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 چکيده
تا، راس نی. در اباشدیعصر حاضر، پایداری زنجیره تامین م یهاابعاد پایداری در شرکت نیتراز مهم یکی

 یبندتبهر تایبر پایداری زنجیره تامین و نها رگذاریعوامل تأث یابیو ارز ییحاضر شناسا قیتحق یهدف اصل

جهت با  نی. بدباشدیدر شرکت های تامین کننده قطعات خودرو مها آن یهامؤلفه ریها و زشاخص نیا

ستناد به با کمک ا ،یکیو تکنولوژ یتیریمد یهالیالملل و تحل نیب یدر عرصه  قاتیمقاالت و تحق یبررس

 یمؤلفه ریز 51و در مجموع  یشاخص اصل 3موجود و مصاحبه با خبرگان، کارشناسان مربوطه،  اتیادب

بر پایداری زنجیره تامین در شرکت های تامین کننده قطعات خودرو   رگذاریامل تأثعو نوانعبه یفرع

 ندباشیاطالعات م یکار، سازمانی و ساختار فناور یرویها شامل مسائل نشاخص نی. ادندیگرد ییشناسا

 یستاامنظور در ر نیقرار گرفتند. بد یعلم لیمورد کنکاش و تحل یکه هر کدام در ابعاد مختلف چندگانه ا

 یبندبه رتبه ورکیفرآیند تحلیل شبکه ای و آزمون و یهاتیبا استفاده از قابل قیتحق یهدف اصل هب یابیدست

 یصورت گرفته نشان دادند که ساختار فناور یهالیحاصل از تحل جی. نتادیپرداخته گرد ارهایعم نیا

ره را بر سطح پایداری زنجی ریتأث نیشتریدانش، ب تیریمد ستمیس لیآن از قب هایمولفه ریاطالعات و ز

  اند.تامین در شرکت های تامین کننده قطعات خودرو داشته

 های شرکت ،IT ساختار سازمانی، کار، نیروی مسائل تامین، زنجیره ایداریپ :يديکل واژگان

 خودرو. قطعات کننده تامین

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ی 
دار

ساب
 ح

ت و
یری

مد
در 

ی 
رد

ارب
 ک

ی
 ها

ش
وه

پژ
م(

سو
ل 

سا
(

 

ره 
ما

ش
21 

ن  
ستا

زم
  /

29
31

 
ص

 /
21

1
 

– 
24

1
 

 2 منصوره قمی االصل،  1 مهدیه اخباري
 .ایران د اسالمی، تهران،دانشگاه آزا واحد الکترونیکی، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی صنایع، 5
 .ایران دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، واحد الکترونیکی، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، 2

 

 نام نویسنده مسئول:
 منصوره قمی االصل

 تامين زنجيره برپایداري ذارتأثيرگ عوامل بنديرتبه و شناسایی

 خودرو قطعات کننده تامين هاي درشرکت

http://www.joas.ir/


 241 -211، ص  2931، زمستان  21پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2538-3663 

http://www.Joas.ir 

 

 مقدمه
 ع،صنای در مهم موضوعات از یکی. است داده تغییر علمی مدیریت سمت به سنتی مدیریت از مدیران دیدگاه رقابتی دنیای امروزه

 زنجیره میان رقابت به ها شرکت سطح از رقابت امروز، رقابتی دنیای در نظران صاحب از بسیاری باور به زیرا است تأمین زنجیره مدیریت

 رقابت طشرای در اهداف به دستیابی دنبال به شرکت هر برای راهبردی مسئله یک به تأمین زنجیره مدیریت. است کرده تغییر آنها تأمین

. است هشد تبدیل صنعتی چرخه شتاب و تجارت شدن جهانی وسیله به اقتصادی محیط یک در ویژهبه خدمات کیفیت و زمان اقتصادی،

 داری زنجیره تامین اشاره به اصالح وپای. .باشد نمی مستثنی قاعده این از نیز باشد می ما کشور قدیمی صنایع از یکی که خودرو صنعت

از  ییامر با سطوح باال نیدارد. ا عملکردیتوجه به سطوح  نیو همچن یریگمیتصم ،یساختار یندهایدر فرآ یریپذبهبود وسعت و انعطاف

هکلر ،  فریباشد )جنیل مدر ارتباط و تعام یو اثربخش ییبه کارا یبه منظور دستباب هاتیفعال انیدرجر یندیفرآ یهاشرفتیاصالحات و پ

 موارد نیاز ا توانیاند که مو اصالح قرار گرفته یدر مطالعات مختلف موردبازنگر یامروز یوکارهاکسب یهاجنبه ی(. تمام2152آنه پاول ، 

 یناورف یهاساختریز نیو همچن انیکنندگان و مشترعرضه انیساخت، روابط م ای دیتول ،یشرکت اتیعمل ،یانسان یهاهیسرما تیریبه مد

 وکار درکسب یهاطیمح یبانیو پشت تیدر رابطه با حما یاوکار نقش عمدهو فرهنگ کسب یشرکت یهارساختیاطالعات اشاره نمود. ز

از  یدر حال ظهور در هر بخش و سطوح یوکارهاتوسعه و کسبدرحال یهاطیمح نیکه ا باشدی. الزم به ذکر مندینمایم فایحال رشد ا

 جادیا االزم است تا ب بیترت نیبد باشند،یم یطیمح راتییبه تغ ییگوپاسخ ایو  ینیبشیدارا بودن انعطاف الزم در پ ازمندین ،شرکت

؛ 2155،  یگردد )لوو و المامورس جادیا راتییتغ نیبه ا عیواکنش سر یمدل مناسب برا کیها، بخش نیالزم در ا یهااستانداردها و پروتکل

، پایداری را شامل شیوه جدید انجام کارها دانسته و آن را 2152خود در سال   قی(. هوانگ  در تحق2111و ماسروم ،  اهللبدروس، ع ن،یز

. دکن¬ها قلمداد میارتباطات متنوع و متعدد، و معیارهای جدید ارزشیـابی عملکرد افراد و شرکت دوفروش،یروند جدیدی برای ساخت، خر

ابطه و در حال تغییر مستمر در ر ینیبشیپرقابلیغ یهاعمل سودده در یک محیط رقابتی با فرصت توانایی بودن، چابک شرکت، یک برای

مجدد  یهدبا مشتری است. برای یک فرد، چابک بودن به معنای توانایی توزیع در صفوف پایینی شرکتی است که مستمر در حال شرکت

(. پایداری نیروی 5111 لس،یو در حال تغییر مشتری است )داو و و ینیبشیپرقابلیغ یاهمنابع انسانی و فنی خود در پاسخگویی به فرصت

بعد نیروی انسانی در تحقیقات پایداری  کهیطور(، به2151کار  اشاره به وجه انسانی پایداری کل در شرکت دارد )کیواین و نمهارد  ،

عنوان نیروی محرکه ( به2112؛ رامش و دواداسان،2111فرانسیس، وث ، مردی2112؛ شریفی و ژانگ، 5111؛ گوناسکاران،5111)ورنادات، 

 انداشتهد تالش ایران در خودرو تولیدکننده هایشرکت اخیر، هایسال طول درذکر گردیده است.  پایدارو شرط الزم برای دستیابی به تولید 

 هب شدنتبدیل و نهایی محصوالت صادرات. دهند بهبود ودخ تأمین هایزنجیره در را خود اجتماعی و محیطیزیست اقتصادی، عملکرد تا

 ظورمنبه ایران در خودرو تولیدکننده هایشرکت کنندهترغیب عوامل ترینمهم زمره در تواندمی خارجی بزرگ هایشرکت کنندگانتأمین

 بر یرگذارتأث عوامل بندیرتبه و به شناساییتحقیق  نیدر ا حاتیتوض نیمنظور و با ا نیبدگیرد،  قرار پایدار تأمین زنجیره سازیپیاده

خته شده فازی پردا ویکور و ای شبکه تحلیل فرآیند تلفیقی رویکرد با خودرو قطعات کننده تامین های شرکت در تامین زنجیره پایداری

 است.

 فازی در AHP از استفاده با پایدار تامین زنجیره های شاخص ( انجام گرفت به ارزیابی2152)5در تحقیقی که اوسط کومار و گارگ

 3هندوستان پرذداخته است. در این تحقیق با مرور ادبیات و پیشینه تحقیق شاخص های پایداری زنجیره تامین در  خودرو سازی صنعت

دی عوامل مبعد عوامل محیطی، اقتصادی و اجتماعی شناسایی شد که با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی اقدام به رتبه ب

 شد که با توجه به نتایج به دست آمده عوامل محیطی،  اجتماعی و اقتصادی بیشترین تاثیر را بر پایداری زنجیره تامین به دست آوردند.

 یکیاند که داشته انیشرکت انجام گرفت ب یرقابت تیعنوان مز( با عنوان پایداری به2152و همکاران )  ایکه توسط گارس یقیدر تحق

شرکت به همراه  یجار یهاتیو فعال ندهایسرعت و پایداری در فرا جادیمربوطه، ا یو ابزارها یاستفاده از تکنولوژ یلل مهم و اساساز ع

فراهم  ازهاین نیو تأم ینیبشی. با استفاده از ابزار مناسب، امکان پباشدیباالتر م یوربهره جهیامور و در نت ترقیو دق ترحیحص تیریامکان مد

 .گرددیدر رقابت م تیامر موجب موفق نیشده و ا جادیبازار( ا ازیاز تحقق ن شیپ یمثبت از خلق محصول و خدمت )حت یاو چرخه دهیدگر

تون م یمنابع انجام شده است، محقق پس از بررس نیو جستجو در آخر یامطالعه کتابخانه زیو ن یدانیصورت مکه به یمرورمطالعه  نیدر ا

ابک چ یندهاینقش فرا نییموضوع موردپژوهش، موفق به تب اتیدر خصوص ادب یو خارج یدر منابع داخل یکیالکترون یموجود و جستجو

 ،یتشرک یندهایافراد، نهادها و فرآ هیچابک، کل ندیفرا کی. آنچه مسلم است آن است که، در دیگرد هاشرکت یرقابت تیعنوان عامل مزبه

رواقع پایداری . دپردازندیبا هم به تعامل مؤثر م انیمشتر یازهایجهت برآوردن ن شرفته،یپ یتکنولوژ کیاز  یریگبا بهره کپارچه،ی یاگونهبه

 جادیا قیاز طر تیریکارکنان و مد ،یو همزمان تکنولوژ عیو تعامل سر یریکارگشرکت در به کیو سرعت عمل  ییتوانا یبه معنا

                                                           
1 Kumar, D., & Garg 
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و  انیرمشت یازهاینشده در ن ینیبشیمستمر و پ راتییو تغ شدهیزیرکارا و برنامه هدفمند، ییدر پاسخگو یارتباط عیسر یهارساختیز

را و گهدف یاگونهو افراد شرکت به تیریمد ،یچابک، تکنولوژ ندیک فرایها است. در موقع فرصتبه صیبازار با تشخ یطیمح طیشرا

 .پردازدیل متحوالت، به تعام نیبه ا عیسر ییگوجهت پاسخ ینیبشیپ بلرقایغ راتییو متحول از نظر تغ ایپو طیمح کیشده، در  یزیربرنامه

 انیرقابت م دیجد میآنکه بتوانند در پاراد یبرا یامروز یهاکه شرکت دارند¬یم انیخود ب قی( در تحق2152و همکاران)  یچ

صر در ع یضرور یاستراتژ کیعنوان به یبه نوآور دیخود ادامه دهند با اتیبه ح باشد،یمحور مو دانش یکامالً رقابت ییها، که فضاشرکت

را  یتشرک یبر نوآور رگذاریتأث یشرکت یهاها، شاخصبا آن ییارویرو یبرا ،یطیو تحوالت مح رییضمن شناخت تغ ونگاه کنند  یکنون

رصت و نه ف کیعنوان آشفته به طیاز مح دیها باموفق شدن، شرکت یها را بدهند. براپاسخ نیترمناسب راتییتغ نیکنند و به ا ییشناسا

 جادیا یمحرک برا کیعنوان به دیآشفته با طیمنطبق شوند. مح دیجد طیسرعت با شرادارند به ازین هااستفاده کنند، شرکت د،یتهد کی

 نیا یرابوده است. ب یشرکت یپایداری زنجیره تامین بر نوآور ریتأث یپژوهش بررس نیشود.هدف ا دهیپایداری زنجیره تامین د یهاتیقابل

رکز بر سرعت، تم ،یریپذانعطاف ،یستگیشا ،ییگوپاسخ رانه،یشگیپ ماتمنظور، پایداری زنجیره تامین بر اساس هفت مؤلفه شامل اقدا

 دارد. یپایداری زنجیره تامین بر نوآور رینشان از تأث جیقرار گرفته است، که نتا یو مشارکت، مورد بررس یمشتر

 شودیتر مو بقا شرکت مشکل تیبه موفق یابیدست 25که همزمان با شروع قرن  دارند¬یم انیخود ب قی( در تحق2152و پاور ) هکلر

در  یساسا یموجب بازنگر تیوضع نیآن است، ا یاصل اتیاز خصوص یکی رییاست که تغ یدیجد یاز ظهور عصر تجار یناش تیواقع نیو ا

 طیدر مح رییبا تغ یسازگار تیبر قابل دیتأک شتریها شده است، در جهان امروز ببقا و روش تیقابل ک،یاستراتژ دگاهیتجارت، د یهاتیاولو

عملکرد بهتر  یبرا دیجد یمعان جادیگام به جلو و ا کیو خدمات چابک است که در مفهوم  داتیظاهرشده، ارائه تول میاست،  پارادا یتجار

 راتییاست. پاسخ به تغ یتجار طیمح دیجد طیو درنظر گرفتن شرا دیدر تول کیاتژاستر یکردیرو زیدر تجارت بوده و در عمل ن تیو موفق

 یچابک ساز یو اساس یمحور میمفاه ،یتیریو مد یدیتول یاز متدها و ابزارها کیاستفاده استراتژ قیها از طرآن تیو درنظر گرفتن مز

 ها هستند.شرکت

 

 روش تحقيق -1
امین در بر پایداری زنجیره ت رگذاریعوامل تأث یبندو رتبه یییشی است که به دنبال شناساپیما یروش تحقیق حاضر از نوع اکتشاف

مقاالت گذشته و نظرات خبرگان به دنبال  یبا بررس نکهیفوق با توجه به ا قیتحق باشدیشرکت های تامین کننده قطعات خودرو م

 ق،یحقو سواالت ت اتیفرض یتوجه به اهداف و بررس باها و به آن شاخصاست تا با توجه  یاکتشاف استاثرگذار بر پایداری بخش  یهاشاخص

 نیچنباشد. هم یم قیبه سواالت تحق ییقرار داشته که هدف از انجام آن پاسخ گو یشیمایپ -یفیتوص قاتیدر چارچوب تحق قیتحق نیا

 .ردگی¬یقرار م یدانیدر چارچوب مطالعات م یقاتیتحق تیو از نظر ماه یاز نظر هدف کاربرد قیتحق نیا

ته در نظر گرف باشندیو کارشناسان در شرکت های تامین کننده قطعات خودرو  م رانیخبرگان که شامل مد قیتحق نیا یجامعه آمار

 یشده در پایدار ییشناسا یمولفه ها یبه منظور رتبه بند کهنفر در نظر گرفته شده است.  21به تعداد  تمام شمار یریگشده است، از نمونه

 شدند. دهیزنجیره تامین انتخاب گرد
 

 تحليل داده ها -2
 پرداخته شده است:تحقیق و نتایج تحلیل مسیر  سی دیاگرامربردر این بخش به 
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 (ژنیفزار سوپر دزادر نرم مي)ترس قيتحق یمدل مفهوم -1شکل 

ه عوامل مؤثر پایداری زنجیر یبه منظور رتبه بند قیتحق نی( در اژنیافزار سوپر دزدر نرم می)ترس قیتحق یمدل مفهوم 5شکل شماره 

خبرگان  ینفر از اعضا 21منظور تعداد  نیشده است. بدتامین در شرکت های تامین کننده قطعات خودرو از روش تحلیل شبکه ای استفاده

ر د .جهت گردآوری اطالعات پرسشنامه انتخاب شدند شرکت  های تامین کننده قطعات خودروپایداری زنجیره تامین  میمفاه ینهیدر زم

صورت نمرات موزون در غالب ( بهیزوج یسهی)مقا گرید یها در تقابل با مؤلفهاز مؤلفه کیمدل فوق، نمرات داده شده به هر  یبررس

 :باشدیمشاهده مقابل  لیذ یهاجدول

 ابزار

 کارکنانآموزش 

 یفناور رشیپذ

سهولت درک شده 

 استفاده

 درک شده یسودمند

 کار یرویمسائل ن

 یاستراتژ تیماه

 یبرون سپار

 یمجاز یهامیت

 کیاستراتژ یزیربرنامه

 یشرکت مجاز

 یطراح

 خدمات)محصول(

 سازمانی

 یترازهم

بر عدم  یمبتن یمعمار

 تمرکز

 ستمیکاربرد س

 دانش تیریمد

 یو فناور ونیتوماسا

 اطالعات

 یبرون سپار

بر پایداری  رگذاریعوامل تأث

زنجیره تامین در شرکت 

های تامین کننده قطعات 

 خودرو 
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 . فرآیند تحليل شبکه اي:2-1

 هاي مسائل نيروي کار:الف( مؤلفه

 

 کار يرويمسائل ن يهامؤلفه رینمرات ز ساتیمربوط به مقا ژنیافزار سوپر دزنرم یخروج -2شکل 

 
 کار يرويسائل نم يهامؤلفه ریز ياسهیمحاسبات مقا سیماتر -3شکل 

 

 سازگاری ابزار سهولت درک شده استفاده سودمندی درک شده پذیرش فناوری

 آموزش کارکنان 1 1 1911 2

 ابزار  2 1911 2

 سهولت درک شده استفاده   2 1

 سودمندی درک شده    2

 

ائل مس"های متغیر اصلی بکه ای، نمرات زیر مؤلفهافزار در تحلیل شبکه در روش تحلیل شبا توجه به نتایج حاصل از خروجی نرم

 یکدیگر به قرار جدول فوق نمایش داده شده است.با در مقایسه  "نیروی کار

 باشد.می 59531در مقایسه با یکدیگر، برابر با  "مسائل نیروی کار"های متغیر باشد نرخ سازگاری زیر مؤلفهالزم به ذکر می

به  "ارمسائل نیروی ک"های متغیر توان به رتبه بندی زیر مؤلفههای این متغیر، میز مقایسات زیر مؤلفهحال با توجه به نتایج حاصل ا

 قرار جدول ذیل پرداخت:

 

 در تحليل متغير مسائل نيروي کار نتایج ماتریس مقایسات زوجی
یداری زنجیره تامین در شرکت های تامین کننده بندی عوامل تأثیرگذار بر پادر راستای رتبه سوپر دزیژنافزار با توجه به خروجی نرم

 به قرار زیر مورد ارزیابی و رتبه بندی قرار گرفتند. "مسائل نیروی کار"های مربوط به متغیر اصلی قطعات خودرو، زیر مؤلفه
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 "کار يرويمسائل ن" يهامؤلفه ریز يبنددر رتبه ژنیافزار سوپر دزنرم یخروج -1جدول 

 

براساس  "مسائل نیروی کار"های دی مؤلفههای موردنظر در رتبه بنبا توجه به خروجی بدست آمده در غالب شکل فوق، تحلیل

 باشند:های خروجی وزن دهی شده در باال به قرار زیر مییسماتر

 

 ي مسائل نيروي کارشدهماتریس وزن دهی 
 "کار يرويمسائل ن"عوامل  ریز يبندرتبه -2جدول 

 وزن عوامل فرعی رتبه

 161.1 ابزار 2

 162.0 آموزش کارکنان 3

 161.0 پذیرش فناوری 1

 162.1 سهولت درک شده استفاده .

 161.0 سودمندی درک شده 0

 

ش آموز"نیروی کار، عامل های مسائل با توجه به نتایج بدست آمده از سوپر ماتریس مشخص گردید که در رتبه بندی زیر مؤلفه

 "اوریپذیرش فن"ی دارای بیشترین ضریب تأثیرگذاری بر سطح پایداری زنجیره تامین بوده است. همچنین مؤلفه 19221با وزن  "کارکنان

داری پای های مسائل نیروی کار بر سطحعنوان یکی از ابعاد و زیر مؤلفه، دارای کمترین سطح ضریب تأثیرگذاری به19520با ضریب وزنی 

 باشد.زنجیره تامین در شرکت های تامین کننده قطعات خودرو می

 

 

 

 

 

 

 

 زیرمعیارهای مسائل نیروی کار مؤلفه اصلی هدف اصلی
 

Cluster Node 

lable 
 

شناسایی و رتبه 

بندی عوامل 

مؤثر بر پایداری 

 زنجیره تامین

مسائل 

 نیروی کار
 itساختار  سازمانی

پذیرش 

 فناوری

سودمندی 

 درک شده

سهولت 

 درک شده
 ابزار

19111111 19221523 19111111 19111111 19111111 19111111 19111111 19111111 
آموزش 

ی کار کارکنان
ل نیرو

ی مسائ
زیرمعیارها

 

 ابزار 19111111 19111111 19111111 19111111 19111111 19111111 19521021 19111111

19111111 19221102 19111111 19111111 19111111 19111111 19111111 19111111 
سهولت درک 

 ادهشده استف

19111111 19522231 19111111 19111111 19111111 19111111 19111111 19111111 
سودمندی 

 درک شده

19111111 19520220 19111111 19111111 19111111 19111111 19111111 19111111 
پذیرش 

 فناوری
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 هاي سازمانی:ب( مؤلفه

 

 سازمانی يهامؤلفه رینمرات ز ساتیمربوط به مقا ژنیافزار سوپر دزنرم یخروج -.شکل 

 سازمانی يهامؤلفه ریز ياسهیمحاسبات مقا سیماتر -3جدول 

 

 "ازمانیس"های متغیر اصلی افزار در تحلیل شبکه در روش تحلیل شبکه ای، نمرات زیر مؤلفهبا توجه به نتایج حاصل از خروجی نرم

در  "یسازمان"های متغیر باشد نرخ سازگاری زیر مؤلفهیکدیگر به قرار جدول فوق نمایش داده شده است. الزم به ذکر میبا در مقایسه 

 باشد.می 19225مقایسه با یکدیگر، برابر با 

قرار  به "سازمانی"های متغیر توان به رتبه بندی زیر مؤلفههای این متغیر، میحال با توجه به نتایج حاصل از مقایسات زیر مؤلفه

 جدول ذیل پرداخت:

 

 سازمانینتایج ماتریس مقایسات زوجی در تحليل متغير 
بندی عوامل تأثیرگذار بر پایداری زنجیره تامین در شرکت های تامین کننده در راستای رتبه سوپر دزیژنافزار با توجه به خروجی نرم

 به قرار زیر مورد ارزیابی و رتبه بندی قرار گرفتند. "سازمانی"های مربوط به متغیر اصلی قطعات خودرو، زیر مؤلفه
 

 "سازمانی" يهامؤلفه ریز يبنددر رتبه ژنیسوپر دزافزارنرم یخروج -.جدول 

 

 زیرمعیارهای مسائل نیروی کار مؤلفه اصلی هدف اصلی

Cluster Node 

lable 

شناسایی و 

رتبه بندی 

عوامل مؤثر 

بر پایداری 

زنجیره 

 تامین

مسائل 

 نیروی کار
 itساختار  سازمانی

پذیرش 

 فناوری

سودمندی 

 درک شده

سهولت 

 درک شده
 ابزار

19111111 19111111 1912225 19111111 19111111 19111111 19111111 19111111 
 ریزیبرنامه

 استراتژیک

ی
ی سازمان

زیرمعیارها
 

19111111 19111111 19551221 19111111 19111111 19111111 19111111 19111111 
برون 

 سپاری

19111111 19111111 19331351 19111111 19111111 19111111 19111111 19111111 
های تیم

 مجازی

19111111 19111111 19220312 19111111 19111111 19111111 19111111 19111111 
شرکت 

 مجازی

19111111 19111111 19133221 19111111 19111111 19111111 19111111 19111111 
طراحی 

 محصول
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های براساس ماتریس "سازمانی"های های موردنظر در رتبه بندی مؤلفهر غالب شکل فوق، تحلیلبا توجه به خروجی بدست آمده د

 باشند:خروجی وزن دهی شده در باال به قرار زیر می

 

 :سازمانیي ماتریس وزن دهی شده
 

 "سازمانی"عوامل  ریز يبندرتبه -0جدول 
 

 وزن عوامل فرعی رتبه

 19512 استراتژیماهیت  2

 19555 برون سپاری 3

 19331 های مجازیتیم 5

 19113 ریزی استراتژیکبرنامه 2

 1220 شرکت مجازی 1

 19133 طراحی محصول 2

 

با وزن  "های مجازیتیم"های سازمانی، عامل با توجه به نتایج بدست آمده از سوپر ماتریس مشخص گردید که در رتبه بندی زیر مؤلفه

وزنی  با ضریب "طراحی محصول"ی دارای بیشترین ضریب تأثیرگذاری بر سطح پایداری زنجیره تامین بوده است. همچنین مؤلفه 19331

های سازمانی بر سطح پایداری زنجیره تامین در شرکت عنوان یکی از ابعاد و زیر مؤلفه، دارای کمترین سطح ضریب تأثیرگذاری به19133

 باشد.ودرو میهای تامین کننده قطعات خ
 

 (:ITهاي ساختار فناوري اطالعات )ج( مؤلفه

 
 

 اطالعات يساختار فناور يهامؤلفه رینمرات ز ساتیمربوط به مقا ژنیافزار سوپر دزنرم یخروج -0شکل 

 

 اطالعات يرساختار فناو يهامؤلفه ریز ياسهیمحاسبات مقا سیماتر -.جدول 

 سازگاری معماری مبتنی بر عدم تمرکز ترازیهم کاربرد سیستم مدیریت دانش

 اتوماسیون فناوری اطالعات 1 2 2

 معماری مبتنی بر عدم تمرکز  2 1

 ترازیهم   2

 19111111 19511232 19111111 19111111 19111111 19111111 19111111 
ماهیت 

 یاستراتژ

19111111 19221523 19111111 19111111 19111111 19111111 19111111 19111111 
آموزش 

 کارکنان

ی کار
ل نیرو

ی مسائ
زیرمعیارها

 

 ابزار کار 19111111 19111111 19111111 19111111 19111111 19111111 191521021 19111111
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های متغیر اصلی مؤلفه (، نمرات زیرANPافزار در تحلیل شبکه در روش تحلیل شبکه ای )با توجه به نتایج حاصل از خروجی نرم

های باشد نرخ سازگاری زیر مؤلفهدر مقایسه با یکدیگر به قرار جدول فوق نمایش داده شده است. الزم به ذکر می "اطالعات یساختار فناور"

 باشد.می 19121در مقایسه با یکدیگر، برابر با  "اطالعات یساختار فناور"متغیر 

 "اطالعات یساختار فناور"های متغیر توان به رتبه بندی زیر مؤلفههای این متغیر، مییسات زیر مؤلفهحال با توجه به نتایج حاصل از مقا

 به قرار جدول ذیل پرداخت:

 ؛اطالعات یساختار فناورنتایج ماتریس مقایسات زوجی در تحلیل متغیر 

ر بر پایداری زنجیره تامین در شرکت های تامین کننده بندی عوامل تأثیرگذادر راستای رتبه سوپر دزیژنافزار با توجه به خروجی نرم

 به قرار زیر مورد ارزیابی و رتبه بندی قرار گرفتند. "اطالعات یساختار فناور"های مربوط به متغیر اصلی قطعات خودرو، زیر مؤلفه
 

 "اطالعات يساختار فناور" يهامؤلفه ریز يبنددر رتبه ژنیافزار سوپر دزنرم یخروج -.جدول 

 

 براساس "ساختار فناوری اطالعات"های های موردنظر در رتبه بندی مؤلفهبا توجه به خروجی بدست آمده در غالب شکل فوق، تحلیل

 باشند:به قرار زیر میهای خروجی وزن دهی شده در باال ماتریس

 

 :سازمانیي ماتریس وزن دهی شده
 

 "سازمانی"عوامل  ریز يبندرتبه -0جدول 
 

 وزن عوامل فرعی رتبه

 19225 ترازیهم 2

 19325 معماری مبتنی بر عدم تمرکز 3

 19212 کاربرد سیستم مدیریت دانش 5

 19522 اتوماسیون و فناوری اطالعات 2

 

 زیرمعیارهای مسائل نیروی کار مؤلفه اصلی هدف اصلی

Cluster Node 

lable 

شناسایی و 

ندی رتبه ب

عوامل مؤثر 

بر پایداری 

زنجیره 

 تامین

مسائل 

 نیروی کار
 itساختار  سازمانی

پذیرش 

 فناوری

سودمندی 

 درک شده

سهولت 

 درک شده
 ابزار

1911111 1911111 1912225 19525152 1911111 1911111 1911111 1911111 

اتوماسیون 

و فناوری 

 اطالعات

 زیر

 معیار

های 

ساختار 
it 

1911111 1911111 19551221 19321022 1911111 1911111 1911111 1911111 

معماری 

مبتنی بر 

 عدم تمرکز

 ترازیهم 1911111 1911111 1911111 1911111 19221221 19331351 1911111 1911111

1911111 1911111 19220312 19212125 1911111 1911111 1911111 1911111 

کاربرد 

سیستم 

مدیریت 

 دانش
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معماری "های ساختار فناوری اطالعات، عامل با توجه به نتایج بدست آمده از سوپر ماتریس مشخص گردید که در رتبه بندی زیر مؤلفه

ی دارای بیشترین ضریب تأثیرگذاری بر سطح پایداری زنجیره تامین بوده است. همچنین مؤلفه 19325با وزن  "مبتنی بر عدم تمرکز

های عنوان یکی از ابعاد و زیر مؤلفه، دارای کمترین سطح ضریب تأثیرگذاری به19522با ضریب وزنی  "وری اطالعاتاتوماسیون و فنا"

 باشد.ساختار فناوری اطالعات بر سطح پایداری زنجیره تامین در شرکت های تامین کننده قطعات خودرو می

گانه ی مؤثر بر پایداری زنجیره تامین در شرکت های تامین کننده  3های هر یک از عوامل حال پس از بررسی و رتبه بندی زیر مؤلفه

های اصلی تحقیق در دستیابی به هدف اصلی مبنی بر شناسایی و رتبه بندی عوامل قطعات خودرو، در ادامه به ارزیابی و رتبه بندی مؤلفه

 پردازیم.مؤثر بر پایداری زنجیره تامین در این شرکت می

 

 :ITاي اصلی مؤثر بر پایداري هرتبه بندي مؤلفه
 

 

 

 

 

 

 قيتحق یاصل يهانمرات مؤلفه ساتیمربوط به مقا ژنیافزار سوپر دزنرم یخروج -.شکل 
 

 قيتحق یاصل يهامؤلفه ياسهیمحاسبات مقا سیماتر -9جدول 
 

 سازگاری سازمانی نیروی کار مسائل

 ITتار ساخ 2 2

 سازمانی  1

 

های اصلی تحقیق شامل (، نمرات مؤلفهANPافزار در تحلیل شبکه در روش تحلیل شبکه ای )با توجه به نتایج حاصل از خروجی نرم

ذکر ( در مقایسه با یکدیگر به قرار جدول فوق نمایش داده شده است. الزم به ITمسائل نیروی کار، سازمانی و ساختار فناوری اطالعات )

های باشد. حال با توجه به نتایج حاصل از مقایسات مؤلفهمی 19551های اصلی در مقایسه با یکدیگر، برابر با باشد نرخ سازگاری این مؤلفهمی

 ها به قرار جدول ذیل پرداخت:توان به رتبه بندی این مؤلفهاصلی این تحقیق، می

 

 :رتبه بندي مولفه هاي اصلی با رویکرد تحليل شبکه
بندی عوامل تأثیرگذار بر پایداری زنجیره تامین در شرکت های تامین کننده در راستای رتبه سوپر دزیژنافزار با توجه به خروجی نرم

 های اصلی مربوطه به قرار زیر مورد ارزیابی و رتبه بندی قرار گرفتند.قطعات خودرو، مؤلفه
 

 قيتحق یاصل  يهامؤلفه ریز يبنددر رتبه ژنیر سوپر دزافزانرم یخروج -11جدول 
 

 itساختار  1911111 1911111 1911111 1911111 1911111 1911111 1911111 19223225
های مؤلفه

 اصلی
 سازمانی 1911111 1911111 1911111 1911111 1911111 1911111 1911111 19121523

 مسائل نیروی کار 1911111 1911111 1911111 1911111 1911111 1911111 1911111 1911111

1911111 1911111 1911111 1911111 1911111 1911111 1911111 1911111 

شناسایی و رتبه 

بندی عوامل 

مؤثر بر پایداری 

 زنجیره تامین

هدف 

 اصلی
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های های اصلی تحقیق براساس ماتریسی موردنظر در رتبه بندی مؤلفههابا توجه به خروجی بدست آمده در غالب شکل فوق، تحلیل

 باشند:خروجی وزن دهی شده در باال، به قرار زیر می

 

 :سازمانیي ماتریس وزن دهی شده
 

 "سازمانی"عوامل  ریز يبندرتبه -11جدول 
 

 وزن عوامل فرعی ردیف

 19121 مسائل نیروی کار 5

 19222 سازمانی 2

 19202 ساختار فناوری اطالعات 3

 

ی ساختار فناور"های اصلی تحقیق، عامل با توجه به نتایج بدست آمده از سوپر ماتریس مشخص گردید که در رتبه بندی مؤلفه

روی مسائل نی"ی دارای بیشترین ضریب تأثیرگذاری بر سطح پایداری زنجیره تامین بوده است. همچنین مؤلفه 19202با وزن  "اطالعات

گانه مدل مفهومی تحقیق  3های اصلی عنوان یکی از ابعاد و مؤلفه، دارای کمترین سطح ضریب تأثیرگذاری به19121با ضریب وزنی  "کار

 باشد.بر سطح پایداری زنجیره تامین در شرکت های تامین کننده قطعات خودرو می

 

 تکنيک ویکور فازي:

در  ،المللینبو تحلیل و بررسی مقاالت جدید و برتر طالعات گذشته و مصاحبه مبا استفاده از موردنظر معیارهای در این پژوهش 

طعات شرکت های تامین کننده ق در ترین بعد تأثیرگذار بر پایداری زنجیره تامینی آن مهمواسطهتا به شناسایی شدند معیار اصلی 3قالب 

 خودرو شناسایی گردد. 

بدین ترتیب در ذیل به انجام محاسبات مربوط با توجه به تکنیک ویکور فازی پرداخته شده است، در این جدول با توجه به نظرات 

ی مربوطه عددی هاخانهبه هریک از  511تا  1شود که براین اساس بر اساس خبرگان هر استراتژی نسبت به معیار مربوطه وزن دهی می

 گویند.یمیس تشکیل شده ماتریس تصمیم نیز گیرد که به ماترتعلق می
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 ارهايمحاسبه وزن مع -12جدول 
 

 W1 W2 W3 W4 W 5 W 6 W 7 W 8 W 9 W 10 W 11 W 12 W 13 W 14 W 15 

 0.075 0.037 0.044 0.059 0.074 0.042 0.095 0.053 0.055 0.068 0.067 0.098 0.067 0.045 0.086 (A3ساختار فناوری )

 

 کوریو کيدر تکن یوزن ده -13جدول 
 

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 

 79 72 72 75 75 72 77 73 72 70 67 75 75 67 77 (A3ساختار فناوری )

 77 70 74 71 77 74 79 80 75 67 63 70 74 70 80 (A4سازمانی)

 66 79 63 75 68 78 70 78 58 82 56 83 72 59 76 (A1مسائل نیروی کار)

 حداقل و حداکثر هر شاخص ریمحاسبه مقاد -.1جدول 
 

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 

F+ 79 79 74 75 75 78 79 80 75 82 67 83 75 70 80 

F- 66 70 63 71 68 72 70 72 58 67 56 70 72 59 76 

 

 آل مثبت و منفی دهیتعيين نقطه ا
 :خواهیم داشت دنامیم. اگر معیار از نوع سودمندی باشمی – fو + f ها تعیین کرده و به ترتیببرای هر معیار، بهترین و بدترینِ هریک را در میان همه گزینه

 

 (Sفرمول  ي)جدول محاسبه بر مبنا کوریحاصله در و جینتا -10جدول 
 

S1 0.075 0.000 0.0440 0.000 0.0648 0.000 0.0950 0.0133 0.0550 0.000 0.0670 0.000 0.0223 0.0450 0.0860 

S2 0.0519 0.0228 0.0080 0.0590 0.0740 0.0420 0.0528 0.0530 0.0259 0.0635 0.0609 0.0603 0.0670 0.0164 0.0645 

S3 0.0000 0.0288 0.0080 0.000 0.0185 0.0420 0.0211 0.0464 0.0097 0.0544 0.000 0.0603 0.000 0.0123 0.0645 

S4 0.0115 0.0370 0.000 0.0337 0.000 0.0280 0.000 0.000 0.000 0.0680 0.0244 0.0980 0.0223 0.000 0.000 
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 ضررتعيين سودمندي و 

بیانگر   (S)را در محاسبات ویکور مطرح کرده است. مقدار سودمندی (R) ضررو  (S) مفهومی اساسی سودمندی اپریکویک دو

. این نتایج در باشدآل میایدهام از دوری از نقطهi بیانگر حداکثر ناراحتی گزینه  (R)آل و مقدار تأسفایدهام از نقطهi فاصله نسبی گزینه

 غالب جدول ذیل آورده شده است:

 و ضرر يسودمند نييتع -.1جدول 
 

19321 S- 

19212 S+ 

191221 R- 

191101 R+ 

191 V 

 از استفاده با دهش شناسایی معیارهای به توجه با ابعاد تأثیرگذار بر پایداری زنجیره تامین بندیرتبه به آمدهدستبه نتایج به توجه با

 Q ویکور شاخص مقدار نهایت در و( Rتأسف ) مقادیر ،(S) سودمندی مقادیر آمدهدستبه یجنتا به توجه با که پرداخته شد، ویکور تکنیک

 .کردیم بندیدسته معیار 3 این اساس بر را هاگزینه از هریک که آوردیم دست به را گزینه هر برای

S :و مثبت آل ایدهحل راه از موردنظر گزینه نسبی یفاصله بیانگر R گزینه ناراحتی بیانگر i مثبت آل ایدهحل راه از دوری از ام 

 . باشدمی

شود تا بدین منظور استراتژی بهینه به دست ها بر اساس معیارهای مذکور پرداخته مییاستراتژبندی این به رتبه Qبا توجه به مقدار 

 آید:
 

 آن يارهايبر اساس مع هاياستراتژ يبندرتبه -.1جدول 
 

Q S R  

 ساختار فناوری 191221 19322 191121

 سازمانی 191101 191321 191

 مسائل نیروی کار 191111 191111 191212

 

 گردد.ها پرداخته میی معیارهای مورد بررسی و رتبه بندی آنسازمرتبو  Qی مقدار ضریب در ادامه نیز به محاسبه
 

 Q بیمحاسبه مقدار ضر -10جدول 
 

S R Q  

A4 A3 A3  5رتبه 

A3 A1 A4  2رتبه 

A1 A4 A1  3رتبه 

 

مورد در جایگاه نخست قرار ندارد و  3ای در هر هیچ گزینه، Qو  R, Sحالت  3های حاصله در با توجه به نتایج بدست آمده و رتبه

 باشد.دارای رتبه اول می  Q , R فقط گزینه سوم در

 هاینهگزیی نخست، در شرط اول، عنوان رتبهبه "ساختار فناوری اطالعات"ی بدین ترتیب در بررسی شرط الزم برای انتخاب مؤلفه

A3 و A4 از نظرشاخص Q  هگزینباشد. در بررسی شرط دوم نیز و بدین ترتیب این شرط برقرار میدر جایگاه اول و دوم قرار دارند A3 

 .برتر خواهد بودی مؤلفه، مؤلفهو این  شدهعنوان شاخص برتر شناخته به S,R هایدر یکی از شاخص
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 نتيجه گيري
ه ب یبیشتروابستگی ها و از آنجا که امروزه سازمانشده است  ترتصمیمات خرید مهم ،با افزایش اهمیت فعالیت خرید و تدارکات

صنایع، هزینه مواد  در بیشترکند.خودنمایی میتر گیری ضعیف، وخیم، پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم تصمیماندکردهپیدا کنندگان تأمین

تواند چنین شرایطی، بخش تدارکات می در. گیرداز بهای تمام شده محصول را در برمیبزرگی  بخشدهنده محصول، خام و اجزای تشکیل

پذیری یک شرکت سودآوری و انعطافافزایش ها، کاهش هزینهبر ازمان ایفا نماید و تأثیر مستقیمی نقشی کلیدی در کارایی و اثربخشی س

ت برای موفقیت یک شرکها، امری بسیار مهم و حیاتی کنندگان برای کار با آنانتخاب مجموعه مناسبی از تأمین، در حقیقت.  داشته باشد

کننده مناسب و اند که انتخاب تأمینبیشتر محققین، دانشمندان و مدیران پی برده ،نور مفهوم مدیریت زنجیره تأمیظهاخیراً با  است.

 رمنظو به تحقیق این در راستا این درکرد. پذیری زنجیره تأمین استفاده توان برای افزایش رقابتاست که از آن میابزاری  ،مدیریت آن

 اطالعات، فناوری ساختار و سازمانی کار، نیروی مسائل اصلی عامل 3 تامین،زنجیره  پایداری بر مؤثر هایمؤلفه بندی رتبه و شناسایی

 .شدند گردیده شناسایی پایداری بر تأثیرگذار اصلی عوامل عنوانبه

 هب تحقیق متغیرهای از یک هر مورد در توانمی تحقیق، یاولیه اطالعات آوریجمع از حاصل یگرفته صورت هایتحلیل به توجه با

 مناسب آزمون تا گرفت قرار بررسی مورد تحقیق هایداده توزیع بودن نرمال ابتدا در البته. نمود بیان را آمده بدست نتایج و مطالب زیر قرار

 متعلق شدهآوریجمع هایداده داریمعنی سطح کلومگروف،-اسمیرنف آزمون شده گرفته صورت تحلیل به توجه با. گردد انتخاب آن با

 است این یدهندهنشان و شده رد H0 فرض  ٪11 اطمینان سطح در نتیجه در است، بوده ترکوچک α=1911 از تحقیق متغیرهای تمامیبه

 ه تامین،زنجیر پایداری بر مؤثر هایمؤلفه بندی رتبه و شناسایی منظور به و ادامه در اما. اندبودهمی غیرنرمال توزیع دارای متغیرها تمامی که

 یک هر هایمؤلفه زیر بندیرتبه از آمده بدست نتایج به توجه با. شد گردیده استفاده ویژه مقادیر هایماتریس و تحلیل شبکه ای روش از

. اندبوده 59531 سازگاری نرخ دارای یکدیگر با مقایسه در "کار نیروی مسائل" متغیر هایمؤلفه زیر شده، شناسایی اصلی هایمؤلفه از

 درک هولتس آموزش کارکنان، شامل ترتیب به کمترین تا اولویت بیشترین از "کار نیروی مسائل" متغیر هایمؤلفه زیر بندی رتبه همچنین

 اریسازگ نرخ با "سازمانی" متغیر هایمؤلفه زیر بندیرتبه مورد در. است بوده فناوری پذیرش و ابزار شده، درک سودمندی استفاده، شده

 ودهب محصول طراحی و استراتژیک ریزیبرنامه سپاری، برون استراتژی، ماهیت مجازی، شرکت مجازی، هایتیم شامل ترتیب این ،19225

 های زیرمولفه بندیرتبه ترتیب ،19121 سازگاری نرخ با "اطالعات فناوری ماهیت" متغیر های¬زیرمولفه تحلیل در و ادامه در. است

 و انشد مدیریت سیستم کاربرد ترازی،هم تمرکز، عدم بر مبتنی معماری قرار به کمترین تا اولویت سطح بیشترین از شده شناسایی

 خصمش تحقیق، اصلی هایمؤلفه بندیرتبه در فازی ویکور از حاصل نتایج به توجه با همچنین. است بوده اطالعات فناوری و اتوماسیون

 بوده عهمطال مورد شرکت در زنجیره تامین پایداری سطح بر تأثیرگذاری در رتبه باالترین دارای "اطالعات فناوری ساختار" یمؤلفه گردید

 تحقیقات تایجن با شده شناسایی هایمؤلفه بندی رتبه و شناسایی در حاضر تحقیق نتایج گردید مشخص آمدهدستبه نتایج به توجه با. است

 نوآوری هایمؤلفه معناداری لحاظ ( از2152کومار و گارگ) تحقیقات نتایج همچنین. است بوده راستاهم( 2152)  پاول آنو و هکلر جنیفر

. نمایدیم تائید را آن و بوده راستاهم حاضر تحقیق از بخش این نتایج با پایداری، بر تأثیرگذار هایمؤلفه از یکی عنوانبه اطالعات فناوری

 تأثیرگذاری در اطالعات فناوری نقش مؤید نیز( 5311) همکاران و بخت آزاد و( 2152)گارگ و کومار تحقیقات نتایج باشدمی ذکر به الزم

 و کومار قیقاتتح نتایج. است بوده حاضر تحقیقات نتایج با راستاهم ترتیب بدین و بوده شرکتی مختلف سطوح در پایداری سطح بهبود بر

 از اصلح نتایج با راستاهم تحقیقات دیگر از نیز پایداری سطح بر تأثیرگذاری در فناورانه و شرکتی عوامل معناداری لحاظ از( 2152)گارگ

 لحاظ از( 2152) پاور و هکلر تحقیقات نتایج که گردید مشخص نیز خارجی تحقیقات نتایج تحلیل در و ادامه در. است بوده حاضر تحقیق

 در( 2152)گارگ و کومار تحقیقات نتایج باشدمی ذکر به الزم. است بوده تحقیق این نتایج با راستاهم شرکتی هایمؤلفه معناداری سنجش

 .است بوده تحقیق این نتایج با راستاهم نیز انسانی هایویژگی و سازمانی عوامل نقش تائید

 :نمود مطرح را ذیل موارد توانمی حاضر تحقیق یزمینه در تحقیق ادامه خصوص در

 ترکوچک متغیرهای مشابه، تحقیقی در تا گرددمی گیرد، پیشنهاد انجام دیگر مشابه های¬شرکت در مشابه تحقیقی شودمی توصیه

 عیینت تا گیرند قرار ارزیابی مورد پژوهشی در بودند، نهان تحقیق این کالن متغیرهای درون هاآن که پایداری عوامل انتخاب بر تأثیرگذار

 بر اثرگذار ردیگ متغیرهای تأثیر بررسی به شودمی گردد ، پیشنهاد معین متغیرها بندی رتبه و دارد برتری دیگری بر متغیر کدام که شود

 در تحقیق انجام به خود مساله بررسی منظور به ما مساله بودن ایپرسشنامه نوع به توجه داد ، با قرار مدنظر را شرکت عملکرد پایداری

 با ات گرددمی پیشنهاد .پرداخت کارکنان و مدیریتی،کارشناسی مختلف سطوح در ارزیابی و ترکلی حالت در شرکت مختلف هایبخش

 استایر در بهینه و جامع مدلی استراتژیک، مدیریت نقش همچون تامین، زنجیره پایداری سطح بر دیگر تأثیرگذار هایمؤلفه شناسایی
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 قابلیت ی،اقتضای مدیریت استانداردهای و ابعاد به توجه به تا گردیده ایجاد تامین زنجیره پایداری سطح بهبود بر تأثیرگذار عوامل سنجش

 .گردد ایجاد دیگر مطالعه موردهای در بهینه مدل این از استفاده
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