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  چکیده
هاي یک زنجیره را از مدیریت زنجیره تأمین بر پایه دو اصل هماهنگی و همکاري، سازمان

طریق به اشتراك گذاري و شفاف شازي اطالعاتی با یکدیگر هماهنگ تر نموده و به همکاري در 
صنعت پاالیش و پخش فرآورده .نمایدیاي رقابتی بیشتر دعوت مییک رقابت براي کسب مزا

هاي نفتی کشور نیز به عنوان یک صنعت ملی تعداد بسیار زیادي از سازمان ها را در طول زنجیره 
ها بر پایه تسهیم مدیریت هماهنگی در این مجموعه حجیم از سازمان. تأمین خود دارا می باشد

لذا تحقیق حاضر به منظور شناسایی و . الیت هاي مدیریتی می باشداطالعات یکی از مهم ترین فع
رتبه بندي عوامل مؤثر بر تسهیم اطالعات در زنجیره تأمین در شرکت ملی پاالیش و پخش 

- اسن تحقیق بر مبناي روش پژوهشی توصیفی. فرآورده هاي نفتی کشور تدوین گردیده است
مل بر اساس نظر مدیران و کارشناسان آشنا به موضوع پیمایشی طراحی شده و به رتبه بندي این عوا

به منظور تجزیه و تحلیل داده . پردازددر شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده هاي نفتی کشور می
وآزمونهاي آماري مربوطه و  SPSS, EXCEL, MATLABهاي جمع آوري شده از نرم افزارهاي 

  .فازي استفاده شده است ANPتکنیک 
از تجزیه و تحلیل اطالعات گردآوري شده گویاي آن است که از میان مهمترین نتایج حاصله 

عوامل موثر بر تسهیم اطالعات در زنجیره تأمین صنعت پاالیش و پخش فرآورده هاي نفتی کشور، 
عامل مسئولیت پذیري و تعهد در بین اعضاي زنجیره تأمین نسبت به سایر عوامل در باالترین 

  .اعضاي زنجیره تأمین در پایین ترین اولویت قرار دارد اولویت و عامل منافع
گیري تسهیم اطالعات، تکنیک تصمیمزنجیره تأمین، مدیریت زنجیره تأمین، : کلیدواژه

  چندمعیاره فازي
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  مقدمه
هاي محیط جدید تولیدي و طبیعت مشتریان به  در دنیاي رقابتی امروزي، با توجه به ویژگی

هـاي تولیـدي،    محـیط تجـارت جهـانی و پیشـرفت در تکنولـوژي      پـذیري،  دلیل افزایش رقابت
کردنـد،   شان دنبال می هاي مدیریت تولید گذشته که یکپارچگی کمتري را در فرآیندهاي شیوه

هـا نیازمندنـد تـا یکپـارچگی منظمـی را در تمـام        انـد و شـرکت   داده کارآیی خـود را از دسـت  
هـا   از طرفـی، سـازمان  . ایجـاد نماینـد   -نهـایی کننده  از ماده خام تا مصرف -فرآیندهاي تولیدي

هاي بهبود وضعیت و مدیریت  ها و تکنیک هاي خود از روش همواره در راه رسیدن به موفقیت
. باشـند  هاي جدیـدي مـی   حل نمایند و به دنبال توسعه و یافتن راه کار استفاده می و صحیح کسب

اي مدیریت مناسب جریان مواد و کاال، عنوان یک رویکرد یکپارچه بر به 1مدیریت زنجیره تأمین
  ).1380غضنفري و دیگران، (اطالعات و مالی، توانایی پاسخگویی به این شرایط را داراست 

هـاي یـک زنجیـره را از     مدیریت زنجیره تأمین بر پایه دو اصل همـاهنگی و همکـاري، سـازمان   
ر نموده و به همکاري بـراي  ت سازي اطالعاتی با یکدیگر هماهنگ گذاري و شفاف طریق به اشتراك

هاي بالقوه بهبـود در مـدیریت زنجیـره     در بین کلیۀ زمینه. نماید کسب مزایاي رقابتی بیشتر دعوت می
زمـانی کـه   . اسـت  ، اهمیت و توجه بسیار زیادي را بـه خـود اختصـاص داده   2تأمین، تسهیم اطالعات

اطمینـان در   اید اثرات منفی عـدم هاي زنجیره تأمین استفاده نم یک شرکت از اطالعات سایر شرکت
توانـد   بینـی نـادقیق و سفارشـات نـاقص مـی      محیط تجاري مدرن از قبیل سطح موجودي بـاال، پـیش  

باشـد و بـا    تسهیم اطالعات، پایه و سـتون ایجـاد همـاهنگی در زنجیـره تـأمین مـی      . کاهش داده شود
اسـت بـه وجـود خواهـد آمـد       دههـا را دا  ایجاد هماهنگی منافعی که مدیریت زنجیره تأمین وعده آن

)Gera et al., 2008.(عنوان یک صنعت  هاي نفتی ایران نیز به صنعت پاالیش و پخش فرآورده
شـدن میـزان    بـا نزدیـک  . باشـد  کنندگان و مشـتریان را دارا مـی   ملی تعداد بسیار زیادي از تأمین

فتـی در کشـور و   هـاي ن  عرضه داخلی به تقاضا، تجارت جهانی، واردات و صـادرات فـرآورده  
اي بـراي صـنعت پـاالیش و     کارهاي جامع و یکپارچه افزایش تنوع محصوالت، نیاز به ارائه راه

. شـود  هـاي نفتـی کشـور و بسترسـازي و ایجـاد زیرسـاخت الزم احسـاس مـی         پخـش فـرآورده  
هـا بـر پایـه تسـهیم اطالعـات، یکـی از        مدیریت هماهنگی در این مجموعـه حجـیم از سـازمان   

دهـی زنجیـره،    تواند در کنار سامان باشد که می هاي مدیریتی می ترین فعالیت حیاتی ترین و مهم
                                                                                                                 
1. Supply Chain Management (SCM)
2. Information Sharing
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. هاي نفتی کشور قرار دهـد  مزایاي رقابتی زیادي را در اختیار صنعت پاالیش و پخش فرآورده
ها کمک کرده  کنندگان، به آن گذاشتن دانش، مهارت و تجربه با تأمین ها با به اشتراك شرکت

ــهو در عــوض از  ــود در زمین ــی   بهب ــود م ــت س ــل و کیفی ــاي عملکــرد، تحوی ــین  ه ــد همچن برن
 ,.Lee et al(رسـند   تـر مـی   شدن به بهبود عملکرد بهتـر و هزینـه پـایین    کنندگان با رقابتی تأمین

تـأمین، ایـن مقالـه بـه شناسـایی و       لذا با توجه بـه اهمیـت تسـهیم اطالعـات در زنجیـره     .)2001
ثر بر تسهیم اطالعات در زنجیره تـأمین صـنعت پـاالیش و پخـش     ترین عوامل مؤ بندي مهم رتبه

در ادامه به بررسی ادبیات زنجیره تأمین، تسهیم اطالعـات  . پردازد هاي نفتی کشور می فرآورده
  .پردازیم در آن و بررسی مطالعات پیشین در این زمینه می

  پیشینه تحقیق
یت مشتري و ربودن گوي سـبقت از رقبـا   با توجه به شرایط موجود در دنیاي رقابتی امروز، رضا

لــذا بســیاري از . شــوند هــا محســوب مــی تــرین نکتــه در راه کســب موفقیــت تجــاري شــرکت  مهــم
هـا، افـزایش    هاي تولیـدي و خـدماتی دنیـا بـراي اسـتفاده بهینـه از امکانـات، کـاهش هزینـه          شرکت
انـد بـه    مات حرکـت کـرده  هـاي تـأمین کـاال و خـد     به سمت ایجاد زنجیره... پذیري تولید و  انعطاف

هـاي تـأمین مختلـف،     هـاي بشـر توسـط زنجیـره     اي که در دنیاي کنونی تقریباً تمامی نیازمنـدي  گونه
شـود کـه دربرگیرنـده     هـایی تعریـف مـی    عنوان یک شبکه از سازمان زنجیره تأمین به. شود تأمین می

که مـواد خـام، کاالهـاي در حـال      کنندگانی بوده کننده، مراکز انبارداري و توزیع کننده، تولید تأمین
هـاي اطالعـات، مـالی و     یابنـد و همچنـین جریـان    هـا جریـان مـی    شـده در میـان آن   ساخت و سـاخته 

  .کنند هاي فیزیکی را کنترل می جریان
  

  
  
  

  )1382استدلر و کیلگر، (مدل زنجیره تأمین ) 1(شکل 

ساخت 
محصول 
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. هاسـت  تمامی این فعالیتمسئله کلیدي در یک زنجیره تأمین، مدیریت و کنترل هماهنگ 
دهد که مشتریان بتوانند  اي است که این کار را به طریقی انجام می مدیریت زنجیره تأمین پدیده

مدیریت . خدمات قابل اطمینان و سریع را با محصوالت باکیفیت در حداقل هزینه دریافت کنند
هاي اطالعـاتی مـرتبط بـا     انهاي زنجیره تأمین و نیز جری سازي فعالیت زنجیره تأمین بر یکپارچه

یابی به مزیت رقابتی قابل اتکاء و مداوم مشتمل  ها از طریق بهبود در روابط زنجیره براي دست آن
کلی فلسفه مدیریت زنجیره تأمین در این امر نهفته است کـه   طور به).Laudon, 2002(شود می

کنـد کـه عملکـرد کلیـه      عملکرد کلی یک مجموعه از زنجیره تأمین زمـانی افـزایش پیـدا مـی    
. ها بهینه گردد هاي مرتبط با این فرآیند در مقایسه با عملکرد تک تک هر یک از سازمان سازمان

بندي محصول یا خدمت،  ریزي و مدیریت عرضه و تقاضا، تهیه مواد، تولید و برنامه زمان برنامه
مـواردي اسـت کـه     انبارداري، کنترل موجودي و توزیع، تحویل و خدمت به مشـتري از جملـه  

کند کـه مشـتریان بتواننـد محصـوالتی بـا       ها را طوري هماهنگ می مدیریت زنجیره تأمین،  آن
نوبه  تواند به دست آورند، رویدادي که می کیفیت باال و خدمات قابل اطمینان در حداقل هزینه به

  ).Breen and Crawford, 2005(خود براي شرکت، مزیت رقابتی فراهم کند 
وري  کننـده در افـزایش بهـره    عنـوان یـک عامـل تعیـین     اي امروزي، اطالعات نیـز بـه  در دنی

هـاي امـروزي در قـدرت     کـه توانمنـدي سـازمان    طـوري  رود بـه  شمار مـی  هاي پیچیده به سازمان
بینـی و   اساس، پیش این گردد؛ بر گیري خالصه می ها در تصمیم پردازش اطالعات و سرعت آن

ــروش و   و خــام تــا عرضــهتقاضــاي مــواد  و تخمــین عرضــه تقاضــاي محصــوالت در موقعیــت ف
شـمار   یابی بـه چنـین مـوقعیتی امـري ضـروري بـه       ها به منظور دست ساختاربندي مجدد سازمان

بایسـت جریـان اطالعـات     یابی به چنین هدفی یک سیستم سـازمانی مـی   منظور دست به. رود می
نتیجـه ایـن اقـدام، تسـهیل در امـر      . دمورد نیاز براي تولید و ارائه محصوالت را هماهنگ گردان

  ).Slone et al., 2007(گیري و اجراي فرآیند زنجیره تأمین است  تصمیم
هـا بـه میـزان اطالعـاتی      گـویی شـرکت   کلی در یک زنجیره تأمین، کارایی یـا پاسـخ   طور به

چـه میـزان اطالعـات مـرتبط بـا       هـر . ها قصد دارند به اشتراك بگذارند وابسته است که شرکت
هـا بـه    بنـدي تولیـد کـه شـرکت     هـاي بـازار و زمـان    بینـی  أمین محصول، تقاضاي مشتري، پیشت

هـا بیشـتر    گویی سریع براي این شـرکت  پذیري و پاسخ گذارند بیشتر باشد، واکنش اشتراك می
گذاري باید متوازن و سنجیده باشد چرا کـه اسـتفاده رقبـا از ایـن      البته این اشتراك. خواهد بود

  ).1384زاده و حسینی،  سمیع(ها در این زمینه است  هاي شرکت جمله نگرانیاطالعات از 
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نشـان  ) 1(ترین مزایا و معایب تسـهیم اطالعـات در زنجیـره تـأمین در جـدول       برخی از مهم
  .است داده شده

  
)Ruephuwan, 2005(مزایا و معایب تسهیم اطالعات ) 1(جدول 

  
  تمعایب تسهیم اطالعا  مزایاي تسهیم اطالعات

بهبود سودآوري کل زنجیره تأمین  
ماننـد هزینـه   (هاي زنجیره تـأمین   کاهش هزینه

نگهداري موجودي، هزینه انبار، هزینـه تحویـل بـا    
  ....)تأخیر و 

تسهیل هماهنگی در زنجیره تأمین  
ایجاد اعتماد و تعهد در بین شرکاء  
دهی به مشتریان بهبود سطح خدمت  
ظرفیت اتخاذ تصمیم بهتر در زمینه تخصیص  
دهی بهبود تصمیمات سفارش  
بهبود چیدمان فرآیند  
طراحی بهتر محصول  
کننده و مذاکره کاهش هزینه انتخاب تأمین  
دسترسی بیشتر به بازار و تجارت جدید  
بهبود روابط بین شرکاء  

هزینه باالي پذیرش تکنولوژي اطالعات  
دقیق معتبر و غیر احتمال وجود اطالعات غیر  
ات شریک به رقباافشاء عمدي اطالع  
نیاز به سطح باالي اعتماد بین شرکاء  
افزایش شکست توسط شرکاء  
فقدان دانش رقابتی  
   پــذیري و  کـاهش کنتـرل مــدیریت، انعطـاف

  کارایی 
ها، اهداف و تخصص فنی نامناسب فرهنگ  
هزینه باالي برقراري روابط  
هاي اکتساب اطالعات افزایش هزینه  
هزینه حفظ و نگهداري سیستم  
ستگی بیشتر به شرکاءواب  
  

  
ترین مطالعات در زمینه تسهیم اطالعات در زنجیـره تـأمین    در ادامه به بررسی برخی از مهم

هـا از   بنـدي اهـدافی کـه شـرکت     به طبقه) 2000(اش  در تحقیقی آرامو و همکاران. پردازیم می
اولین دسـته  . ختندکنند پردا تأمین دنبال می کارگیري تکنولوژي اطالعات در مدیریت زنجیره به

از کاربرد تکنولوژي اطالعات بیانگر استفاده از تکنولـوژي اطالعـات بـراي تسـهیم اطالعـات      
ــه پــردازش سفارشــات، صــدور صــورت  حســاب، گــواهی تحویــل، ایجــاد و ارســال   مربــوط ب

باشد که هدف این دسته، افـزایش کـارایی    هاي ارسال سفارش و ارائه پیشنهاد قیمت می آگهی
نــوع دوم کــاربرد تکنولــوژي . تــأمین اســت ر اطالعــات در میــان شــرکاي زنجیــرهتبــادل مکــر

ریزي از  اطالعات، معرف استفاده از تکنولوژي اطالعات براي تسهیم اطالعات مربوط به برنامه
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بینی تقاضا و سایر اطالعات مرتبط با تقاضا، اطالعات موجودي و اطالعات مرتبط با  قبیل پیش
نهایتـاً، سـومین   . دف این دسته، افزایش اثربخشی زنجیره تـأمین اسـت  ظرفیت تولید است که ه

نقـل اشـاره دارد    و نوع از کاربرد تکنولوژي اطالعات به نظارت بر سفارشات شخصی یـا حمـل  
ــد      ــایی باش ــول نه ــا محص ــول ی ــزاء محص ــامل اج ــت ش ــن اس ــه ممک ــوم،  . ک ــته س ــدف دس ه

قال به موقع اطالعات مکان تحویـل  سازي تحویل این اجزاء یا محصوالت نهایی یا انت هماهنگ
  ).Auramo et al., 2000(ها است  آن

اي بر روي تسهیم اطالعات در زنجیـره تـأمین    ه تحقیقات گسترد 2002بنتون و ملونی نیز در سال 
عنـوان   کنندگان و تولیدکنندگان، به انجام دادند و در این تحقیقات بر ابعادي که در ارتباط بین تأمین

ها پس از بررسـی عوامـل مختلـف،     آن. در برقراري ارتباط مطرح بودند تمرکز نمودندعوامل اصلی 
کننـدگان در برقـراري    عنوان عوامل اصلی مورد توجه تـأمین  سه عامل تعهد، اعتماد و همکاري را به

بایسـت در برقـراري یـک     عنوان مشتریان خود بیـان نمـوده کـه مـی     ارتباط با تولیدکنندگان اصلی به
  ).Benton & Maloni, 2002(وفق مورد توجه قرار گیرندارتباط م

عنوان کرد که تسهیم اطالعات بـین اعضـاي زنجیـره در رأس     2003راگوناتان نیز در سال 
وي بیان نمود که تسهیم اطالعات . گیرد عوامل کلیدي موفقیت مدیریت زنجیره تأمین قرار می
او عنـوان  . یـت، ریسـک و اعتمـاد اسـت    خود نتیجه ترکیب مناسـبی از چهـار عامـل هزینـه، امن    

کننـده در ارتبـاط    کنندگان ممکن است با رقبـاي تولیـد   که تعدادي از تأمین حالی کند که در می
  ).Raghunathan,2003(باشند الزم است تا بین این چهار عامل ترکیب صحیحی اتخاذ شود

ام توسـعه زنجیـره   نیز در تحقیقی مشکالتی را کـه در هنگـ  ) 2004(گوناسکاران و ان گاي 
فقــدان : انــد تـأمین از طریــق تکنولــوژي اطالعــات وجــود دارد بــه صــورت زیــر عنــوان نمــوده 

ریـزي اسـتراتژیک    یکپارچگی بین تکنولوژي اطالعات و مدل تجـاري سـازمان، فقـدان برنامـه    
هاي ضعیف تکنولوژي اطالعـات، کـاربرد نادرسـت و ناکـافی تکنولـوژي       صحیح، زیرساخت

سـازي تکنولـوژي اطالعـات     هاي مجازي، فقدان دانش کافی نسبت به پیـاده  گاهاطالعات در بن
  ).Gunasekaran and Ngai, 2004(براي مدیریت زنجیره تأمین

عوامل مؤثر بر تسهیم اطالعـات و کیفیـت اطالعـات     2006در تحقیق دیگري لی و لین در سال 
انی و روابـط بـین سـازمانی بررسـی     قطعیت محیطی، تسـهیالت درون سـازم   را در ابعاد سه گانه عدم

قطعیت محیطی ناشی از چهار عامل افزایش رقابت جهانی، پیشرفت مداوم تکنولـوژي،   عدم. نمودند
کننـدگان و   هـاي خـارجی نظیـر تـأمین     تغییر نیازهاي مشتریان و افزایش نیاز به درگیرشدن با سـازمان 
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ایت مدیریت ارشـد و توانمندسـازهاي   تسهیالت درون سازمانی ناشی از دو عامل حم. مشتریان است
انـداز مشـترك    در بعد روابط بین سازمانی نیز درجه اعتماد، تعهد و چشم. باشند فناوري اطالعات می

).Li and Lin, 2006(بین شرکاي زنجیره تأمین مطرح است 
مراتبـی فـازي بـه     کـارگیري تکنیـک فرآینـد تحلیـل سلسـله      بـا بـه   2008پرسین نیز در سال 

در ایـن مطالعـه سـه    . اسـت  ی منافع حاصل از تسهیم اطالعات در زنجیـره تـأمین پرداختـه   ارزیاب
سطح متفاوت از معیارهاي منافع تسهیم اطالعات یعنی منافع استراتژیکی، مـدیریتی و عملیـاتی   

هاي مختلف تولیـدي در ترکیـه    از طریق مراجع مرتبط و مصاحبه با تنی چند از مدیران شرکت
مـدت تسـهیم اطالعـات را شـامل      منافع استراتژیک، منافع طوالنی. گردیدند شناسایی و معرفی

تســهیل همکـاري زنجیــره تـأمین، افــزایش سـهم بــازار، افـزایش حــل     : شــودکه عبارتنـد از  مـی 
ریـزي مـرتبط بـا     تعارضات، افزایش معرفی محصول جدید، منافع مدیریتی، نیز از مباحث برنامه

از منافع موجود در ارتباطـات، تخصـیص ظرفیـت و    . گردد مدت ناشی می هاي زمانی میان دوره
عنوان معیارهاي کلیدي منافع  ریزي و کنترل منابع به بینی، برنامه اتخاذ تصمیمات بهتر براي پیش

منافع عملیاتی نیز با وقایع و پیامدهاي روزانه در یـک زنجیـره تـأمین    . شود مدیریتی استفاده می
هاي زنجیره  کاهش زمان انجام سفارش، کاهش هزینه کاهش سطح موجودي،. شود حاصل می

در . رونـد  شمار می ترین معیارهاي منافع عملیاتی به توزیع از مهم/ریزي تولید تأمین، بهبود برنامه
هـاي   ریـزي، نیازمنـدي   گیـري یعنـی اطالعـات عملیـاتی، برنامـه      این تحقیق، چهارگزینه تصمیم

. انـد  ع حاصـل از تسـهیم اطالعـات انتخـاب شـده     مشتري و مالی براي ارزیـابی تصـمیمات منـاف   
هـاي مشـتري جـزء     هاي اطالعات عملیاتی و نیازمنـدي  دهد که گزینه هاي تحقیق نشان می یافته

بایستی این اطالعات  که تمام شرکاء زنجیره تأمین می تر بوده به طوري تصمیمات کلیدي ارجح
هـاي اطالعـات مـالی و     د کـه گزینـه  را بین خود تسهیم نماینـد همچنـین نتـایج تحقیـق نشـان دا     

  ).Percin,2008(ند ریزي از اهمیت یکسانی برخوردار برنامه

  متدولوژي تحقیق
بندي عوامل مـؤثر بـر تسـهیم اطالعـات در      با توجه به اینکه هدف اصلی تحقیق، شناسایی و رتبه

د از نظـر  هاي نفتـی کشـور اسـت لـذا تحقیـق موجـو       زنجیره تأمین صنعت پاالیش و پخش فرآورده
پیمایشـی   - ها شامل یک تحقیق توصیفی هدف یک تحقیق کاربردي و از نظر نحوه گردآوري داده

  .است
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نفر از مـدیران و کارشناسـان    25آوري اطالعات در این تحقیق نیز از نظرات  به منظور جمع
 هاي نفتـی  تأمین و تسهیم اطالعات در صنعت پاالیش و پخش فرآورده آگاه به موضوع زنجیره
  .است کشور استفاده گردیده

اي و مطالعات میدانی  روش گردآوري اطالعات در این مطالعه نیز شامل مطالعات کتابخانه
هـا از روایـی مناسـبی     منظـور اینکـه پرسشـنامه    بـه . از نوع مصاحبه و دو مرحله پرسشـنامه اسـت  

تفاده از جمـالت  برخوردار باشند در طراحی اولیه سؤاالت مواردي نظیر ساختار پرسشنامه، اسـ 
ها، جهت افزایش روایی  پس از طراحی اولیه پرسشنامه. است قابل فهم و بدون ابهام مدنظر بوده

بـراي بررسـی پایـایی    . اسـت  از نظرات اساتید راهنما، مشاور و کارشناسان امور بهره گرفته شده
آمـده   دسـت اسـت کـه آلفـاي بـه     استفاده شده 1پرسشنامه اول از آزمون ضریب آلفاي کرونباخ

در مـورد پرسشـنامه دوم، از آنجـایی    . دهد است که پایایی مناسب پرسشنامه را نشان می 754/0
حالـت ثـابتی دارد و چـارچوب کـار در      ANPآوري اطالعات در تکنیک  هاي جمع که روش

توان در نحوه گرفتن جواب تغییراتی را ایجاد نمود و  است و فقط می این تکنیک مشخص شده
  .توان گفت که پایایی پرسشنامه مناسب است شنامه را تغییر داد؛ میساختار پرس

  ها ترین آن تأمین و انتخاب مهم شناسایی عوامل مؤثر بر تسهیم اطالعات در زنجیره
تـأمین صـنعت پـاالیش و پخـش      منظور تعیین عوامل مؤثر بر تسهیم اطالعـات در زنجیـره   به

مقـاالت و کتـب تخصصـی و همچنـین انجـام      هاي نفتـی کشـور بـا بررسـی و مطالعـه       فرآورده
تـأمین   نظران نفتی که با موضـوع تسـهیم اطالعـات در زنجیـره     مصاحبه با کارشناسان و صاحب

میـزان دقـت در ارائـه اطالعـات، منـافع      : آشنایی داشتند عواملی به شرح ذیل انتخاب گردیدند
ء در تأمین اطالعات مناسب تأمین، میزان دوام و پایداري اطالعات، سوابق اعضا اعضاي زنجیره

در طول زنجیره، هزینۀ فناوري اطالعات موردنیاز، شکل و قالب اطالعات، مدت زمان تهیـه و  
اطمینـان   اطمینان در فناوري، عدم تأمین، عدم ارسال اطالعات، نقش و جایگاه اعضاء در زنجیره

همیـت اطالعـات   اطمینـان مشـتریان، حمایـت مـدیریت ارشـد، حساسـیت و ا       کننده، عدم تأمین
پـذیري و   نیاز، سطح قابلیت فناوري اطالعات موجود در بـین اعضـاي زنجیـره، مسـئولیت     مورد

  .انداز مشترك بین شرکاي زنجیره تأمین تأمین، چشم تعهد در بین شرکاي زنجیره
                                                                                                                 
1.  Chronbach coefficient  alpha
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تـأمین صـنعت    ترین عوامل مؤثر بر تسـهیم اطالعـات در زنجیـره    در ادامه براي انتخاب مهم
ــین  فــرآورده پــاالیش و پخــش ــا  عامــل ذکــر 26هــاي نفتــی کشــور از ب شــده در فــوق، ابتــدا ب

هاي  اسمیرنوف اقدام به بررسی نرمال یا غیرنرمال بودن داده-کارگیري آزمون کولموگروف به
هـاي آمـاري پـارامتري یـا      مربوط به عوامل کرده سپس با استفاده از نتایج این آزمـون از روش 

.ترین عوامل مؤثر استفاده نمودیم ب مهمناپارامتري مناسب براي انتخا   
              H˳: کند    توزیع مشاهدات از توزیع نرمال پیروي می 

  H1  : کند  توزیع مشاهدات از توزیع نرمال پیروي نمی

اسمیرنوف-نتایج آزمون کولموگروف) 2(جدول 
  

نتیجه 
  آزمون

مقدار 
sig

مقدار 
α  

آماره 
  ثرمعیارهاي مؤ  تعداد  آزمون

قبول 
Ho  0,069  0,051,45825میزان دقت در ارائه اطالعات  

قبول 
Ho

تأمین منافع اعضاي زنجیره0,4710,050,84625
قبول 

Ho
  میزان دوام و پایداري اطالعات0,0870,051,41425

قبول 
Ho

سوابق عملکرد اعضا در تأمین 0,1280,051,17225
اطالعات مناسب

قبول 
Ho

  نیاز آوري اطالعات مورد هزینه فن25  0,051,011  0,258

قبول 
Ho

  شکل و قالب اطالعات0,1130,051,19825

قبول 
Ho

مدت زمان تهیه و ارسال اطالعات25  0,051,234  0,095

قبول 
Ho

تأمین نقش و جایگاه اعضا در زنجیره25  0,051,231  0,096

قبول 
Ho

  اطمینان در فناوري معد25  0,051,222  0,101

قبول 
Ho

  کننده اطمینان تأمین عدم25  0,050,980  0,292
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قبول 
Ho

اطمینان مشتري عدم25  0,051,117  0,165

قبول 
Ho

  حمایت مدیریت ارشد25  0,051,041  0,229

قبول 
Ho

  نیاز حساسیت و اهمیت اطالعات مورد25  0,050,711  0,693

قبول 
Ho

آوري اطالعات  سطح قابلیت فن25  0,051,073  0,200
  موجود در بین اعضاي زنجیره

قبول 
Ho

پذیري و تعهد در بین  مسئولیت0,2420,051,02725
تأمین اعضاي زنجیره

قبول 
Ho

انداز مشترك بین اعضاي  چشم25  0,051,786  0,143
  تأمین زنجیره

  
ه آزمون در مورد کلیه عوامل مـؤثر  کنید مقدار آمار مشاهده می) 2(همانطور که در جدول 

هـا،   بـودن داده  کمتر از مقدار بحرانی است بنابراین فرضیه صفر یعنی نرمال ٪5در سطح خطاي 
بنـابراین بـا توجـه بـه     . شـود  سـت، رد مـی   هـا  قبول و فرضیه مقابل که بیـانگر نرمـال نبـودن داده   

هاي آماري پارامتریک  ان از آزمونتو ترین عوامل مؤثر می ها براي انتخاب مهم بودن داده نرمال
و فرضـیات زیـر    Tتـرین معیارهـاي مـؤثر از آزمـون      در ادامه براي انتخـاب مهـم  . استفاده نمود
:است استفاده شده

  
    .نداردقرارثرؤممعیارهايترینمهمدرگروهامiاریمع
  .داردقرارثرؤمارهايمعیترینمهمدرگروهامiاریمع

که سطح معنـاداري،   صورتی در ٪95در توضیح این آزمون باید گفت که در سطح اطمینان 
پذیرفتـه   H1باشد و حد باال و پایین هر دو مثبـت باشـند فـرض    ) 05/0(تر از میزان خطا کوچک

باشـد و   )05/0(تر از میزان خطا چنانچه سطح معناداري بزرگ. شود رد می ˳Hشود و فرض   می
بوده و حد باال و پایین هر دو منفـی باشـند   ) 05/0(تر از میزان خطا یا سطح معناداري، کوچک

T-Studentنتایج آزمون ) 3(جدول .شود رد می H1پذیرفته و فرض    ˳Hفرض 

4iμ:
1H

4i
μ:

0
H






عوامل مؤثر

4Test Value =  

Tdf

سطح 
معنی 
  داري
(Sig)

اختالف 
میانگین

حدود دامنه در سطح 
نتیجه %95اطمینان 

آزمون
LowerUpper

  H1قبول 3,720240,0010,640000,28490,9951میزان دقت در ارائه اطالعات
  H1قبول 240,0040,960000,34681,5732  3,231  تأمین منافع اعضاي زنجیره

  H1رد 0,5672-0,811240,4250,160000,2472  میزان دوام و پایداري اطالعات
  H1رد -0,1009-0,8591-240,0150,48000-2,613سوابق عملکرد اعضا در تأمین اطالعات مناسب 

  H1قبول 2,823240,0090,720000,19351,2465  آوري اطالعات مورد نیازهزینه فن
  H1رد -0,2655-1,0145-240,0020,64000-3,527  شکل و قالب اطالعات 

  H1رد 0,6913-0,840240,4090,200000,2913رسال اطالعاتمدت زمان تهیه و ا
  H1رد 0,6030-1,365240,1850,240000,1230تأمین نقش و جایگاه اعضا در زنجیره

  H1رد 0,7788-1,159240,2580,280000,2188  آوري اطمینان در فن عدم
  H1رد 0,7632-0,947240,3530,240000,2832  کننده اطمینان تأمین عدم
  H1قبول 4,042240,0000,720000,35231,0877اطمینان مشتري عدم

  H1قبول 4,301240,0001,080000,56171,5983  ارشد حمایت مدیریت
  H1رد 0,7196-0,413240,6830,120000,4796  نیاز حساسیت و اهمیت اطالعات مورد

  H1قبول 6,820240,0001,160000,80891,5111  ت موجود در بین اعضاي زنجیرهآوري اطالعا سطح قابلیت فن
  H1قبول 4,793240,0001,440000,81992,0601تأمین پذیري و تعهد در بین اعضاي زنجیره مسئولیت

  H1رد -0,0902-0,5498-240,0080,32000-2,874  تأمین انداز مشترك بین اعضاي زنجیره چشم
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تحلیل اطالعات حاصله از پرسشـنامه اول،   و دهد که پس از تجریه نشان می) 3(نتایج جدول 
تـرین عوامـل مـؤثر بـر تسـهیم       عنـوان مهـم   بـود بـه   4تـر از   ها بزرگ هفت عامل که میانگین آن

هاي نفتی کشور، جهت طراحی  تأمین در صنعت پاالیش و پخش فرآورده اطالعات در زنجیره
  .بندي انتخاب گردیدند منظور رتبه دوم به پرسشنامه مرحله

هـاي   منظور وابستگی متقابل یا همبستگی بین عوامل از آزمون بارتلت بـا فرضـیه   در ادامه به
  :است ذیل استفاده گردیده

  
  

آزمون بارتلـت کمتـر   ) sig(دهد با توجه به اینکه سطح معناداري  نشان می) 4(نتایج جدول 
عبـارتی بـین عوامـل مـؤثر،      گـردد بـه   پذیرفته می  H1رد و فرض Hoباشد فرض     می 0,05از 

  .همبستگی یا وابستگی متقابل وجود دارد
  نتایج آزمون بارتلت) 4(جدول 

آزمون بارتلت
Approx. Chi-Square 207,649

Df 120
Sig. 0,000

  
ـ   ترین عوامل مؤثر بر تسهیم اطالعات در زنجیره بندي مهم رتبه االیش تأمین صـنعت پ

  هاي نفتی کشور و پخش فرآورده
شده بـا   ترین عوامل مؤثر انتخاب بندي مهم منظور رتبه تحلیل پرسشنامه اول به و پس از تجزیه

طـور   در ادامـه بـه  . اسـت  فـازي اسـتفاده گردیـده    ANPتوجه به وابستگی متقابل بین عوامـل از  
  .پردازیم در این تحقیق میشده  کار گرفته مختصر به بررسی این تکنیک و اعداد فازي به

  
  1اي تکنیک فرآیند تحلیل شبکه•

معیاره اسـت   گیري چند هاي تصمیم یکی از تکنیک ANPاي یا  تحلیل شبکه و فرآیند تجزیه
گیري چنـدمعیاره   حلی براي آن دسته از مسائل تصمیم منظور ارائه راه که توسط آقاي ساعتی به

                                                                                                                 
1.  Analytic Network Process (ANP)

  :Hoبین عوامل مؤثر همبستگی وجود ندارد                     
H1:      بین عوامل مؤثر همبستگی وجود دارد                
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گیـري و   هدف، معیارهاي تصـمیم (گیري  وح تصمیمکه روابط و همبستگی متقابل در میان سط
واقـع یـک    اي در فرآیند تحلیل شبکه. است وجود دارد ارائه شده) زیرمعیارهاي آن، آلترناتیوها

  ).Tsai & Chou, 2008(باشد  می AHPمراتبی  ریزي سلسله بسط از تکنیک برنامه
توسط آقـاي   1980سال  در AHPمراتبی  ریزي سلسله همانطور که گفته شد، تکنیک برنامه

فرضیه اساسی این تکنیک این . است گیري چندمعیاره ارائه شده ساعتی براي حل مسائل تصمیم
مراتبـی اسـت یعنـی هـر      طرفه و سلسله صورت یک گیري به است که روابط میان سطوح تصمیم

امـا   ).Ming Wey & Yang Wu, 2007(گیري تنها به سطح باالیی وابسته اسـت   سطح تصمیم
هاي درونی و بیرونـی و روابـط و    گیري چندمعیاره را به دلیل وابستگی بسیاري از مسائل تصمیم

مراتبـی   صـورت سـاختار سلسـله    تـوان بـه   گیـري، نمـی   تعامالت میان عناصر در سـطوح تصـمیم  
با چارچوب جـامع و فراگیـر، تمـامی تعـامالت و روابـط میـان        ANPبنابراین تکنیک . ساخت

نظـر گیـرد و    توانـد در  دهد مـی  اي را می که تشکیل یک ساختار  شبکه گیري را سطوح تصمیم
بـا  AHPگیري مقادیر اهمیت نسـبی نیـز همچـون تکنیـک      اندازه ANPدر . بسیار مناسب است

  ).Tsai & Chou, 2008(گیرد صورت می 9تا  1مقایسات زوجی و به کمک طیف 
هـا از مفهـوم    بنـدي آن  مـل مـؤثر و رتبـه   تـرین عوا  منظور تعیین وزن نهـایی مهـم   در این تحقیق به

  )Shyur, 2006(: گردد سوپرماتریس ساعتی و تاکیزاوا استفاده نموده که مراحل زیر را شامل می
هـا را در ارتبـاط    ابتدا بدون درنظرگرفتن ارتباط عوامل، مانند حالت عـادي آن ) مرحله اول

دسـت   ها را به هاي آن ده و وزنبا هدف، داخل یک ماتریس توافقی یا مقایسات زوجی قرار دا
  .آورید

عنوان معیار ثابـت در   سپس مانند حالت قبل در هر مرحله یکی از معیارها را به) مرحله دوم
اسـاس آن معیـار بـا هـم مقایسـه نمـوده و اوزان        باالي ماتریس قرار داده و مابقی معیارهـا را بـر  

بـرآوردن   عامل ب بیشـتر در : محور مقایسهعنوان  ها را محاسبه نمایید مثالً عامل الف به ماتریس
شده و در  یا ارضاي عامل الف نقش دارد یا عامل ج؟ به چه مقدار؟ این سؤالی است که مطرح

  .گیرد ماتریس قرار می
درنهایـت، بـا ضـرب نمـودن سـوپرماتریس مـوردنظر کـه از اوزان معیارهـاي         ) مرحله سوم

ا در مرحلـه اول، وزن نهـایی عوامـل از طریـق     شده در ماتریس اوزان معیاره مرحله دوم تشکیل
  :آید دست می رابطه زیر به
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  کاربرد اعداد فازي•
واژه فازي در فرهنگ لغت آکسفورد به معنـی مـبهم، گنـگ، نـادقیق، مغشـوش، درهـم و       

  . است نامشخص تعریف شده
ل هاي فـازي تحلیـ   تئوري مجموعه. دارد که همه چیز نسبی است اصل تئوري فازي بیان می

شـده از نـوع مـبهم، سربسـته و گنـگ       آوري هـاي جمـع   گیري است که داده شرایطی از تصمیم
بـدین  . کردن منطق ریاضی به منطق انسان است ترین خصوصیت این تئوري، نزدیک مهم. باشد

کـارگیري منطـق فـازي، هوشـمندتر      اساس منطق ریاضی با بـه  شده بر هاي طراحی ترتیب سیستم
آذر و (هـاي فـازي اسـت     از منطق فـازي، توانـایی اسـتدالل بـا مجموعـه      منظور. نمایند عمل می
هـاي   آوري اطالعـات در پرسشـنامه دوم از واژه   منظـور جمـع   در این تحقیق بـه ). 1380فرجی، 

بـراي  . اسـت  اسـتفاده گردیـده  ) 5(هـا مطـابق جـدول     کیفی و اعداد فـازي مثلثـی متنـاظر بـا آن    
ي آن بـراي  استفاده گردیده که طرز محاسبه» کز ناحیهروش مر«سازي اعداد فازي نیز از  قطعی

  )1385مومنی، : (صورت زیر است به m=(a,b,c)عدد فازي مثلثی 

                                 aabacCA 



3

  Mمرکز ناحیه عدد مثلثی : )()(
  

  )Bojan & Yvonilde, 2008(ها هاي کیفی و اعداد فازي مثلثی متناطر با آن واژه) 5(جدول 

     

  ارجحیت ستون به سطر  ارجحیت سطر به ستون  تعاریف
)1،1،1(  )1،1،1(  اهمیت یکسان

)0,33،0,5،1(  )1،2،3(  تر یکسان تا نسبتاً مهم
  )0,2،0,33،1(  )1،3،5(  تر نسبتاً مهم
  )0,2،0,25،0,33(  )3،4،5(  تر تا اهمیت زیاد نسبتاً مهم

  )0,14،0,2،0,33(  )3،5،7(  اهمیت زیاد
  )0,14،0,17،0,2(  )5،6،7(  اهمیت زیاد تا بسیار زیاد

  )0,11،0,14،0,2(  )5،7،9(  اهمیت بسیار زیاد
  )0,11،0,13،0,14(  )7،8،9(  تر بسیار زیاد تا کامالً مهم

  )0,14،0,11،0,11(  )7،9،9(  تر کامالً مهم
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  هاي پرسشنامه دوم محاسبه نرخ ناسازگاري ماتریس•
ها از طریق تکنیـک   تحلیل داده و منظور تجزیه هاي پرسشنامه دوم، به هآوري داد پس از جمع

ANP هـاي   دهندگان، میانگین هندسی گرفته شد و در ادامـه از مـاتریس   فازي، از نظرات پاسخ
هاي این مرحلـه   براي تعیین نرخ ناسازگاري هر یک از ماتریس. ترکیبی حاصله استفاده گردید

اگر ماتریس . است آمده) 6(فاده گردید که نتایج آن در جدول است MATLABافزار  نیز از نرم
مقایسات زوجی قطعی سازگار باشند ماتریس مقایسات زوجی فازي نیز سـازگار خواهنـد بـود    

)Jui-Kuei, 2007.(  
  هاي پرسشنامه دوم نرخ ناسازگاري ماتریس) 6(جدول 

  
  نرخ ناسازگاري  نام ماتریس

  0,0856  ها گرفتن وابستگی بین آن نظر انه بدون درماتریس مقایسه زوجی عوامل هفت گ
آوري اطالعـات   زوجی عوامل نسبت به عامل سـطح قابلیـت فـن    ماتریس مقایسه

  0,0865  موجود در بین اعضاي زنجیره
پـذیري و تعهـد در بـین     ماتریس مقایسه زوجی عوامل نسبت به عامـل مسـئولیت  

  0,0695  تأمین اعضاي زنجیره

  0,0771  جی عوامل نسبت به عامل حمایت مدیریت ارشدماتریس مقایسه زو
  0,0941  اطمینان مشتري ماتریس مقایسه زوجی عوامل نسبت به عامل عدم

  0,0955  ماتریس مقایسه زوجی عوامل نسبت به عامل میزان دقت در ارائه اطالعات
  0,0846  تأمین ماتریس مقایسه زوجی عوامل نسبت به عامل منافع اعضاي زنجیره

  0,0925  نیاز آوري اطالعات مورد ماتریس مقایسه زوجی عوامل نسبت به عامل هزینه فن
  

باشد سازگاري ماتریس قابـل قبـول اسـت،    0,1از آنجایی که اگر نرخ ناسازگاري کمتر از 
هـا، ناسـازگاري    گیري نیز با توجه به نـرخ ناسـازگاري هـر یـک از مـاتریس      در این ابزار اندازه
  .ها قابل قبول است وجود نداشته و سازگاري ماتریس ها جدي در ماتریس

  
  ANPگانه تکنیک  نتایج مراحل سه•

در این مرحلـه، وزن  : ها نظر گرفتن وابستگی بین آن تعیین وزن عوامل بدون در) مرحله اول
نتایج این مرحلـه  . هاي فازي محاسبه گردید اساس داده عوامل از طریق روش میانگین حسابی بر

  .است بیان شده) 7(در جدول 
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      ها ن گانه بدون درنظرگرفتن وابستگی بین آ وزن عوامل مؤثر هفت) 7(جدول 
  اوزان فازي  نام عامل

  )0,0774   0,1465   0,285(  آوري اطالعات موجود در بین اعضاي زنجیره سطح قابلیت فن
  )0,1695   0,3465  0,6664(  تأمین پذیري و تعهد در بین اعضاي زنجیره مسئولیت

  )0,1089   0,2125   0,4303(  حمایت مدیریت ارشد 
  )0,0255   0,0453   0,0932(  اطمینان مشتري عدم 
  )0,0497   0,1042   0,2179(  میزان دقت در ارائه اطالعات 
  )0,0475   0,0927   0,1915(  تأمین منافع اعضاي زنجیره 
  )0,0221   0,0448   0,0936(  نیاز آوري اطالعات مورد هزینه فن 

  
هـا و تشـکیل سـوپرماتریس     تعیین وزن عوامل با درنظرگرفتن وابستگی بین آن) مرحله دوم

عنوان عامـل ثابـت در بـاالي مـاتریس قـرار داده و       در این مرحله یکی از عوامل را به: نظر مورد
روش هـا از طریـق    اسـاس آن عامـل بـا هـم مقایسـه نمـوده و اوزان مـاتریس        مابقی عوامل را بر
تـا  ) 8(نتایج این مرحلـه را در جـداول   . هاي فازي محاسبه گردید اساس داده میانگین حسابی بر

  .نمایید مشاهده می) 14(
  

اوزان عوامل در ماتریس مقایسه زوجی عوامل نسبت به عامل سطح قابلیت فناوري اطالعات ) 8(جدول 
  موجود در بین اعضاي زنجیره

  
  اوزان فازي  نام عامل

  )0,0526   0,1126  0,2938(  تأمین پذیري و تعهد در بین اعضاي زنجیره مسئولیت
  )0,1235   0,3063   0,6634(  حمایت مدیریت ارشد 
  )0,0484   0,0999   0,2394(  اطمینان مشتري عدم 
  )0,0948   0,2367   0,5484(  میزان دقت در ارائه اطالعات 
  )0,0495   0,1134   0,2896(  تأمین منافع اعضاي زنجیره 
  )0,0605   0,1312   0,3124(  نیاز آوري اطالعات مورد هزینه فن 
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پذیري و تعهد در بین  اوزان عوامل در ماتریس مقایسه زوجی عوامل نسبت به عامل مسئولیت) 9(جدول 
  اعضاي زنجیره

  
  اوزان فازي  نام عامل

  )0,0541   0,1045  0,2293(  آوري اطالعات موجود در بین اعضاي زنجیره سطح قابلیت فن
  )0,1713   0,3603   0,6479(  حمایت مدیریت ارشد 
  )0,0582   0,1304   0,2956(  اطمینان مشتري  عدم 
  )0,0864   0,1969   0,3630(  میزان دقت در ارائه اطالعات 
  )0,0688   0,1379   0,2947(  تأمین منافع اعضاي زنجیره 
  )0,0375   0,0700   0,1412(  نیاز ردآوري اطالعات مو هزینه فن 

  
      اوزان عوامل در ماتریس مقایسه زوجی عوامل نسبت به عامل حمایت مدیریت ارشد) 10(جدول 

  اوزان فازي  نام عامل
  )0,0594   0,1124  0,2423(  آوري اطالعات موجود در بین اعضاي زنجیره سطح قابلیت فن

  )0,1641   0,3609   0,7276(  تأمین زنجیرهپذیري و تعهد در بین اعضاي  مسئولیت 
  )0,0290   0,0544   0,1210(  اطمینان مشتري عدم 
  )0,0576   0,1224   0,2983(  میزان دقت در ارائه اطالعات 
  )0,0637   0,1466   0,3595(  تأمین منافع اعضاي زنجیره 
  )0,0915   0,2032   0,4398(  نیاز آوري اطالعات مورد هزینه فن 

  
  اطمینان مشتري اوزان عوامل در ماتریس مقایسه زوجی عوامل نسبت به عامل عدم) 11(جدول 

  
  اوزان فازي  نام عامل

  )0,0707   0,1456  0,3041(  آوري اطالعات موجود در بین اعضاي زنجیره سطح قابلیت فن
  )0,1627   0,3491   0,6915(  تأمین پذیري و تعهد در بین اعضاي زنجیره مسئولیت

  )0,0831   0,1689   0,3743(  حمایت مدیریت ارشد 
  )0,1085   0,2273   0,4763(  میزان دقت در ارائه اطالعات 
  )0,0312   0,0631   0,1458(  تأمین منافع اعضاي زنجیره 
  )0,0253   0,0460   0,0979(  نیاز آوري اطالعات مورد هزینه فن 
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    مقایسه زوجی عوامل نسبت به عامل میزان دقت در ارائه اطالعاتاوزان عوامل در ماتریس ) 12(جدول 
  اوزان فازي  نام عامل

  )0,1017   0,2054  0,4236(  آوري اطالعات موجود در بین اعضاي زنجیره سطح قابلیت فن
  )0,1842   0,3851   0,7427(  تأمین پذیري و تعهد در بین اعضاي زنجیره مسئولیت

  )0,0816   0,1587   0,3269(  حمایت مدیریت ارشد 
  )0,0301   0,0592   0,1305(  اطمینان مشتري عدم 
  )0,0624   0,1262   0,2794(  تأمین منافع اعضاي زنجیره 
  )0,0338   0,0654   0,1383(  نیاز آوري اطالعات مورد هزینه فن 

  
    تأمین ع اعضاي زنجیرهاوزان عوامل در ماتریس مقایسه زوجی عوامل نسبت به عامل مناف) 13(جدول 

  اوزان فازي  نام عامل
  )0,0698   0,1488  0,3242(  آوري اطالعات موجود در بین اعضاي زنجیره سطح قابلیت فن

  )0,1299   0,2618   0,5230(  تأمین پذیري و تعهد در بین اعضاي زنجیره مسئولیت
  )0,1642   0,3311   0,6336(  حمایت مدیریت ارشد 
  )0,0380   0,0770   0,1653(  ن مشترياطمینا عدم 
  )0,0561   0,1200   0,2830(  میزان دقت در ارائه اطالعات 
  )0,0336   0,0612   0,1383(  نیاز آوري اطالعات مورد هزینه فن 

  
    نیاز اوزان عوامل در ماتریس مقایسه زوجی عوامل نسبت به عامل هزینه فناوري اطالعات مورد) 14(جدول 

  اوزان فازي  لنام عام
  )0,1483   0,3573  0,7605(  آوري اطالعات موجود در بین اعضاي زنجیره سطح قابلیت فن

  )0,0772   0,1804   0,4334(  تأمین پذیري و تعهد در بین اعضاي زنجیره مسئولیت
  )0,0915   0,1954   0,4465(  حمایت مدیریت ارشد 
  )0,0320   0,0674   0,1761(  اطمینان مشتري عدم 
  )0,0449   0,0984   0,2498(  میزان دقت در ارائه اطالعات 
  )0,0473   0,1010   0,2258(  تأمین منافع اعضاي زنجیره 
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ــوم  ــه س ــورد  ) مرحل ــوپرماتریس م ــرب س ــا ض ــه دوم،    ب ــاي مرحل ــه از اوزان معیاره ــر ک نظ
آمـده کـه در    تدسـ  شده در ماتریس اوزان معیارها در مرحله اول، وزن نهایی عوامل بـه  تشکیل
  .است نشان داده شده) 15(جدول 

  ها گرفتن وابستگی بین آن نظر ترین عوامل مؤثر با در وزن نهایی مهم) 15(جدول 
  

اوزان قطعی عوامل از   اوزان فازي عوامل  نام عامل
  طریق روش مرکز ناحیه

آوري اطالعــات  ســطح قابلیــت فــن
  0,3890  )0,1065   0,2645   0,7960(  موجود در بین اعضاي زنجیره

ــئولیت ــین    مس ــد در ب ــذیري و تعه پ
  0,7236  )0,2126   0,5280  1,4303(  تأمین اعضاي زنجیره

  0,6433  )0,1635   0,4459   1,3204(  حمایت مدیریت ارشد 
  0,2221  )0,0463   0,1330   0,4871(  اطمینان مشتري عدم 
  0,4033  )0,0844   0,2590   0,8664(  میزان دقت در ارائه اطالعات 
  0,1959  )0,0564   0,1313   0,4001(  تأمین منافع اعضاي زنجیره 
  0,2416  )0,0471   0,1461   0,5317(  نیاز آوري اطالعات موردهزینه فن 

  
هـاي   در ادامه نیز اوزان فازي هر یک از عوامل مـؤثر از طریـق روش مرکـز ناحیـه بـه داده     

  .است بیان شده) 16(اوزان نهایی عوامل نیز در جدول . شده و نرماالیز گردیدند قطعی تبدیل
  

  ترین عوامل مؤثر پس از نرماالیزسازي اوزان بندي نهایی مهم رتبه) 16(جدول 
  

  رتبه عامل  اوزان نرماالیز شده  اوزان قطعی  نام عامل
آوري اطالعـات موجـود در    سطح قابلیت فـن 

  4  0,1380  0,3890  بین اعضاي زنجیره
ــئولیت و تعهــد در بــین اعضــاي   پــذیري  مس

  1  0,2567  0,7236  تأمین زنجیره
  2  0,2282  0,6433  حمایت مدیریت ارشد 
  6  0,0788  0,2221  اطمینان مشتري عدم 
  3  0,1431  0,4033  میزان دقت در ارائه اطالعات 
  7  0,0695  0,1959  تأمین منافع اعضاي زنجیره 
  5  0,0857  0,2416  نیاز آوري اطالعات مورد هزینه فن 
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  گیري نتیجه
رود  کـار مـی   تأمین بـه  گیري در زنجیره عنوان ابزار کلیدي جهت تصمیم امروزه اطالعات به

با توسعه این . کند تأمین را برقرار می ها و عملیات در زنجیره که ارتباط بین کلیه فعالیت طوري به
ی را بـراي  تـأمین قـادر خواهنـد بـود تـا تصـمیمات مناسـب        هاي یـک زنجیـره   ارتباطات، شرکت

عنـوان یـک    تـأمین بـه   عملیات خود اتخاذ نمایند و این عامل به حداکثرسازي سوددهی زنجیره
دنبـال خواهـد    تـأمین بـه   تسهیم اطالعـات مزایـاي مختلفـی را در زنجیـره    . کل منجر خواهد شد

تـأمین، تسـهیل همـاهنگی     هـاي زنجیـره   هایی از قبیل کـاهش هزینـه   توان به مزیت داشت که می
تأمین، ایجاد اعتماد و تعهد در بین اعضاء، طراحی بهتر محصول، بهبود سطح  در زنجیره اعضاء

همانطورکـه در ایـن مقالـه بیـان شـد عوامـل متعـدد        . اشـاره نمـود  .... دهی به مشتریان و  خدمت
تـأمین مـؤثر    سازمانی بر تسهیم اطالعات مناسب در بـین اعضـاي زنجیـره    سازمانی و برون درون

تـأمین صـنعت پـاالیش و پخـش      میان عوامل مؤثر بر تسـهیم اطالعـات در زنجیـره    از. باشند می
هـاي   کـارگیري آزمـون   اساس نظـر خبرگـان صـنعت و پـس از بـه      هاي نفتی کشور، بر فرآورده

تـأمین، سـطح    پذیري و تعهد در بین اعضاي زنجیـره  گانه مسئولیت آماري مربوطه، عوامل هفت
بین اعضاي زنجیره، حمایت مدیریت ارشد، میزان دقت در قابلیت فناوري اطالعات موجود در 

نیاز و منـافع اعضـاي زنجیـره     اطمینان مشتري، هزینه فناوري اطالعات مورد ارائه اطالعات، عدم
در ادامـه نتـایج حاصـل از    . ترین عوامل مؤثر بر تسهیم اطالعات انتخاب گردیدنـد  عنوان مهم به
ترین عوامـل مـؤثر بـر     دهد که از میان مهم نشان میفازي در تحقیق  ANPکارگیري تکنیک  به

پذیري و تعهد در بین اعضاي زنجیـره تـأمین    تسهیم اطالعات در زنجیره تأمین، عامل مسئولیت
  .ترین اولویت قرار دارند تأمین در پایین در باالترین اولویت و عامل منافع اعضاي زنجیره
تواننـد بـا اتخـاذ     ان صـنعت مربوطـه مـی   گـذار  با توجه به نتـایج تحقیـق، مـدیران و سیاسـت    

هاي مؤثر در حوزه مـدیریتی و منـابع    کارگیري سیستم ها و تصمیمات مناسب از قبیل به سیاست
تـأمین؛ حمایـت و    پـذیري در بـین اعضـاي زنجیـره     منظـور افـزایش تعهـد و مسـئولیت     انسانی به

غلبـه بـر موانـع تسـهیم     پشتیبانی از فرآیند تسهیم اطالعـات در بـین اعضـاي زنجیـره در جهـت      
گـذاري اطالعــات؛   اطالعـات و ایجـاد یـک فرهنـگ سـازمانی مناســب در زمینـه بـه اشـتراك        

منظـور   هـاي آموزشـی علمـی و عملـی مناسـب بـه       هاي کاري مناسـب ودوره  کارگیري شیوه به
هـاي   افزایش دقت اعضاي زنجیره در ارائه اطالعات صحیح و به موقع؛ بررسی وضعیت سیستم

هاي مناسب در جهت بهبـود و افـزایش    موجود در صنعت مذکور و تخصیص بودجهاطالعاتی 
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سطح قابلیت فناوري اطالعات صنعت در راستاي تسهیم اطالعات مناسب و منطبق بـا تغییـرات   
ریزي مناسـب در راسـتاي بررسـی و شناسـایی نیازهـاي کلیـدي        محیطی و تکنولوژیکی؛ برنامه

هـا،   نظـر گـرفتن منـافع آن    زایش انگیزه اعضـاي زنجیـره بـا در   ها و باالخره اف مشتریان و رفع آن
هـاي   هاي مهم و اساسی را برداشته و از این طریـق همـاهنگی و همکـاري در بـین سـازمان      گام

  .تأمین را افزایش دهند تأمین را بهبود بخشیده و سوددهی کل زنجیره موجود در زنجیره
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