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Abstract 
In today's markets that industries have faced different risks and disruptions, 

selecting the appropriate and resilient supplier has become a strategic factor 

for the success and sustainability of organizations in a turbulent and 

competitive business environment and has attracted much attention from 

researchers and practitioners. The natural stone industry is one of the most 

important industries in Iran. Hence, this study aims to identify and rank the 

evaluation criteria of resiliency in a real case study of natural stone industry. 

Gathering the criteria was done based on the previous related literature and 

in order to confirm the identified criteria, a survey of 10 stone industry 

experts was conducted using the fuzzy Delphi method. Consequently, 20 

criteria was approved. In order to rank the approved criteria, the best-worst 

method (BWM) was used. The results showed that flexibility, velocity and 

financial performance are the most important suppliers' resiliency evaluation 

criteria in the stone industry, respectively. 

Keywords: Resiliency, Multi Criteria Decision Making (MCDM), Best-

Worst Method (BWM), Fuzzy Delphi Method, Natural Stone Industry. 
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 کنندگانتأمین یآورتاب یابیارز یارهایمع یبندو رتبه ییشناسا

 ساختمان یعیدر صنعت سنگ طب
  

 رانیتهران، ا ،ییدانشگاه عالمه طباطبا ،یصنعت تیریگروه مد اریاستاد  یدریح انیحاج یمجتب

 

  انیرزاعلیمائده م
 ،ییدانشگاه عالمه طباطبا ،یصنعت تیریارشد مد یکارشناس یدانشجو

 رانیتهران، ا

 چکیده
مناسب و  کنندهنیتأمروبرو هستند، انتخاب  یو اختالالت مختلف هاسکیبا ر عیکه صنا یامروز یایدر دن

 یمتالطم و رقابت طیها در محو تداوم سازمان تیموفق یبرا کیعامل استراتژ کیآور به تاب حالنیدرع

به خود جلب  کاروکسبطرف پژوهشگران و صاحبان را از  یاریشده است و توجه بس لیکار تبدوکسب

 یابیارز یهامعیار یبندو رتبه ییموضوع، هدف پژوهش حاضر شناسا تی. با توجه به اهمکرده است

 یبررس قیها از طرمعیار ییساختمان است. شناسا یعیدر صنعت سنگ طب کنندگانتأمین یآورتاب

 یبه نظرسنج شدهییشناسا یهامعیار دییتأو جهت  انجام شد نهیزم نیگرفته در اصورت نیشیپ یهاپژوهش

 معیار 10. از پرداخته شد یفاز ینفر از خبرگان صنعت سنگ با استفاده از پرسشنامه روش دلف 01از 

 یریگمیاز روش تصم دشدهییتأ یهامعیار یبندمنظور رتبهشدند. به یینها دییتأ معیار 01 شده،ییشناسا

سرعت و  ،یریپذانعطاف یهامعیاراز آن بود که  یکحا جیاستفاده شد. نتا نیبدتر-نیبهتر ارهیچندمع

 در صنعت سنگ هستند. کنندگانتأمین یآورتاب یابیارز یهامعیار نیترتیبااهم بیترتبه یعملکرد مال

 ،یفاز یروش دلف ن،یبدتر-نیروش بهتر اره،یچندمع یریگمیتصم ،یآورتاب :هاواژهکلید

 .ساختمان یعیصنعت سنگ طب
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 مقدمه

 روبرو تیقطعمتعدد و عدم  راتییمداوم با تغ طوربهها کاروحاضر که کسبدر عصر 

. شده است لیها تبدسازمان یاصل یهایاز نگران یکیبه  تأمینزنجیره یریپذبیهستند، آس

 یو روندها شدنیجهانهمراه با  ،نیتأم یهارهیزنج یدگیچیاندازه و پ شیافزا

داده  شیافزا اریسازمان را بس کی تأمینزنجیرهمرتبط با  یهاسکیر ار،باز ینیبشیپرقابلیغ

و  یبریحمالت سا سم،یترور ،یعیکه ممکن است شامل حوادث طب هاسکیر نیاست. ا

به  منجر تواندیممناسب  تیریو ... باشند، در صورت عدم مد میتحر ،یاعتبار یتنگناها

 شود. یو سودآور یرقابت تیمزکاهش درآمد، از دست دادن  ،یوربهره دیکاهش شد

که ممکن است در  یروبرو هستند؛ خطرات یمتفاوت یهاسکیمختلف با ر عیصنا

و  هامیس شیسا ،یسنگ یهااز: سقوط بلوک اندعبارت دهند یرو یبرسنگ یهاکارخانه

 هیمواد اولها، حمل دستگاه یخراب ،یکیالکتروناز اختالالت  یناش یهایسوزها، آتشکابل

 نیتأم یهارهیزنج ها،سکیر نیمقابله با ا منظور(. به0102و همکاران،  راتی)ازف نیسنگ

ارائه  مؤثرکارآمد و  یشوند که در برابر اختالالت مقاومت کنند، پاسخ یطراح یطور دیبا

بهتر از آن بازگردند  یحت ایخود و  هیو پس از وقوع اختالل بتوانند به حالت اول دهند

 (.0102و همکاران،  ی)گنگول

کرده و  تیریرا مد تأمینزنجیرهتا اختالالت  دهدیها اجازه مبه شرکت یآورتاب

(. 0102و همکاران،  یگنگول) ارائه دهند یخدمات خود را به مشتر محصوالت و

 یدادهایرو یمنف یامدهایواکنش به پ یبرا تأمینزنجیره ییبه توانا تأمینزنجیره یآورتاب

حرکت به  ایقبل از اختالل(  تیخود )وضع هیاول لتبه حا عیو بازگشت سر رمنتظرهیغ

توسعه  تأمینزنجیره یآورپس از اختالل اشاره دارد. هدف تاب دیحالت جد نیبهتر

 شیافزا لیدلبه  تأمینزنجیره یآوربه اختالالت است. تاب ییمقابله و پاسخگو ییتوانا

و  ی)گنگول شودیمحسوب م تأمینهایزنجیره یرقابت یژگیعنوان وبه ت،یقطععدم

 (.0102همکاران، 
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آوری مطلوبی نیز برخوردار باشند، که مناسب بوده و از تاب یکنندگاننیتأمانتخاب 

شوند و از طرفی های شرکت به میزان زیادی میو هزینه ریتأخهای باعث کاهش زمان

سازمان و  یریپذرقابتکار و پیرو آن افزایش وباعث افزایش توانایی حفظ و تداوم کسب

 (.0193رضایت مشتریان خواهد شد )جعفرنژاد و همکاران، 

آوری باتوجه به اهمیت موضوع، در تحقیق پیش رو معیارهای ارزیابی تاب رونیازا

-گیری چندمعیاره بهترینصنعت سنگ ساختمان، بر اساس روش تصمیم کنندگانتأمین

آوری اند. برای این منظور ابتدا معیارهای ارزیابی تاببندی شدهبدترین، شناسایی و رتبه

شوند، سپس جهت تحقیقات پیشین شناسایی می بامطالعهدر این صنعت  کنندگانتأمین

شده، به نظرسنجی از خبرگان با استفاده از پرسشنامه روش دلفی معیارهای شناسایی دییتأ

گیری با استفاده از روش تصمیم دشدهییتأهای معیارهای پردازیم و در آخر وزنفازی می

آوری ترین معیارهای ارزیابی تابآید و ارجحمی به دستبدترین -چندمعیاره بهترین

 شوند.مشخص می کنندگانتأمین

 پیشینه پژوهش

 عیآور در صناتاب کنندگانتأمینانتخاب  نهیمتعدد در زم یهاباوجود انجام پژوهش

در صنعت سنگ ساختمان صورت  کنندگانتأمیندرباره انتخاب  یپژوهش چیمختلف، ه

 عیحوزه در صنا نیصورت گرفته در ا یهاپژوهش نیترمهماست. در ادامه به  رفتهینپذ

 0در جدول  یآورمهم تاب فیتعار یبرخ نیمختلف پرداخته شده است. همچن

 اند.شده یآورجمع

 یارهایبر اساس مع کنندگانتأمین یبندو رتبه یابیارز به(، 0102محمد و همکاران )

 یفاز سیو تاپس یسلسله مراتب لیتحل ندیفرا تمیآور با استفاده از الگورسبز و تاب ،یعموم

 کپارچهیمدل  کی( به ارائه 0101) اینجامصاحب پرداختند. یمطالعه مورد کی قیاز طر

 ت،یفیک یارهایسفارش با استفاده از مع صیآور و تخصتاب کنندهنیانتخاب تأم یبرا

 یهاپرداختند و از روش یطیمحستیز یهایستگیتداوم و شا ،یفناور ل،یتحو
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 کنندگانتأمینعملکرد  یبررس یبرا یاشبکه لیند تحلیو فرا متلید یفاز یریگمیتصم

 استفاده کردند.

آور، تاب-پایدار کنندگانتأمین( برای حل مسئله انتخاب 0100افراسیابی و همکاران )

دمعیاره ترکیبی فازی را پیشنهاد کردند که شامل روش نگیری چیک روش تصمیم

های تحلیل رابطه دهی به معیارها و ترکیب روشبدترین فازی جهت وزن-بهترین

در یک محیط فازی بود. برای ارزیابی  کنندگانتأمینخاکستری و تاپسیس برای ارزیابی 

مودند و نتایج حاکی از آن زیرمعیار استفاده ن 01معیار اصلی و  4از  هاآن کنندگانتأمین

عنوان و آگاهی از ریسک به یطیمحستیزبود که کنترل آلودگی، سیستم مدیریت 

 معیارها شناخته شدند. نیرگذارتریتأث

 کنندهنیانتخاب تأم یهامؤلفه یبندرتبهشناسایی و ( به 0199فرهادی و همکاران )

ه از روش فرایند تحلیل سلسله با استفادآور در صنعت فوالد چهارمحال و بختیاری تاب

 کنندهنیانتخاب تأم یهامؤلفهنتایج حاکی از آن بود که  .پرداختند لتمیتحلمراتبی و روش 

، تحویل، یریپذانعطافو اجتماعی،  یطیمحستیزچابکی، ایمنی و مسائل شامل آور تاب

( به انتخاب 0100هستند. النگ و همکاران ) کیفیت و تکنولوژی و فناوری اطالعات

گیری چندمعیاره ترکیبی پرداختند. بدین آور با استفاده از روش تصمیمتاب کنندگانتأمین

 ،یریپذانعطاف نه،یهز ر،یزمان تأخ ت،یفی: کشامل یآورتاب اریهفت مع هاآنمنظور 

استفاده پنج متخصص  نظراتو از  را شناسایی کرده یو ثبات مال ییپاسخگو ،پذیریرویت

از  ارهایوزن معبرای تعیین  ،GRA روش از ارهایمع تیسطوح اهم برای تعیین هاآننمودند. 

ی و برای ارزیابی به همراه آزمون همسانبدترین -گیری چندمعیاره بهترینروش تصمیم

 از روش تاپسیس استفاده نمودند. کنندگانتأمینعملکرد 

های آوری در الیهتاب یهامؤلفهبندی ( به شناسایی و رتبه0101پیپرانی و همکاران )

ادبیات و  بامطالعهابتدا  هاآنپرداختند.  پاکستان یصنعت نساجدر  تأمینزنجیرهمختلف 

آوری را شناسایی نمودند سپس با استفاده از روش تاب یهامؤلفهتشکیل گروه خبرگان، 

در مرحله اول، پرداختند.  شدهییشناسا یهامؤلفهبندی مراتبی به رتبهفرایند تحلیل سلسله
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 لیو تحلآور تاب کنندهنیانتخاب تأم یارهایمع ییشناسا( به 0100نصراللهی و همکاران )

 یسازمدلگیری چندمعیاره شامل های تصمیمبا استفاده از روش هاآنتعامالت بین 

خدمات،  هایاریمعنتایج نشان دادند که . پرداختند ساختاری تفسیری و دیمتل فازی

انتخاب  یارهایمع نیتروابسته عنوانبه ییو پاسخگو یقیتطب تیابط، ظرفور ت،یفیک

مدل  ک( به ارائه ی0101داوودآبادی و همکاران ) .شدند ییشناسا آورتاب کنندهنیتأم

 یزیرو برنامه یریگمیتصم ،یآمار یهاکیکه تکن دیجد کپارچهی ییکارا یریگاندازه

 زیها از آنالآن .، پرداختندکندیم بیترک آورتاب کنندهنیتأم لیتحل یرا برا یاضیر

عالوه کردند. استفاده  ارهایمع نیب یکاهش ابعاد و همبستگ ی( براPCA) یاصل یهامؤلفه

( DMs) رندگانیگ میو قضاوت تصم یآنتروپ، هاداده یپوشش لیتحلهای روشاز  ن،یبر ا

 .نمودنداستفاده  کنندگاننیتأم یبندرتبهو  ارهایوزن مع نییتع یبرا زمانهم طوربه

دو هدفه  یادومرحله یتصادف یزیرمدل برنامه ک( به ارائه ی0100توانا و همکاران ) 

 رهیزنج کیتقاضا در  نهیبه صیو تخص آورتاب کنندگانتأمیناز  یاانتخاب مجموعهبرای 

-k یبنداز روش خوشه ها، آنعالوه بر این. پرداختند سکیر شرایط خودرو تحت نیتأم

means اپسیلون تیروش محدودو از اختالل  یوهایو کاهش تعداد سنار یبندخوشه یبرا 

 اقتضایی یزیرکه برنامه دادند اننش جی. نتااستفاده کردند شدهارائهحل مدل  یافزوده برا

 رهیزنج بندیمنطقه  یاستراتژ نیهمچن و اثر مخاطرات اختالل را کاهش دهد تواندیم

 مهم است. یطیمحستیزدر کاهش اثرات اختالالت  نیتأم

ی ابیارز یهاشاخص یبندتیو اولو ییشناسا( به 0193جعفرنژاد و همکاران )

در  نیبدتر-نیبهتر ارهیچندمع یریگمیبا استفاده از روش تصم کنندگانتأمین یآورتاب

و  یافزونگ ،یچابک یارهایدادند که مع نشان جیاورند پرداختند. نتا یگروه صنعت

. باشندیم کنندگانتأمین یورآتاب یابیارز یارهایمع نیترمهم بیبه ترت یریپذمشاهده

جهت  داریمناسب و پا کنندگانتأمینو انتخاب  نیی( به تع0101و همکاران ) کیپرامان

 جادیو ا انیمشتر یبرا شدهجادیارزش ا یو حداکثرساز یگذارهیسرماسک یکاهش ر

آور در تاب تأمینزنجیره کی جادیا نیو همچن کنندگانتأمینو  انیروابط بلندمدت با مشتر
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و  دیجد یفاز یسلسله مراتب لیتحل ندیفرا یهابا استفاده از روش یصنعت خودروساز

پرداختند.  ارهایبه مع یدهوزن منظوربه یفاز یآنتروپبا  یفاز ینسبت افزودن یابیروش ارز

 یاطالعات یارهایمع ،یآورتاب کیاستراتژ یارهایپژوهش شامل مع یاصل یارهایمع

 یآورتاب یخارج یارهایو مع یبحران یارهایمع ،یآورتاب یعموم یارهایمع ،یآورتاب

 بودند.

 تأمینزنجیرهآوری . تعاریف تاب0جدول 

 نویسندگان و سال تأمینزنجیرهآوری تعریف تاب

 (0103کیم و همکاران ) را دارند. رمنتظرهیغآور توانایی مقاومت در برابر موارد تاب نیهای تأمزنجیره

دلیل خطر آوری، یک استراتژی تجاری معقول است تا از یک نقطه شکست بهتاب

 جلوگیری کند.نشده )با احتمال کم و هزینه باال( بینیپیش

 

 (0101هان و همکاران )

برای کنار آمدن با اختالالت غیر منتظره اشاره دارد.  نیبه توانایی زنجیره تأم یآورتاب

مربوط به توانایی سیستم برای بازگشت به حالت اولیه خود یا به  تأمینزنجیرهآوری تاب

 خرابی است. یهاحالت تر جدید، پس از تجربه اختالل و جلوگیری از بروزحالت مطلوب

 

کابرال و همکاران 

(0100) 

مواجهه با تغییرات و  برای بقا، سازگاری و رشد در تأمینزنجیرهآوری به توانایی اجزای تاب

 عدم قطعیت اشاره دارد.

 

 (0103فیکسل )

عنوان توانایی زنجیره برای بازگشت به وضعیت نرمال، در یک بازه به تأمینزنجیرهآوری تاب

 پس از اختالل تعریف شده است. قبولقابلزمانی 

رالستون و بلکهرست 

(0101) 

های پویا های سیستم برای بقا و سازگاری در محیطبه توسعه توانایی تأمینزنجیرهآوری تاب

 بروز اختالالت شدید اشاره دارد. در صورتقبول و دستیابی به عملکرد قابل

 

 (0102ایوانو )

 

یک شرکت برای مقابله با اختالالت و سپس بازگشت به وضعیت  تأمینزنجیرهتوانایی شبکه 

 اولیه خود.

آتتس و بیتیتسی 

(0100) 

معین  لحظهکیدر  جادشدهیاتوانایی واکنش نشان دادن به اثرات منفی ناشی از اختالالت 

 .نیحفظ اهداف زنجیره تأم منظوربه

باروسو و همکاران 

(0103) 

، پس از ایجاد قبولقابل زمانمدتتوانایی یک سیستم برای بازگشت به حالت اولیه در 

 اختالل.

جونز و  ‐براندون

 (0104همکاران )

وقوع اختالل، کاهش پیامدهای این برای کاهش احتمال تأمینزنجیرهتوانایی یک سیستم 

 اختالالت پس از وقوع و کاهش زمان بازیابی عملکرد عادی.

فاالسکا و همکاران 

(0112) 
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 کنندگانتأمینآوری های ارزیابی تابمعیار

با مطالعه  معیار 10 ،کنندگانتأمین یآورتاب یابیارز یهامعیار دییو تأ ییشناسا منظوربه

 اند.ارائه شده 0گذشته استخراج شد که در جدول  یهاپژوهش

 کنندگانتأمینآوری های ارزیابی تاب. معیار1جدول 

 منبع/منابع تعریف معیار

 آگاهی از موقعیت0

اختالل  ینیبشیپآگاهی از موقعیت، توانایی درک و 

احتمالی است. چنین توانایی مستلزم آگاهی از 

گذاری و به اشتراک تأمینزنجیره یهایریپذبیآس

 اطالعات است.

 (0101هان و همکاران )

 0پذیریمشاهده

پذیری شامل استفاده از فناوری اطالعات برای مشاهده

سازی اطالعات و آگاهی از وضعیت فعلی زنجیره شفاف

 است. نیتأم

(؛ سنتوبلی و 0101هان و همکاران )

(؛ محمد و 0101همکاران )

 (؛0102)همکاران 

 1امنیت
فیزیکیی پرسنل، امنیت هایی مانند امنیت امنیت شامل زمینه

 باشد.و امنیت سایبری می
 (0101هان و همکاران )

 

 4افزونگی

ایمنی،  افزونگی شامل حفظ ظرفیت اضافی، ذخیره

های پشتیبان برای مواجهه متعدد و سایت کنندگانتأمین

 با اختالل است.

(؛ سنتوبلی و 0101)هان و همکاران 

 (0101همکاران )

 3چابکی

چابکی توانایی پاسخگویی سریع به تغییرات 

عرضه و تقاضا در بازار است؛ زیرا  ینیبشیپرقابلیغ

 مداوم در حال تغییر است. طوربهنیازهای مشتری 

(؛ هان و 0102محمد و همکاران )

 (؛0101همکاران )

 1همکاری

 از دانشاطالعات و استفاده  همکاری شامل تبادل

 یریپذمشاهدهقطعیت و افزایش مشترک برای کاهش عدم

 دهی به مشتریان است.خدمتو سطح 
 (0101هان و همکاران )

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Situation Awareness 

2. Visibility 

3. Security 

4. Redundancy 

5. Agility 

6. Collaboration 
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 منبع/منابع تعریف معیار

 0پذیریانعطاف

عنوان توانایی سازگاری و تطابق سریع با پذیری بهانعطاف

اختالل یک اختالل و نه صرفاً تحمل آسیب ناشی از 

 شود.تعریف می

؛ هان و (0102محمد و همکاران )

 (؛0101همکاران )

 0رهبری 

ها است که منظور از رهبری، مدیریت اجرایی شرکت

مستلزم حمایت مدیران عالی، مشارکت کارکنان و تصمیم

 گیری با کیفیت باال است.

 (0101هان و همکاران )

 1مدیریت دانش

از تغییرات ناشی از مدیریت دانش توانایی یادگیری 

های بهتر برای حلها و ارائه راهاختالل برای توسعه برنامه

 های احتمالی آینده است.اختالل

 (؛0101هان و همکاران )

 4ریزی اقتضاییبرنامه

ریزی اقتضایی با ارزیابی فرآیندهایی مانند پیکربندی برنامه

سناریو و پیکربندی  لیوتحلهیتجز، نیمجدد زنجیره تأم

مجدد منابع، توانایی بازگشت به حالت نرمال را افزایش 

 .دهدیم

 (0101هان و همکاران )

 3موقعیت بازار
قدرت  ازجملهمالی  یاندازهاچشمموقعیت بازار مربوط به 

 مالی و سهم بازار است.
 (؛0101هان و همکاران )

 1سرعت
در بازگشت به وضعیت نرمال خود  نیتأم سرعت زنجیره

 پس از وقوع اختالل.
 (؛0101هان و همکاران )

 2تسهیم اطالعات
به کاهش  تأمینزنجیرهتبادل اطالعات بین اعضای 

 کند.خطرات ناشی از بروز اختالل کمک می

(؛ هان و 0101سنتوبلی و همکاران )

 (0101همکاران )

 0109وهمکاران، پرامانیک های جدید.فناوری یریکارگبهدر  کنندگانتأمینتوانایی  2توسعه سریع فناوری

 9ذخیره ایمنی
میزان اضافه موجودی انبار برای جلوگیری از کمبودهای 

 احتمالی.

(؛ 0109) وهمکارانپرامانیک

 (0101سنتوبلی و همکاران )

 (؛0101) هان و همکاران وبه اختالالت  کنندگانتأمینقدرت پاسخگویی  01پاسخگویی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Flexibility 

2. Leadership 

3. Knowledge Management 
 

4. Contingency Planning 

5. Market Situation 

6. Velocity 

7. Information Sharing 

8. Rapid development of technology 

9. Safety Stock 

10. Responsiveness 
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 منبع/منابع تعریف معیار

 ینیبشیپرقابلیغرویدادهای 

 0بازسازی
مجدد منابع پس از  و تنظیم تأمینزنجیرهمجدد  طراحی

 اتمام اختالل
 (؛0101) هان و همکاران

 0روابط

کنندگان، ، تولیدکنندگانتأمینمدیریت روابط بین 

فروشان و مشتریان نهایی هم در کنندگان، خردهتوزیع

 عادی و هم در زمان اختالل.شرایط 

 (0101هان و همکاران )

 (0101سنتوبلی و همکاران ) هامهیو جر هانهیبررسی میزان سود، هز 1عملکرد مالی

 4زمان بهبودمدت
اولیه قبل حالت  کشد تا سیستم بهزمانی که طول میمدت

 از ایجاد اختالل بازگردد.
 (0101سنتوبلی و همکاران )

 3از منابعبرداری بهره
آالت و تجهیزات، فضای در میزان استفاده از منابع )ماشین

 دسترس و نیروی انسانی(
 (0101هان و همکاران )

 1ریزمان تأخ

بین دریافت سفارش تا تحویل کاال به مشتری  زمانمدت

تر باشد، گویند. هرچه این زمان طوالنی ریرا زمان تأخ

در برابر اختالالت  تأمینزنجیرهپذیری احتمال آسیب

 یابد.افزایش می

(؛ محمد 0101سنتوبلی و همکاران )

 (0102و همکاران )

 2توانمندی

ها در زنجیره بینی ریسکمعنی توانایی پیشاستحکام به

ها، کردن ابزار، مهارتاست و هدف آن فراهم نیتأم

های احتمالی و ها و قوانین برای جلوگیری از ریسکرویه

 باشد.های ناشی از خطرات میرساندن آسیبحداقلیا به

؛ هان و (0102محمد و همکاران )

 (0101همکاران )

نرخ نقص 

 2محصوالت

شده تقسیم بر تعداد کل تعداد محصوالت معیوب مشاهده

 شده در یک دوره زمانی مشخص.محصوالت بازرسی
 (0101) اینجامصاحب

 9پیچیدگی

 شیمثبت با افزا طوربه تأمینزنجیرهی ساختار یدگیچیپ

 دادیپس از رو تأمینزنجیرهآوری و قابلیت تابعملکرد 

 مخرب مرتبط است.

 (0101سنتوبلی و همکاران )

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Reconfiguration 

2. Relationships 

3. Financial Performance 

4. Recovery time 

5. Resource utilisation 

6. Lead time 

7. Robustness 

8. Defect rate 

9. Complexity 
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 منبع/منابع تعریف معیار

 0دهیخدمت سطح
تعداد کل  برمیتقس شدهدادهپاسختعداد تقاضاهای 

 تقاضاهای دریافت شده در یک دوره مشخص

(؛ سنتوبلی 0101محمد و همکاران )

 (0101و همکاران )

فرهنگ مدیریت 

 0ریسک

حصول اطمینان از پذیرش مدیریت ریسک توسط اجزای 

 آن در سازمان. یسازفرهنگو  تأمینزنجیره
 (0101سنتوبلی و همکاران )

 1فاصله
ریسک  کنندگانتأمینهای طوالنی میان شرکت و مسافت

 .دهدیبروز اختالالت را افزایش م
 (0101هان و همکاران )

 4مدیریت منابع انسانی
 و خطرناک رویدادهای با برخورد در کارکنان آموزش

 .یافهیچندوظی هاگروه ایجاد
 (0101سنتوبلی و همکاران )

 3پایداری

 ،محیطیزیستهای آسیب رساندن بر به حداقل یداریپا

 و افزایش توجه به مسائل اخالقی عیفجا و هاینابرابر

 تأمینزنجیرهآوری و منجر به افزایش تاب تمرکز دارد

 شود.می

(؛ محمد 0101سنتوبلی و همکاران )

 (0102و همکاران )

 1اعتماد

 تامینو اعضای نجیره شرکا نیاعتماد متقابل در ب وجود

وقوع قبل از  کارآمد تیریمد ی وزیرمنجر به برنامه

ارائه پاسخ کارآمد به اختالالت  جهیدرنتاختالل و 

 شود.می تأمینزنجیره

(؛ هان و 0101سنتوبلی و همکاران )

 (0101همکاران )

 شناسی پژوهشروش

 یآورجمع ازنظرو  یکاربرد جیاز منظر نتا ،یلیپژوهش حاضر از منظر هدف تحل

 یابیارز یهامعیار فیو توص ییبه شناسا رایاست؛ ز یشیمایپ-یفیاطالعات، توص

پژوهش از  نیدر ا نی. همچنپردازدیدر صنعت سنگ ساختمان م کنندگانتأمین یآورتاب

و  دییتأ یخبرگان صنعت سنگ برا انیم درپرسشنامه  عیتوز یبرا یدانیروش مطالعه م

صنعت استفاده شده است.  نیا کنندگانتأمین یآورتاب یابیارز یهامعیار یبندرتبه

 یهامعیار یبندرتبه یو برا یفاز یاز روش دلف شدهییشناسا یهامعیار دییمنظور تأبه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Service level 

2. Risk Management Culture 

3. Distance 

4. Human Resource Management 

5. Sustainability 

6. Trust 
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 است. شدهاستفاده  نیبدتر-نیبهتر ارهیمعچند یریگمیاز روش تصم دشدهییتأ

 یفاز یدلف کیتکن

موری و نظرات خبرگان است که توسط  بریمبن یشیمایپ کیتکن کی ی فازیروش دلف

به  یابیدست یبرا یفاز یو تئور یروش دلفو به ترکیب ارئه شد  0923 سالدر  همکاران

و  ییتا کارا پردازدمی انمتخصص یهاقضاوت عدم قطعیتابهام و  مقابله با از طریقاجماع 

 در این روش ؛بهبود بخشد یفاز یهامجموعه هینظر قیرا از طر یسنت یدلفروش  تیفیک

با را  ها و ترجیحاتشانقضاوت توانندیها نمانسان هاکه در آن کاربرد دارد ییهاتیموقع

 رینظرات خبرگان تحت تأثعبارتی و به کنندفیتوصطور دقیق اعداد کمی و قطعی و به

(. در تکنیک دلفی فازی، نظر 0100گیرند )ریورا و همکاران، می خبرگان قرار رینظرات سا

 کپارچهنظرات ی و شدهگرفته اجماع در نظر کیبه  یابیدست یبرااز متخصصان  هرکدام

این  یایمزااز  ،یریگمیتصم یهانهیو هز یکاهش زمان بررسمواردی از قبیل د و نشویم

کارها و ودر کسب یفازیروش دلف .(0100روند )ریورا و همکاران، به شمار می روش

 قرار گرفته مورداستفادهپارامترها  تیو اهم یاصل یارهایمع یبررس یمختلف برا عیصنا

)چنگ و همکاران،  دروژنیه دیولت یهایفناور یابی(؛ مانند: ارز0100است )مبروک، 

 یآمادگ یهاشاخص دییمعکوس، تأ کیموانع در لجست لیتحلوهیو تجز یی(، شناسا0100

)اکامپو و  داریپا یگردبوم یهاشاخص دیی(، تأ0102و همکاران،  یجی)کل گمایشش س

و  یبیو صنعت )مص دانشگاه یعوامل مهم و مؤثر بر همکار یی(، شناسا0102همکاران، 

 معیارهای دییتأ یبرا یفازیدر پژوهش حاضر از روش دلف نی(. بنابرا0101همکاران، 

که با استفاده از  ساختمان یعیسنگ طب تأمینزنجیره کنندگانتأمین یآورتاب یابیارز

 یفاز یروش دلف تمیاستفاده شده است. الگور اند،مطالعه تحقیقات گذشته شناسایی شده

 (:0100. مبروک، 0102است )اُکامپو و همکاران،  ریشامل مراحل ز

با مرور  کنندگانتأمین یآورتاب یابیارز یامعیاره یآورو جمع یی. شناسا0 گام

 پژوهش. اتیجامع ادب
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در مرحله  شدهییشناسا یهامعیارمرحله  نینظرات خبرگان: در ا یآور. جمع0 گام

 یفاز یپرسشنامه دلف قیپژوهش از طر یمرتبط بودن با موضوع اصل نییقبل، جهت تع

، جهت 1جدول  یکالم یهاپرسشنامه از عبارت نیکه در ا شوندیم یتوسط خبرگان بررس

مانند اعداد  یانواع گوناگون یدارا یاستفاده شده است. اعداد فاز معیارهر  تیاهم انیب

که به علت  یمثلث یهستند؛ در پژوهش حاضر از اعداد فاز ییو نما یاذوزنقه ،یمثلث یفاز

 اند، استفاده شده است.قرار گرفته یادیپژوهشگران ز موردتوجهها، سهولت در فهم آن

�̃�= (𝑙،m،𝑢) است و  یمثلث یعدد فاز کی𝑙  و𝑚  و𝑢 ن،یترکوچک انگریب بیبه ترت 

 (.0مقدار ممکن هستند )شکل  نیترو بزرگ نیترمحتمل

 لیکرت یادرجهپنجهای کالمی و اعداد فازی مثلثی مربوطه در مقیاس . عبارت1جدول 

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم عبارت کالمی

 (1023،0،0) (103،1023،0) (1003،103،1023) (1،1003،103) (1،1،1003) عدد فازی

 

 
 یمثلث یفاز تی. توابع عضو0شکل 

 پردازیم:با استفاده از روابط زیر به محاسبه عدد فازی مثلثی برای هر معیار می. 1گام 

 شوند:زیر تعریف می صورتبهها و متغیرها در روابط زیر، اندیس

i :فرد خبره 

jمعیار ارزیابی : 
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v : گیرندهتوسط هر تصمیم معیارارزش فازی اکتسابی هر 

:𝑣𝑗میانگین فازی ارزش هر معیار 

𝑣 (0رابطه ) = (𝑥𝑖𝑗;  𝑦𝑖𝑗 ;  𝑧𝑖𝑗)          𝑖 = 1, 2, 3, … , 𝑛 ; 𝑗 = 1, 2, 3, … , 𝑚                                                                       

𝑣𝑗(0رابطه ) = (𝑥𝑗;  𝑦𝑗;  𝑧𝑗) = (min(𝑥𝑖𝑗) , (∏ 𝑦𝑖𝑗𝑛
1 )

1
𝑛⁄  , 𝑚𝑎𝑥 (𝑥𝑖𝑗))                                                           

فازی سازی: با استفاده از رابطه زیر، میانگین فازی ارزش هر معیار که در مرحله . دی4گام 

 شود.فازی میقبل محاسبه شد، به روش مرکز ثقل، دی

𝐶𝑟𝑖𝑠𝑝 (1رابطه ) =  
𝑥+2𝑌+𝑧

4
                                                                                                                                                                                 

شده بیشتر از مقدار آستانه باشد، معیار فازیها: اگر مقدار دیمعیار دییتأعدمیا  دییتأ. 3گام 

فازی یابد ولی اگر مقدار دیگیری انتقال میو به مرحله اصلی تصمیم شدهرفتهیپذموردنظر 

شود. الزم به ذکر است که مقدار شده کمتر از مقدار آستانه باشد، معیار موردنظر رد می

های ها یکی از روششود که میانگین ارزش معیارمحاسبه می های مختلفیآستانه از راه

 رود.شمار میبرای محاسبه مقدار آستانه به اتکاقابل

 BWM)) بدترین-روش بهترین

 یابیمورد ارز معیار یباتوجه به تعداد نهیگز یتعداد اره،یچندمع یریگمیتصم یهادر روش

که در سال  نیبدتر -نیانتخاب شود. بر اساس روش بهتر نهیگز نیتا بهتر رندیگیقرار م

 رندهیگمیتوسط تصم معیار نیو بدتر نیارائه شده است، بهتر ییتوسط رضا 0103

ها و معیار ریسا نیب نیها و همچنمعیار ریو سا اریمع نیبهتر نیب یزوج سهیو مقا شدهانتخاب

مشخص کردن وزن  یبرا نیمسئله ماکس م کیسپس  رد؛یپذیصورت م اریمع نیبدتر

صورت  ساتیاعتبار مقا یبررس یو در آخر برا گرددیمختلف فرموله و حل م یهامعیار

(. مراحل انجام 0101. 0103 ،یی)رضا شودیپرداخته م یگرفته، به محاسبه نرخ سازگار

 است: ریبه شرح ز نیبدتر-نیروش بهتر
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گیرنده مجموعه گیری: در این مرحله تصمیمهای تصمیم. تعیین مجموعه معیار0گام 

،𝐶1،𝐶2}صورتبهگیری موردنیاز است هایی را که برای تصمیممعیار … ،𝐶𝑛}  تعریف

 کند. می

، دارای نیترتیاهمکمترین( و بدترین )، مطلوبنیترمهم. تعیین بهترین )0گام 

شوند مشخص می یطورکلبهکمترین مطلوبیت( معیار: در این مرحله بهترین و بدترین معیار 

 شود.ها انجام نمیای بین آنو هیچ مقایسه

هییا بییا اسییتفاده از . تعیییین ارجحیییت بهتییرین معیییار نسییبت بییه سییایر معیار1گییام 

هییییا یار: بییییردار ارجحیییییت بهتییییرین معیییییار نسییییبت بییییه سییییایر مع9تییییا  0عییییددی از 

𝐴𝐵صیییورتبه = (𝑎𝐵1، 𝑎𝐵2، … ،𝑎𝐵𝑛) شیییود؛ در ایییین بیییردار، نمیییایش داده می𝑎𝐵𝑗 

ام اسییت. واضییح اسییت کییه   jنسییبت بییه معیییار (B) بیییانگر ارجحیییت بهتییرین معیییار 

𝑎𝐵𝐵=1 باشد. می 

هیا نسییبت بییه بیدترین معیییار بیا اسییتفاده از اعییداد . تعیییین ارجحییت تمییام معیار4گیام 

𝐴𝑊صیییورتهیییا نسیییبت بیییه بیییدترین معییییار بهارجحییییت سیییایر معیار : بیییردار9تیییا  0 =

(𝑎1𝑊،𝑎2𝑊، … ،𝑎3𝑊)
𝑇

بییییییانگر  𝑎𝑗𝑊شیییییود؛ در ایییییین بیییییردار، نمیییییایش داده می 

𝑎𝑊𝑊اسییت. واضییح اسییت کییه  (W) ام نسییبت بییه بییدترین معیییار jارجحیییت معیییار  = 1 

 باشد.می

𝑊1)ها. پیدا کردن مقادیر بهینه وزن3گام 
∗،𝑊2

∗، … ،𝑊𝑛
هیر  : برای تعیین وزن بهینه (∗

𝑊𝐵های ها، زوجیک از معیار

𝑊𝑗
= 𝑎𝐵𝑗  و𝑊𝑗

𝑊𝑤
= 𝑎𝑗𝑤 شود؛ سپس بیرای بیرآورده تشکیل می

|حلیی پییدا شیود تیا عبیارات هیا بایید راه jکردن این شرایط در همه 
𝑊𝐵

𝑊𝑗
− 𝑎𝐵𝑗|  و|

𝑊𝑗

𝑊𝑤
−

𝑎𝑗𝑤|  را برای تمامj منفیی بیودن اند، حیداکثر نمایید. باتوجیه بیه غیرهایی که حیداقل شیده

 صورت زیر فرموله کرد:توان بهها و مجموع اوزان، مدل را میوزن

min(4رابطه ) max
𝑗

{|
𝑊𝐵

𝑊𝑗
− 𝑎𝐵𝑗| , |

𝑊𝑗

𝑊𝑤
− 𝑎𝑗𝑤|}                                                

s.t. 
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∑ 𝑊𝑗

𝑗

= 1 

𝑊𝑗 ≥ 0 , 𝑓𝑜𝑟 𝑎𝑙𝑙 𝑗 

 

 کرد: لیتبد 3به مدل رابطه  توانیرا م باالمدل نیهمچن

min(3رابطه ) 𝜉 
s.t. 

|
𝑊𝐵

𝑊𝑗
− 𝑎𝐵𝑗| ≤ 𝜉 , 𝑓𝑜𝑟 𝑎𝑙𝑙 𝑗   

|
𝑊𝑗

𝑊𝑤
− 𝑎𝑗𝑤| ≤ 𝜉 , 𝑓𝑜𝑟 𝑎𝑙𝑙 𝑗  

∑ 𝑊𝑗

𝑗

= 1 

𝑊𝑗 ≥ 0 , 𝑓𝑜𝑟 𝑎𝑙𝑙 𝑗 

 یهاارائه شده است که در پژوهش حاضر، وزن ریصورت زتابع فوق به یمدل خط

 .ندیآیم به دست نیبدتر-نیبهتر یبا استفاده از مدل خط یآورتاب یابیارز یهامعیار

𝐦𝐢𝐧(1رابطه ) 𝝃                                                                                                
s.t 

|𝑊𝐵 − 𝑎𝐵𝑗  𝑊𝑗| ≤ 𝜉 , 𝑓𝑜𝑟 𝑎𝑙𝑙 𝑗  

|𝑊𝑗 − 𝑎𝑗𝑤𝑊𝑤| ≤ 𝜉 , 𝑓𝑜𝑟 𝑎𝑙𝑙 𝑗  

∑ 𝑊𝑗

𝑗

= 1 

𝑊𝑗 ≥ 0 , 𝑓𝑜𝑟 𝑎𝑙𝑙 𝑗 

𝑊1)مقادیر بهینه 1با حل مدل رابطه  تیدرنها
∗،𝑊2

∗، … ،𝑊𝑛
 آیند. می به دست ∗𝜉و (∗

 یمحاسبه نرخ سازگار

کامل سازگار هستند که به ازای هر  طوربهها، بین معیار صورت گرفتهدر صورتی مقایسات 

𝑎𝐵𝑗( رابطه(jمعیار  × 𝑎𝑗𝑤 = 𝑎𝐵𝑤 نرخ سازگاری بدترین-برقرار باشد. در روش بهترین ،

 شود. ( محاسبه می4های سازگاری )جدول و جدول معیار 2با استفاده از رابطه 
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نرخ ناسازگاری                                              (2رابطه ) =
𝜉∗

شاخص سازگاری
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 نیبدتر-نیدر روش بهتر یسازگار یها. شاخص4جدول 

𝒂𝑩𝒘  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 شاخص

 سازگاری
 1 1044 0 0011 001 1 1021 4042 3001 

 انگریب ،باشد ترکیمقدار به صفر نزد نیاست که هرچه ا 0و  1 نیب یعدد ینرخ سازگار

دهنده باشد، نشان ترکینزد کیبه  یو بلعکس هرچه نرخ سازگار شتریب یسازگار

 کمتر است. یسازگار

مراحل انجام پژوهش  شده،انیب لیوتحلهیتجزتوجه به مراحل مختلف پژوهش و روش  با

 نشان داده شده است. 0خالصه در شکل  طوربه
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 پژوهش . مراحل انجام1شکل 

 

 شروع

 هاتامین جهت شناسایی معیارزنجیرهآوری های پیشین در حوزه تابمطالعه و بررسی پژوهش

کنندگان از طریق مرور ادبیات و تهیه فهرست نهایی آوری تامینهای ارزیابی تابشناسایی معیار

 با استفاده از نظرسنجی از خبرگان از طریق پرسشنامه دلفی فازی دشدهییتأهای معیار

آوری های ارزیابی تابمعیار بندیدهی و رتبهبدترین جهت وزن-استفاده از روش بهترین

 کنندگانتامین

 هاآوری دادهبدترین و جمع-تدوین و توزیع پرسشنامه روش بهترین

 های آتیگیری و ارائه پیشنهادات برای انجام پژوهشنتیجه

 کنندگان در صنعت سنگآوری تامینهای ارزیابی تابمعرفی مهمترین معیار

 پایان
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 های پژوهشیافته

 کنندگانتأمین یآورتاب یابیارز یهامعیار دییتأ

 یهاپژوهش یبررس قیکه از طر کنندگانتأمین یآورتاب یابیارز یهامعیار دییتأ یبرا

و  پرداخته شد یفازیپرسشنامه دلف هی( به ته0شدند )جدول  ییشناسا نیشیپ صورت گرفته

به  یفازیکه بر اساس دستورالعمل روش دلف خواسته شدسنگ نفر از خبرگان صنعت 01از 

سه مرحله،  یحاصل از پرسشنامه و ط یهاداده لیوتحلهیتجز از. پس پاسخ دهند سؤاالت

 نیخبرگان قرار گرفتند. چنانچه اختالف ب دییتأمورد  معیار 01، شدهییشناسا معیار 10از 

متوقف  ینظرسنج ندیباشد، فرا 100کمتر از  یفاز یروش دلف یدو مرحله از نظرسنج

شده مراحل دوم  یفازید ریمقاد نیاساس اختالف ب نی(. بر ا0110 ن،ی)چنگ و ل شودیم

 اند.ارائه شده 1و  3حاصل در جداول  جیبود. نتا 100و سوم کمتر از 

 فازی. نتایج حاصل از اجرای روش دلفی 6جدول 

دهشفازیمیانگین دی میانگین فازی معیار  یا رد دییوضعیت تأ 

 رد 0/59 (1 ،0/57 ،0/25) آگاهی از موقعیت

 رد 0/25 (1 ،0 ،0) پذیریمشاهده

 رد 0/43 (1 ،0/36 ،0) امنیت

 دییتأ 0/78 (1 ،0/82 ،0/5) افزونگی

 دییتأ 0/78 (1 ،0/82 ،0/5) چابکی

 دییتأ 0/71 (1 ،0/65 ،0/5) همکاری

 دییتأ 0/93 (1 ،1 ،0/75) پذیریانعطاف

 دییتأ 0/82 (1 ،0/9 ،0/5) رهبری

 دییتأ 0/79 (1 ،0/83 ،0/5) مدیریت دانش

 رد 0/64 (1 ،0/66 ،0/25) ریزی اقتضاییبرنامه

 رد 0/64 (1 ،0/66 ،0/25) موقعیت بازار

 دییتأ 0/83 (1 ،0/91 ،0/5) سرعت

 دییتأ 0/75 (1 ،0/75 ،0/5) تسهیم اطالعات

 دییتأ 0/82 (1 ،0/9 ،0/5) توسعه سریع فناوری

 دییتأ 0/73 (1 ،0/72 ،0/5) ذخیره ایمنی
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دهشفازیمیانگین دی میانگین فازی معیار  یا رد دییوضعیت تأ 

 رد 0/59 (1 ،0/57 ،0/25) پاسخگویی

 دییتأ 0/78 (1 ،0/82 ،0/5) بازسازی

 دییتأ 0/75 (1 ،0/75 ،0/5) روابط

 دییتأ 0/73 (1 ،0/72 ،0/5) عملکرد مالی

 دییتأ 0/82 (1 ،0/9 ،0/5) بهبود زمانمدت

 رد 0/67 (1 ،0/72 ،0/25) برداری از منابعبهره

 دییتأ 0/78 (1 ،0/82 ،0/5) ریزمان تأخ

 دییتأ 0/75 (1 ،0/75 ،0/5) توانمندی

 دییتأ 0/78 (1 ،0/82 ،0/5) نرخ نقص محصوالت

 رد 0/38 (0/75 ،0/4 ،0) پیچیدگی

 دییتأ 0/75 (1 ،0/75 ،0/5) دهیسطح خدمت

 دییتأ 0/75 (1 ،0/75 ،0/5) ریسک فرهنگ مدیریت

 دییتأ 0/75 (1 ،0/75 ،0/5) فاصله

 رد 0/67 (1 ،0/72 ،0/25) مدیریت منابع انسانی

 رد 0/59 (1 ،0/57 ،0/25) پایداری

 رد 0/67 (1 ،0/72 ،0/25) اعتماد

  0/70 (1 ،0/71 ،0/4) مقدار آستانه

روش  یمبنااز خبرگان بر ینظرسنج بر اساس معیارو کد هر  دشدهییتأ یها. معیار5جدول 

 یفازیدلف

 رهبری پذیریانعطاف همکاری چابکی افزونگی معیار

 C1 C2 C3 C4 C5 کد

 ذخیره ایمنی توسعه سریع فناوری تسهیم اطالعات سرعت مدیریت دانش معیار

 C6 C7 C8 C9 C10 کد

 ریزمان تأخ بهبود زمانمدت عملکرد مالی روابط بازسازی معیار

 C11 C12 C13 C14 C15 کد

 فاصله نرخ نقص محصوالت فرهنگ مدیریت ریسک یدهخدمتسطح  توانمندی معیار

 C16 C17 C18 C19 C20 کد

 



 1411 تابستان | 11شماره | بیستم سال |یصنعت تیریمطالعات مد | 114

 

صنعت  کنندگانتأمین یآورتاب یابیارز یهامعیار یبندتیو اولو یدهوزن

 سنگ

توسط خبرگان بر اساس  کنندگانتأمین یآورتاب یابیارز یهامعیار یینها دییپس از تأ

شده به  یفازید نیانگیمقدار م نیشتری( که بC4) یریپذانعطاف معیار ،یفاز یروش دلف

مقدار  نیکمتر یکه دارا( C3) یهمکار معیارو  نیعنوان بهتربود به افتهیآن اختصاص 

انتخاب شدند. سپس پرسشنامه مربوط به  معیار نیعنوان بدتربه دبو شدهیفازید نیانگیم

حاصل از نظرات  جیشد و از نتا عیخبرگان توز انیو در م هیته نبدتری – نیروش بهتر

و  معیارها رینسبت به سا معیار نیبهتر تیمربوط به ارجح جیگرفته شد. نتا نیانگیخبرگان م

اند. ارائه شده 2و  2در جداول  بیترتبه معیار نینسبت به بدتر معیارهاتمام  تیارجح

با  1بر اساس رابطه  نیبدتر-نیروش بهتر یخط یزیرمدل برنامه لیبه تشک تیدرنها

 معیارهااز  هرکدامپرداخته شد و با حل مدل، وزن  نگویافزار لنرم 02استفاده از نسخه 

بوده و  تیمحدود 41و  ریمتغ 00 یشده دارامحاسبه شد. الزم به ذکر است که مدل ساخته

 هستند. مشاهدهقابل 9در جدول  جیتکرار حل شده است که نتا 01در 

 معیارها رینسبت به سا معیار نیبهتر تیارجح. 7جدول 

 4C بهترین معیار

1C 22/1 

2C 21/0 

3C 2/2 

4C 0 

5C 01/0 

6C 22/1 

7C 3/0 

8C 3/1 

9C 0/4 

10C 1/4 

11C 2/1 
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 4C بهترین معیار

12C 4 

13C 1/0 

14C 2/0 

15C 0 

16C 1 

17C 3 

18C 9/0 

19C 2/4 

20C 2/3 

 معیار نیها به بدترمعیار تیارجح. 8جدول 

 C3 بدترین معیار

C1 3 

C2 2/2 

C3 0 

C4 2/2 

C5 4/2 

C6 1/2 

C7 2 

C8 4/2 

C9 2/1 

C10 1 

C11 0/2 

C12 1 

C13 1/2 

C14 9/2 

C15 2 

C16 0/1 

C17 0/3 

C18 4/1 
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 C3 بدترین معیار

C19 1/2 

C20 1/4 

 کنندگانتأمین یآورتاب یابیارز یهامعیار یبندو رتبه یینها یهاوزن. 9جدول 

 رتبه نهایی (Wjوزن نهایی ) معیار
C1 101113112 00 

C2 1012013222 4 

C3 10112329139 01 

C4 100129921 0 

C5 1011114914 2 

C6 1011212094 00 

C7 1019402921 0 

C8 1014111022 9 

C9 1011111314 04 

C10 1011120121 03 

C11 101120201 01 

C12 1011310240 01 

C13 1012209131 1 

C14 1012242101 3 

C15 1012111423 1 

C16 1010134493 09 

C17 1010203194 02 

C18 1014220119 2 

C19 1010941009 01 

C20 1010422401 02 
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 رتبه نهایی (Wjوزن نهایی ) معیار

 𝝃∗ 1011102004مقدار

 30110 شاخص سازگاری

 10111130 نرخ سازگاری

افزار لینگو بدترین توسط نرم-ریزی خطی روش بهتریننتایج حاصل از حل مدل برنامه

ترین ترتیب مهمپذیری، سرعت و عملکرد مالی بهنشان دادند که معیارهای انعطاف

در صنعت سنگ طبیعی هستند و میزان نرخ  کنندگانتأمینآوری معیارهای ارزیابی تاب

دهد نرخ سازگاری در سطح قابل قبولی آمد که نشان می به دست 01..0600سازگاری 

 است.

و  ییپاسخگو ،یدر سازگار تأمینزنجیره یاز اجزا کیهر  ییبه توانا یریپذانعطاف

 ،یآوربه تاب یابیدست ی. براشودیتحمل آن گفته م صرفاًاختالل و نه  کی عیسر تیریمد

 ،یریپذبه انعطاف دنیداشته باشند. جهت رس یریپذانعطاف کنندگانتأمینالزم است که 

پرسنل چندمهارته،  تیترب ندها،یفرا یبه استانداردساز توانندی( مکنندگانتأمینها )شرکت

از  کیکاال بپردازند. سرعت به سرعت هر  لیسرعت تحو شیو افزا یافزونگ شیافزا

بهتر از آن پس از وقوع  یحت اینرمال خود  تیدر بازگشت به وضع تأمینزنجیره یاجزا

 یروهاین تیتوان به تربیم به سرعت باال در صنعت سنگ یابیدست یبرا اختالل اشاره دارد.

و  یاستفاده از نگهدار ه،یو مواد اول یقطعات ضرور یسازهریذخ و دیچندمهارته، خر

 دیخط تول جادیا ر،یپذ بیو آس یدیکل زاتیتجه یسازهریو ذخ دیخر رانه،یشگیپ راتیتعم

به  یکنندگان متعدد پرداخت. عملکرد مالعیو توز کنندگانتأمین با یهمکار بان،یپشت

عوامل  نیتراز مهم یکی یاشاره دارد و درواقع قدرت مال یمال یهاانیجر یبررس

به آن توجه  دیتالطم امروز است که باپر یکار یها در فضاسازمان یبقا کنندهنیتضم

 یابیدست یبرا است. رگذاریها تاثشرکت یدیکل یهاتیبر فعال میفراوان شود و بطور مستق

 ینقد) یمال ریذخا جادیو ا یگذارهیبه سرما توانیم سنگ باال در صنعت یبه عملکرد مال

 پرداخت. ی(رنقدیو غ
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 گیریبحث و نتیجه

و  تردهیچیو پ تربزرگ تأمینهایزنجیره ،یسپارو برون شدنیجهانافزون با رشد روز

 یسوحرکت به یهستند. برا یریگحال شکلاختالالت، در در برابر رتریپذبیآس جهیدرنت

آور در ارتباط باشند. تاب کنندگانتأمینها در تالش هستند که با شرکت ،یآورتاب

 یآورتاب یابیارز یهامعیار یبندو رتبه ییبه شناسا اضردر پژوهش ح رونیازا

. پرداخته شددر صنعت سنگ ساختمان  نیبدتر-نیبا استفاده از روش بهتر کنندگانتأمین

 یهاپژوهش بامطالعه کنندگانتأمین یآورتاب یابیارز یهامعیارمنظور ابتدا  نیبد

 کی شدهییشناسا یهامعیار دییتأ یشدند، سپس برا ییشناسا نهیزم نیگرفته در اصورت

سه  یاز خبرگان صنعت سنگ ط یشد و با استفاده از نظرسنج یطراح یفاز یپرسشنامه دلف

منظور . در گام بعد بهدندیرس یینها دییتأبه  معیار 01 شدهییشناسا معیار 10مرحله، از 

نفر از  01 انیو م نیتدو نیبدتر-نیپرسشنامه روش بهتر دشده،ییتأ یهامعیار یبندرتبه

 معیار نیبهتر تیها خواسته شد که ارجحشد و از آن عیخبرگان صنعت سنگ توز

ها نسبت به معیار تیارجح زانیم نیو همچن هینسبت به بق 9تا  0( را با اعداد یریپذ)انعطاف

 جادی. در مرحله بعد به اندیمشخص نما 9تا  0( را با استفاده از اعداد ی)همکار معیار نیبدتر

نشان  جیپرداخته شد. نتا نگویافزار لدر نرم نیبدتر-نیروش بهتر یخط یزیرنامهمدل بر

 نیترمهم عنوانبه بیبه ترت یسرعت و عملکرد مال ،یریپذانعطافمعیارهای که دادند 

 در صنعت سنگ هستند. کنندگانتأمین یآورتاب یابیارزمعیارهای 

به شناسایی  کنندگانتأمینآوری در زمینه ارزیابی تاب شدهانجامهای پژوهش

اند و برای هر در صنایع مختلف پرداخته کنندگانتأمینآوری معیارهای ارزیابی تاب

گرفته، های صورتصنعت، معیارهای مختلفی شناسایی شده است که با توجه به بررسی

پذیری، عملکرد مالی، انعطافها نشان دادند که معیارهای چابکی، نتایج حاصل از پژوهش

. جعفرنژاد و همکاران، 0102ریزی اقتضایی )محمد و همکاران، پذیری و برنامهمشاهده

. 0101. سنتوبلی و همکاران، 0101. هان و همکاران، 0199. فرهادی و همکاران، 0193
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کثر ( در ا0100. النگ و همکاران، 0100. توانا و همکاران، 0100نصراللهی و همکاران، 

 از اهمیت باالیی برخوردار هستند. کنندگانتأمینآوری صنایع برای ارزیابی تاب

شدند،  ییپژوهش شناسا نیکه در ا کنندگانتأمین یآورتاب یابیارز یهامعیار

 یابیها را جهت ارزآن توانیکم م اریبس التیهستند که با تعد یعموم یهامعیار

بودن روش  دیباتوجه به جد بکار برد. عیصنا ریدر سا کنندگانتأمین یآورتاب

 یابیارز یبرا کردیرو نیکه از ا شودیم شنهادیپ ن،یبدتر-نیبهتر ارهیچندمع یریگمیتصم

 تیباتوجه به اهم نیاستفاده شود. همچن زین عیصنا ریدر سا کنندگانتأمین یآورتاب

که در انتخاب  شودیم شنهادیپ یمالسرعت و عملکرد  ،یریپذانعطاف یهامعیار

شود.  اریبسمزبور توجه  یهامعیارها به بلندمدت با آن یهمکار جادیو ا کنندگانتأمین

به  یامروز یوکارکسب طیو بروز اختالالت مختلف در مح یدگیچیپ شیباتوجه به افزا

آن  یهامعیارو  یآورتاب در موردخود را  یکه آگاه شودیم شنهادیپ وکارکسبصاحبان 

 .ندیمنتقل نما زیو اطالعات الزم را به پرسنل خود ن باالبرده
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