریستشکیل ماتریس اولیه روابط مستقیم:  .2.2.3

 [.22]، نمایانگر فرم کلی ماتریس است2گردد. شکلاولیه روابط مستقیم، تشکیل می

 
 میروابط مستق هیاول سیماتر ی. فرم کل2شکل
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 [.23( استفاده میگردد]1از میانگین هندسی نظرات بر اساس رابطه )، یه روابط مستقیمجهت تشکیل ماتریس  ماتریس اول

(1)                                                                                            (1/k))…. . .=(   

 نمایانگر تعداد خبرگان است. kر رابطه فوق، د

آید. بدین دست میماتریس نرماالیز شده از روی ماتریس اولیه روابط مستقیم به ایجاد ماتریس نرماالیز شده: .3.2.3

 [.24]( محاسبه میگردد2از طریق رابطه )     مقدار   منظور، ابتدا

(2 )                                                                                                          1≤i≤nγ=max 

( 3، همانطور که در رابطه ) ماتریس قضاوت بر عدد .باشدحد باالی اعداد فازی ماتریس قضاوت می iju ، (2در رابطه )

 شود:مشخص شده است، تقسیم می

(3)                                                                                                                                                N= 

 .نمایانگر ماتریس نرماالیز است N(، 3در رابطه )

مسـتقیم و غیرمسـتقیم از مجموع دنبالـة نامحـدود از آثـار : روابط کل و دیفازی نمودن ستشکیل ماتری .3.2.3

هـا صورت یک تصاعد هندسی، براساس قوانین موجود از گـرافبه (بازخوردهای ممکن تـوأم بـا تمـام)عناصـر بـر یکـدیگر

موجود ماتریس  آثـار غیرمسـتقیم از عناصـرنیاز دارد.   N)-(I- 1 شود. محاسبة این مجموع به اسـتفاده ازمی محاسـبه

صورت پیوسته کاهشـی خواهـد موجود به دیـاگرافهـا ازدارد، زیرا اثرهای غیرمستقیم در طول زنجیـرهمعکوس همگرایی 

خواهد بود.  N)-(IN- 1صورتغیرمستقیم از عناصر بر یکدیگر به بـود. مجمـوع دنبالـة نامحـدود از اثرهـای مسـتقیم و

استخراج  Nکه درایه های آن از ماتریس  uN و  mN و   lN است و سه ماتریس  ij',uij',mij=(lijN(' باتوجه به اینکه 

 می باشد.  N در ماتریس  'uو  'mو  'l شامل تمام مقادیر ترتیـبماتریس باال بـه 3های تمام مقادیر درایهشده اند 

 (3                                                           )                                   ]ij"=[uuT   ],ij"=[mmT   ] ,ij"=[llT  

 است داریم:   ij",uij",mij=(lijT("  باتوجه به اینکه

[l"ij]= Nl × (I-Nl)-1    ,     [m"ij]= Nm × (I-Nm)-1     ,    [u"ij]= Nu × (I-Nu)-1                           )5( 

هستند که درایه های آن به ترتیب حد پایین، حد  n×nریس هریک مات  uNو mNو  lNو  یکه ماتریس I  روابط این در

صورت اعـداد فـازی بهTهای ماتریس تمام مقادیر درایه دهند.را تشکیل می Nمیانی و حد باالی اعداد فازی ماتریس 

 .آیددست میبه (1) رابطه مثلثـی و طبـق

 .[11کنیم]( استفاده می1فازی، از رابطه ) جهت دیفازی نمودن اعداد: روابط کلدیفازی نمودن ماتریس  .5.2.3

(6)                                                                                             =  ijBNP 
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نه ، یک حد آستاروابط کلپس از دیفازی نمودن تمامی اعداد فازی موجود در مـاتریس  :آستانه حد تعیین .6.2.3

 :[21]گردد( محاسبه می1مطابق رابطه )

(7 )                                                                                                                 C =  

 میانگین حسـابیآستانه برابر با باشد. حد می روابط کلدهنده مقادیر دیفازی شده اعداد فازی مـاتریس نشان آن ijaدر  که

 منظور تشریح روابط ساختاری میان معیـار وبه .درنظر گرفته شده اسـت )ماتریس روابط کل(Tهای ماتریس  تمام درایه

برای فیلترکردن تأثیرهای   Cحد آستانه مدیریت در همان زمان، الزم است  حفظ پیچیدگی سیستم با یک سطح قابل

است، باید انتخاب  حد آستانه بیشتر ازTماتریس  تدوین شود. فقط برخی از معیارها، که تأثیر آنها بر  T ناچیز در ماتریس

-، نتایج تأثیر نهایی معیار میحد آستانهگیری دربارة داده شوند. پس از تصمیم ای نمـایششوند و در نقشة روابط شـبکه

 روابط نشان داده شود.  تواند در نقشـة

های برای هر عامل نشانگر میزان تاثیرگذاری آن عامل بر سایر عامل D) جمع عناصر هر سطر اگرام:ترسیم دی .7.2.3

برای هر عامل نشانگر میزان تاثیرپذری آن عامل از سایر  R) جمع عناصر ستون سیستم است)میزان تاثیر گذاری متغیرها(.

میزان تاثیر و تاثر عامل مورد نظر در   (D + R)ر افقیعامل های سیستم است)میزان تاثیرپذیری متغیرها(. بنابراین بردا

عاملی بیشتر باشد، آن عامل تعامل بیشتری با سایر عوامل سیستم  (D + R) سیستم است. به عبارت دیگر هرچه مقدار

ر یک متغیمثبت باشد،  ( R –D) دهد. بطور کلی اگرقدرت تاثیرگذاری هر عامل را نشان می  R)  -(Dبردار عمودی .دارد

گاه مختصات دکارتی ترسیم در نهایت یک دست .شودو اگر منفی باشد، معلول محسوب می شودمتغیر علی محسوب می

ای باشد. موقعیت هر عامل با نقطهمی( R -D)و محور عرضی براساس (D + R) این دستگاه محور طولی مقادیرشود.درمی

 .. به این ترتیب یک نمودار گرافیکی نیز بدست خواهد آمدشوددر دستگاه معین می  R)  -(D + R, Dبه مختصات

 

 یافته های تحقیق.3

 ی تامین چابک شناسایی شد. عامل به عنوان عوامل تاثیرگذار در زنجیره در مرحله اول ده.1.3

دهد که قادر به فهم و این توانایی را به زنجیره تأمین می :(C1) حساسیت و پاسخگویی به بازار/ مشتری .1.1.3

پاسخگویی به تقاضای واقعی باشد. حساسیت و پاسخگویی به بازار زنجیره تأمین، تحت تأثیر سطح همکاری میان اعضاء 

  [.4باشد]شبکه و توانایی آنان در استفاده از ابزارهای تکنولوژی اطالعاتی می

تکنولوژی اطالعاتی امکان به اشتراک گذاشتن اطالعات را در کل زنجیره تأمین بین اعضاء :IT (C2)به کارگیری  .2.1.3

 [.21جای موجودی محور، اطالعات محور باشد]سازد که بهو به این شکل زنجیره تأمین مجازی را محقق میکردهفراهم 

کنندگان، توسعه اشتراکی و عرضه به معنی همکاری بین خریداران: (C3) ادغام و یکپارچگی فرآیندها .3.1.3

در دنیای متغیر و پویای کنونی یک شرکت به تنهایی و بدون  [.1باشد]های عمومی و تسهیم اطالعات میمحصول، سیستم

تواند مدت عرضه کنندگان مواد اولیه و فروشندگان کاالی ساخته شده( نمی) هماهنگی با شرکاء خود در تولید محصول

زار دوام آورد. از این رو ادغام فرآیندهای کسب اطالعات از بازار، طراحی محصول طبق خواسته مشتری و زمان زیادی در با

 [.31]کننده بسیار ضروری استدست مصرفرساندن سریع محصول به
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یا به  [11[،]1صورت مستقیم اشاره شده]پذیری یا بهدر اکثر تعاریف چابکی به انعطاف: (C4) پذیری انعطاف .3.1.3

جا که پذیری در مقوله چابکی است. از آن[ .این موضوع بیانگر اهمیت انعطاف2بر آن تأکید شده است] صورت ضمنی

پذیر بودن این انعطاف، شودیابی، تولید، توزیع و لجستیک تقسیم میتوان به سه قسمت خرید و منبعزنجیره تأمین را می

 [.1]ندپذیری کل زنجیره را تأمین میکسه قسمت، انعطاف

در اینجا سرعت تحویل  شود.ازدیدگاه بازار،دستیابی سریع به اهداف تحویل، تعریف می: (C5) سرعت تحویل .5.1.3

این تعریف همچنین شامل آوردن محصول جدید به .اشاره به توانایی تحویل محصوالت یا خدمات سریعتر از رقبا دارد

 [.11]باشدشتری میبازار،زمان ساخت محصول و زمان تحویل محصول به م

امروزه نقش نیروی انسانی در موفقیت سازمانی بر کسی پوشیده نیست، لذا :  (C6)توسعه مهارت های کارکنان .6.1.3

های مورد نیاز در آنها برای ایجاد چابکی در سازمان و به دنبال آن در زنجیره تأمین، کارکنان باید آموزش دیده و مهارت

های های مورد نیاز در این رابطه، مهارت استفاده از کامپیوتر و سایر تکنولوژیمله مهارتاز ج [.27[،]1تقویت شود]

و باالخره  گیری و قبول اختیارات[، مهارت آنها در تصمیم21عالوه بر آن آموزش مستمر کارکنان] [.27]باشداطالعاتی می

ابر آن از جمله مسائلی است که باید در چابکی نیروی العمل مناسب در بره تغییرات رخ داده در بازار و عکسبواکنش سریع 

 [.11انسانی سازمان به آن توجه کرد]

ها برای حفظ روابط نزدیک و هماهنگ شده با شرکای زنجیره تامین چابک به سازمان: (C7)روابط همکارانه .7.1.3

[. در یک همکاری، دو یا 21]ازمند داردن و توزیع کنندگان، نیاصلی کسب و کارشان مانند تامین کنندگان، تولید کنندگا

یم هایی که باهم و ایجاد اجماع بر اهداف مشترک همکاری می کنند.تگذاری دانش، یادگیریا به اشتراکچند سازمان ب

می توانند منابع بیشتری را تشخیص و بدست آوردند زمانی که رقابت برای منابع محدود وجود  کنند،همکاری می

 [.11دارد]

ریزی مناسب هیچ هدفی تحقق نخواهد یافت، از بدون برنامه: (C8)  متمرکز و مشترک، ریزی متناسب برنامه .4.1.3

اهمیت این فاکتور  .[31،][11[،]7[،]4ریزی متناسب برای ایجاد چابکی تأکید دارند]این رو محققان زیادی بر نقش برنامه

ریزی متناسب محسوب یکی از چهار بعد اصلی برنامه به حدی است که در مشهورترین مدل چابکی زنجیره تأمین،

 [.31ریزی باید در جهت استفاده هر چه بیشتر از شرکاء زنجیره تأمین صورت گیرد][. به هر حال این برنامه31[،]1میشود]

از باشد که چابکی نیز ها خواست هر سیستم تجاری خوب میطور مسلم کاهش هزینهبه:  (C9)ها کاهش هزینه .4.1.3

ها در محدوده سازمان خود های تولیدی یا تجاری تنها قادر به کاهش هزینهاما بیشتر سیستم .این مقوله مستثنی نیست

کند. اما در زنجیره ها را دچار محدودیت میباشند یا الاقل به دنبال آن در این حوزه هستند که این امر مدیریت هزینهمی

ها و بر روی هزینه تمام شده محصول اثر هایی که خارج از سازمانته و حتی هزینهتأمین چابک از این محدوده فراتر رف

 [.1دهد]مستقیم یا غیرمستقیم دارد آن را کاهش می

به معنی رسیدن وی به ارزشی است که از خرید کاال یا محصول انتظار دارد. در مورد  : (C10)رضایت مشتری .12.1.3

نظر داشت که اگر کاالیی به بازار عرضه شود که خصوصیاتی فراتر از خواسته مشتری  رضایت مشتری باید این نکته را در

سزایی خواهد داشت. در صورتی که این حوزه به رقیب داشته باشد در رضایت وی و افزایش سهم بازار شرکت تأثیر به

 [.1واگذار گردد و شرکت از صحنه خارج شود سهم بازار آن کاال کاهش خواهد یافت]
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 یافته های پژوهش با به کارگیری تکنیک دیمتل فازی:  .2.3

 لیه روابط مستقیم نرماالیز شدهو.  ماتریس ا2جدول
 c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 c10 

c1 (0,0,0) 
(0,0,0.

051) 

(0,0,0.08

1) 

(0,0,0.0

93) 

(0.055,0.0

87,0.111) 

(0,0.054,

0.085) 

(0,0,0.0

79) 

(0,0,0.1

0) 

(0,0,0.

090) 

(0.078,0.

108,0.11

9) 

c2 
(0,0.06

6,0.116

) 

(0,0,0) 
(0,0.092,

0.113) 

(0.055,

0.087,0.

111) 

(0.065,0.0

96,0.114) 

(0.069,0.

100,0.11

6) 

(0,0.07

0,0.083

) 

(0.071,

0.102,0.

116) 

(0,0.0

89,0.1

10) 

(0.060,0.

091,0.11

6) 

c3 
(0,0.07

51,0.10

2) 

(0,0.0

49,0.0

78) 

(0,0,0) 

(0.057,

0.088,0.

114) 

(0.059,0.0

90,0.114) 

(0,0.053,

0.085) 

(0,0,0.0

98) 

(0.0610

,0.092,0

.114) 

(0,0.0

93,0.1

10) 

(0,0.073,

0.101) 

c4 
(0,0,0.0

98) 

(0,0,0.

078) 

(0,0.061,

0.092) 
(0,0,0) 

(0.059,0.0

91,0.111) 

(0,0,0.08

1) 

(0,0.06

8,0.096

) 

(0.053,

0.085,0.

111) 

(0,0.0

769,0.

101) 

(0.063,0.

094,0.11

4) 

c5 
(0,0.06

53,0.09

5) 

(0,0,0.

084) 

(0,0,0.08

5) 

(0,0.05

4,0.085

) 

(0,0,0) 
(0,0,0.08

6) 

(0,0,0.0

76) 
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(0.063,0.
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1) 

c6 
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.119) 
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93) 
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(0.057,
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114) 
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) 

(0,0,0) 

(0,0.08
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) 

(0.0610
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05) 
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c7 
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8) 
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2,0.107

) 
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(0,0.054,
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) 
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(0,0.076,
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c8 
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0) 

(0,0.0
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8) 

(0,0.071,

0.096) 

(0,0.07
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) 

(0.067,0.0

99,0.114) 

(0,0.056,

0.088) 

(0,0.05

0,0.082

) 
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1) 
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4) 
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8) 

(0,0,0.08

0) 
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84) 

(0,0,0.089

) 

(0,0.050,

0.082) 

(0,0,0.0

76) 

(0,0.05

3,0.085

1) 

(0,0,0) 
(0,0.059,

0.091) 

c10 
(0,0,0.0

98) 

(0,0,0.

078) 

(0,0.052,

0.083) 

(0,0,0.0

91) 

(0,0,0.078

) 

(0,0,0.08

1) 

(0,0,0.0

82) 

(0,0,0.0

834) 

(0,0,0.

080) 
(0,0,0) 

 

 

. ماترس روابط کل دیفازی شده3جدول  
 c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 c10 

c1 0.1859 0.1678 0.2005 0.2162 0.2796 0.2076 0.1887 0.2186 0.2148 0.3037 

c2 0.2984 0.1944 0.2907 0.3256 0.3570 0.3026 0.2578 0.3416 0.3073 0.3648 

c3 0.2730 0.2159 0.2054 0.3010 0.3240 0.2366 0.2208 0.3079 0.2854 0.3069 

c4 0.2369 0.1934 0.2436 0.2103 0.3089 0.2093 0.2318 0.2900 0.2656 0.3212 

c5 0.2354 0.1785 0.2033 0.2313 0.2027 0.1936 0.1890 0.2328 0.2419 0.2950 

c6 0.3214 0.2400 0.2800 0.3212 0.3508 0.2104 0.2674 0.3279 0.2966 0.3341 

c7 0.2357 0.2116 0.2530 0.2715 0.3152 0.2277 0.1831 0.2663 0.2408 0.2929 

c8 0.2910 0.2162 0.2552 0.2746 0.3257 0.2361 0.2288 0.2215 0.2829 0.3346 

c9 0.1984 0.1869 0.1923 0.2043 0.2181 0.1986 0.1801 0.2222 0.1778 0.2417 

c10 0.2029 0.1660 0.2054 0.2032 0.2110 0.1798 0.1789 0.2015 0.1993 0.1891 

تانه عدد صفر و  اعداد شده است. به جای  اعداد کوچکتر از حد آس  162417سپس حد آستانه را محاسبه کرده که برابر  

 (.4دهیم  )جدول بزرگتر از حد آستانه را خود آن عدد قرار می
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   . ماتریس اصالح شده روابط کل بعد از اعمال حد آستانه3جدول 
 c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 c10 

c1 0 0 0 0 0.280 0 0 0 0 0.304 

c2 0.298 0 0.291 0.326 0.357 0.3 0.258 0.342 0.307 0.365 

c3 0.273 0 0 0.301 0.324 0 0 0.308 0.285 0.307 

c4 0 0 0 0 0.309 0 0 0.290 0.266 0.321 

c5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.295 

c6 0.321 0 0.280 0.321 0.351 0 0.267 0.328 0.297 0.334 

c7 0 0 0.253 0.271 0.315 0 0 0.266 0 0.293 

c8 0.291 0 0.255 0.275 0.326 0 0 0 0.283 0.335 

c9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

c10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 رتبه بندی عوامل براساس تاثیرکل .5جدول 

  rank D-R D+R R D عامل

 c1 0.583 1.184 1.767 0.600- 9 حساسیت و پاسخگویی به بازار

 IT 3 2.846 2.846 0 2.846 c2به کارگیری 

 c3 1.798 1.079 2.877 0.719 2 ادغام و یکپارچگی فرآیندها

 c4 1.186 1.494 2.680 0.308- 5 انعطاف پذیری

 c5 0.295 2.261 2.556 1.966- 6 سرعت تحویل

 c6 2.499 0.303 2.802 2.197 4 توسعه مهارت های کارکنان

 c7 1.399 0.525 1.924 0.874 8 روابط همکارانه

 c8 1.764 1.534 3.298 0.230 1 برنامه ریزی متناسب

 c9 0 1.438 1.438 1.438- 10 کاهش هزینه ها

 c10 0 2.553 2.553 2.553- 7 رضایت مشتری

 

 . نمودار علی3شکل
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 . مدلسازی روابط میان عوامل3شکل

 
 

 جمع بندی و پیشنهادات.5

 نوع و محج در تغییر شامل تغییرات این است. امروزی هایسازمان اساسی هایچالش از یکی مداوم و سریع تغییرات

 می محصوالت عمر یچرخه کاهش و رقبا توسط جدید محصول معرفی تکنولوژیک، نوآوری بازار، جو مشتری، تقاضای

 رویکردی باید بنابراین است. کرده مواجه فزاینده رقابتی با را هاشرکت که شودمی نامطمئن محیط ایجاد به منجر که باشد

 می شرایط این به پاسخ برای مناسب رویکردهای از تامین یزنجیره چابکی شود. اتخاذ شرایط این با رویارویی برای مناسب

ی در کشور ما صنایع مختلفی وجود دارند که برای حفظ بقای خود، دیر یا زود باید بتوانند در مسیر ایجاد زنجیره باشد.

د.ازاین رو برای ایجاد و بهبود چابکی تامین چابک قرار گیرند. کارخانجات صنایع غذایی نیز از این موضوع مستثنی نیستن

برای این منظور، پس از زنجیره تامن باید عوامل تاثیر گذار بر آن شناسایی شود که پژوهش حاضر به این مهم پرداخت. 

عامل مهم  24در زمینه زنجیره تامین چابک،  2111تا  1111های ی  تحقیقات انجام شده، بین سالبررسی بیست ساله

 11نامه شده و سپس بین ترین فراوانی در مقاالت چاپ شده در مجله های معتبر، انتخاب شده و وارد پرسشبراساس بیش

 عامل مهم تاثیر گذار در زنجیره 11آوری شد. درنهایت خبره دانشگاه و صنایع غذایی استان خراسان رضوی توزیع و جمع

ادغام و  -IT 3به کارگیری  -2پاسخگویی به بازار/ مشتریحساسیت و  -1ی تامین چابک شناسایی شده که  عبارتند از: 

 برنامه -7روابط همکارانه -1توسعه مهارت های کارکنان  -1سرعت تحویل  -1پذیری  انعطاف -4 یکپارچگی فرآیندها

یر سپس ارتباط علت و معلولی و اولویت آنها باتوجه به میزان تاثرضایت مشتری.  -11ها  کاهش هزینه -1ریزی متناسب

از نظـر کاربردی و نحوه ارتباط بین آنها  عوامل شناسایی شدهگذاری با به کارگیری تکنیک دیمتل فازی  مشخص شد. 

قادر است که به مدیران  و نحوه ارتباط بین آنها شناسایی عواملبرای مدیران کارخانجات صنایع غذایی بسیار مهم است. 

. تمرکز الزم را روی  متغیرهای مهم داشته باشندی کرده  و آنها بتوانند بینشی دهد تا نقاط ضعف و قوت خود را شناسای

تواند واکنش مناسب را در برابر تغییرات بازار داشته باشد و اگر این اقدامات در زنجیره تامین انجام شود، زنجیره می

 ایگونه به اطمینان عدم موارد سایر و بازار آشفتگی به نسبت تا بود خواهد قادر سازمانپذیر خواهد شد و همچنین انعطاف

درنهایت   و نمایند کسب را برتری و ویژه رقابتی جایگاه و موقعیت بتوانند  نتیجه در دهد. نشان واکنش سرعت به و موثر
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هنگام رویارویی  و ارتباط بین آنها، . در صورت عدم  شناسایی عواملباعث کسب سهم بیشتر بازار و حتی بقای آنها باشد
درک درستی از انجام اقدامات الزم نداشته و عالوه بر کاهش سهم محصوالت خود در بازار، بقای شرکت نیز کالت ، بامش

 ممکن است با مشکالتی جدی همراه شود.

باتوجه به اهمیت موضوع، یعنی ایجاد و بهبود چابکی زنجیره تامین، برای پاسخ به شرایط متالطم کنونی  پیشنهاد:

دست آید تا نقشه راه بهتری به بهاولویت آنها به طور کلی،  ANPبا استفاده از روش شود که می  د، پیشنهاکسب وکار

 مدیران صنایع غذایی بدهد.

 تقدیر و تشکر.6

جناب  درپایان از متخصصانی از جمله سرکارخانم مهندس مستغنی و همکارانشان در شرکت صنایع پودر شیر مشهد،

شرکت شاهسوند و جناب آقای  شان در شرکت پپسی و جناب آقای مهندس حیدری درهمکاران و آقای مهندس یغمایی

همچنین جناب آقای مهندس امیرحسین انضباطی و همکارانشان و سایر عزیزانی که در  داوری در شرکت بابانا و مهندس

 نمایم.امر فوق، اینجانب را یاری رساندند، تشکر و قدردانی می
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