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مدلسازی و حل یک سیستم مدیریت موجودی توسط فروشنده چند
کاالیی با محدودیتهای تصادفی گنجایش انبار و بودجه
زهرا بهرامی *،سید حمیدرضا پسندیده **،محمد محمدی

***

تاریخ دریافت -71/7/72:تاریخ پذیرش79/1/77 :

چکیده
همکاری در زنجیره ی تامین به عنوان یک تفاوت در کسب و کار و یک منبع ایجاد مزیت رقابتی شناخته شده
است .یکی از پرکاربردترین انواع همکاری در زنجیره ی تامین ،قرارداد مدیریت موجودی توسط فروشنده
میباشد .در این مقاله یک زنجیره ی تامین دو سطحی چند کاالیی با یک تامین کننده و چندین فروشنده
تحت سیستم مدیریت موجودی توسط تامین کننده مورد مطالعه قرار گرفته است .تامین کننده پس از تولید
کاالها را به صورت دوره ای برای فروشندگان ارسال میکند( یعنی فروشنده  ،5فروشنده ،7فروشنده،5

فروشنده 7و ...برای سیستمی با دو فروشنده) .و در هر بار برپایی تولید  nبار کاالها به فروشندگان توزیع
می شوند .به علت عدم قطعیت در رابطه با میزان فضای انبار برای هر دو سطح زنجیره و همچنین شرایط متغیر
بازار ،محدودیتهای تصادفی میزان فضای انبار و بودجه برای آنان در نظر گرفته شده است .هدف مدل حداقل
کردن کل هزینههای زنجیره ی تامین با تعیین مقادیر بهینه ی سفارش برای هر فروشنده به ازای هر کاال

میباشد .در انتها ارایه ی مثال عددی حل شده بوسیله ی نرم افزار  GAMS24.1.2و تحلیل حساسیت روی
پارامترهای تامین کننده و فروشندگان روشن ساخت که توجه به پارامترهای تامین کننده برای کاهش
هزینههای کل سیستم موثرتر است.
کلید واژهها  :مدیریت موجودی توسط فروشنده ،باز پرسازی دوره ای ،گنجایش انبار و بودجه ی تصادفی
تامین کننده و فروشندگان

* دانشجوی دکتری مهندسی صنایع ،دانشکده مهندسی ،پردیس بین المللی تهران دانشگاه خوارزمی
** دانشیار ،گروه مهندسی صنایع ،دانشکده مهندسی ،دانشگاه خوارزمی (نویسنده مسئول)
*** دانشیار ،گروه مهندسی صنایع ،دانشکده مهندسی ،دانشگاه خوارزمی
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مقدمه
در سال های اخیر همکاری در زنجیره تامین به طور گسترده ای مورد توجه قرار گرفته است و
مفاهیم با ارزشی در این رابطه ارایه شده اند .پروژههای بزرگی مانند پاسخ گویی کارآ به

مصرف کننده (5 )ECRدر بخش کاالهای مصرفی ،مدیریت موجودی توسط فروشنده

( 7)VMIو طرحهای برنامه ریزی همکاری ،باز پرسازی و پیش بینی (3)CPFRبه منظور
فراهم کردن استراتژیهایی قوی برای ایجاد همکاری میان شرکای زنجیره تامین از این جمله
اند (هولوگ و همکاران.)7221 ،
مدیریت موجودی توسط فروشنده قراردادی بین تامین کننده و فروشنده (تولیدکننده-
خریدار ،توزیع کننده-فروشنده ،تامین کننده مواد اولیه-تولیدکننده) براساس به اشتراک
گذاری اطالعات مربوط به سطح موجودی و میزان تقاضای محصول فروشنده و انتقال
مدیریت موجودی فروشنده به تامین کننده به هدف بهینه کردن میزان دسترسی محصوالت با
حداقل هزینه برای هر دو طرف میباشد و در حقیقت به عنوان یک فرآیند بهبود مستمر
نگریسته می شود .تامین کننده بوسیله ی اختیاراتی که با توجه به این قرارداد برای نظارت بر
سطوح موجودی فروشنده کسب میکند ،تصمیمات باز پرسازی محصول را برای وی اتخاذ
مینماید .به عبارت دیگر تامین کننده تصمیم میگیرد که در چه زمانی ،چه مقدار محصول را
برای فروشنده ارسال کند .در یک همکاری کارآ با گذشت زمان برای فروشنده احساس
راحتی و اطمینان خاطر حاصل میشود .هزینههای زنجیره تامین برپایه ی توافقی که در
قرارداد مدیریت موجودی توسط فروشنده بین تامین کننده و فروشنده تنظیم شده است ،بین
آنها تقسیم میگردد.
از مزایای بهره گیری از قرارداد مدیرت موجودی توسط فروشنده میتوان به کاهش هزینه و
الزامات موجودی و بهبود سطح خدمت به مشتری (فاکس ،)5771،بهبود عملکرد زنجیره
تامین بوسیله کاهش سطوح موجودی و افزایش نرخهای پرسازی (پسندیده و
همکاران ،)7252،کاهش اثر شالقی در زنجیره تامین به طور قابل مالحظه (هوهمان و
زلوسکی ،)7255،بهبود در دقت پیش بینی و کاهش هزینه حمل و نقل (استانگر )7253،و
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بهبود سود کل زنجیره تامین (حیدری )7252،اشاره کرد .این مزایا به دلیل دو خاصیت به
اشتراک گذاری اطالعات و انتقال کنترل دراین قرارداد است که برای زنجیره تامین ارزش
افزوده ایجاد میکنند (دنگت و همکاران.)7252 ،
در این مقاله ،یک زنجیره تامین دو سطحی با یک تامین کننده ،چندین فروشنده و چندین
کاال تحت قرارداد مدیریت موجودی توسط فروشنده بررسی شده است .در این مدل تامین

کننده ،تولید کننده ی محصول نیز میباشد و هدف هر دو طرف ،حداقل کردن کل هزینه-
های زنجیره تامین است .فروشندگان چندین کاالی هم نوع را به صورت دوره ای از تامین
کننده دریافت میکنند ( یعنی فروشنده  ،5فروشنده ،7فروشنده ،5فروشنده 7و ...برای سیستمی

با دو فروشنده) و به هر فروشنده در یک سیکل  n ،Tبار کاالها توزیع میگردند .مثالی از

این مدل میتوان تامین کننده چندین کاالی هم نوع را برای چند فروشگاه زنجیره ای در نظر
گرفت .فرض شده است که طبق قرارداد مدیریت موجودی توسط فروشنده ،هزینههای
سفارش دهی فروشندگان را تامین کننده متقبل میشود.
همچنین محدودیتها ی تصادفی فضای انبار و بودجه به سیستم مورد بررسی افزوده شده اند.
زیرا در مواقعیکه شرکتها به دنبال اجاره ی مکانی برای انبار کاالهای خود هستند ،در واقع
در مورد فضای انبار خود با عدم قطعیت مواجه اند .همچنین با توجه به تغییراتی که در بازار
وجود دارد ،در مقادیر سرمایه گذاری و بودجه ی آنها قطعیتی وجود ندارد .عالوه بر این در
سیستمهای واقعی معموال کارخانهها یک سری کاالهای همگون را تولید مینمایند که این
نکته نیز در مدل لحاظ شده است .در خاتمه تحلیل حساسیت انجام شده باعث ایجاد دید
مدیریتی برای مصادیق واقعی مدل ارایه شده میشود و به مدیران در تصمیم گیریها کمک
خواهد کرد.
در نهایت پس از حل مدل به سواالت زیر پاسخ خواهیم داد:
T
n

 در هر دوره ( ) تامین کننده چه مقدار از کاالهای مختلف را برای هر فروشنده
ارسال میکند؟
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 اثر تغییرات بودجه و گنجایش انبار بر هزینه ی سیستم چگونه است؟
 از میان تامین کننده و فروشندگان ،تغییرات بودجه و گنجایش انبار کدامیک تاثیر
بیشتری را بر هزینه ی کل زنجیره تامین خواهد داشت؟

مرورادبیات
در ادبیات مدیریت موجودی توسط فروشنده مطالعات متعددی انجام گرفته است .اکثر
مقاالت موجود مزایای مدیریت موجودی توسط فروشنده را با سیستم سنتی مقایسه کرده اند،
طراحی قراردادهای مختلف مدیریت موجودی توسط فروشنده را مطالعه نموده اند و
تصمیمات عملیاتی متنوعی را در اجرای آن آزموده اند (گوان و ژاو .)7252 ،در این بخش
برخی از این مقاالت مرور گردیده اند.
دنگ و همکاران ( ) 7229عوامل محیطی پذیرش مدیریت موجودی توسط فروشنده را تجزیه
و تحلیل کرده اند و نتیجه گرفته که رقابت در بازار تامین کننده و همکاری بین تامین کننده و
فروشنده تاثیر مثبت بر پذیرش مدیریت موجودی توسط فروشنده و عدم قطعیت عملیاتی برای
فروشنده تاثیر منفی در پذیرش آن دارد .آنها ذکر کرده اند که با توجه به نرخ کم پاسخگویی
به تحقیق آنها و بررسی در صنایع محدود ،نتایج را میتوان اکتشافی دانست و نمی توان آن را
به تمامی صنایع عمومیت بخشید .یو و همکاران ( )7227یک مدل استکلبرگ 2را برای
سیاستهای بهینه موجودی ،قیمت گذاری و تبلیغات تحت مدیریت موجودی توسط
فروشنده گسترش داده اند .پسندیده و همکاران ( )7252یک مدل زنجیره تامین دو سطحی با
یک تامین کننده و یک فروشنده را تحت مدل  1EOQو با کمبود مجاز گسترش داده اند و

هزینه ی موجودی را قبل و بعد از اجرای قرارداد مدیریت موجودی توسط فروشنده مطالعه
کرده اند و نشان دادند که این قرارداد میتواند هزینههای زنجیره تامین را کاهش دهد .لی و
همکاران( )7251یک مدیریت موجودی توسط فروشنده را با تقسیم هزینه ی نگهداری
موجودی بین یک تامین کننده و یک فروشنده و استفاده از مدل سفارش اقتصادی ()EOQ

با مجاز بودن کمبود و تحت ظرفیت محدود انبارش مورد بررسی قرار داده اند که در آن
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هنگامیکه کاال در محل فروشنده ذخیره شود ،برای تامین کننده جریمه در نظر گرفته میشود
و آن را با سیستم سنتی مقایسه نموده اند .مقاله ی آنها نتایج جالبی را در رابطه با همکاری در
زنجیره ی تامین بوسیله ی قرداد مدیریت موجودی توسط فروشنده بیان میدارد ،اما مدل
تحت پارامترهای قطعی و یک قرارداد ساده است که برای واقعی تر شدن شرایط میتوان یک
قرارداد عمومی تر را تحت شرایط احتمالی و یا حالتی که تامین کننده یا فروشنده ریسک
گریز باشند ،بررسی نمود .سیف برقی و همکاران ( )7251یک مدل زنجیره ی تامین دو
سطحی با یک تولیدکننده و چندین خریدار را فرموله کرده اند که در آن تولیدکننده ،کاالی
تولیدشده را به خریداران توزیع میکند .تولیدکننده و خریداران تحت قرارداد مدیریت
موجودی توسط فروشنده عمل میکنند .تولیدکننده از سیاست مقدار اقتصادی تولید بهره
میگیرد .پارامترهای عملیاتی برای خریداران ،مقدار فروش ،قیمت فروش و نرخ تولید است.
آنها سود زنجیره ی تامین و قیمت قرارداد بین تولیدکننده و خریداران را با استفاده از مقادیر
بهینه این پارامترهای عملیاتی محاسبه کرده اند و برای حل مدل خود از الگوریتم بهینه سازی

انبوه ذرات مجزا ( 1)DPSOبهره گرفته اند .بازان و همکاران( )7252یک قرارداد مدیریت

موجودی توسط فروشنده با مالکیت محموله ( 9)CSرا در نظر گرفته اند که در فرآیند تولید
تامین کننده اقالم معیوب وجود دارد .آنها همچنین دوباره کاری بر روی اقالم معیوب و

عملیاتها ی کنترل فرآیند تولید را در مدل خود لحاظ نموده اند .و در نهایت سیاستهای
بهینه تولید -موجودی را برای سناریوهای مختلف بیان کرده اند .مدل آنها با توجه به سادگی
اش میتواند به تصمیمات مدیریتی در سیستمهای قرارداد مدیریت موجودی همراه با مالکیت
محموله کمک کند ولی فرض بازسازی فرآیند هنگامیکه محموله بدست فروشنده میرسد،
محدود کننده است .صادقی و همکاران ( )7252یک مدل مدیریت موجودی توسط فروشنده
دو هدفه را برای یک زنجیره تامین سه سطحی (یک تولیدکننده-یک تامین کننده-
چندفروشنده) ارایه داده اند که با مساله تخصیص اضافی ترکیب شده است .در این مدل،
تولیدکننده یک نوع کاال را با استفاده از چندین ماشین تولید و در یک انبار ذخیره میکند.
بازپرسازی کاال برای تامین کننده توسط تولیدکننده صورت میگیرد که او کاال را بین
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چندین فروشنده با استفاده از کوتاهترین مسیرممکن توزیع میکند .این مدل توسط الگوریتم

هیبریدی بت ( 8)HBAحل شده است .در این مقاله چهار نوآوری موجود است که عبارتند

از -5 :افزودن مساله ی تخصیص اضافی و تعیین تعداد ماشینها برای تولید به مساله -7 VMI
در نظر گرفتن یک زنجیره ی تامین سه سطحی با قرارداد -3 VMIحمل و نقل کاال به

فروشندهها به صورت مساله ی  -2 7TSPترکیب کردن الگوریتمهای  PSOو  BAبه منظور
کاهش زمان حل و بهبود جواب .ورما و همکاران ( )7252یک طرح برای بازپرسازی
فروشندگان در مدیریت موجودی توسط فروشنده ارایه داده اند که اگر  Tچرخه پرسازی

اصلی و  miیک عدد صحیح باشد ،برای فروشنده ی  ،iدر هر دوره زمانی  miTدوباره
پرسازی صورت میگیرد .در هر چرخه ی  Tحداقل سفارش یک فروشنده تامین میشود و

دیگر فروشندهها هر  3T ،7T ،Tو  ...کاال دریافت مینمایند .آنها نشان دادند هنگامیکه
هزینهها و میزان تقاضاهای فروشندگان یکسان است ،زمانهای بازپرسازی متفاوت برای
فروشندگان هزینههای بازپرسازی را نسبت به زمانهای بازپرسازی یکسان کاهش میدهد.
پسندیده و همکاران ( )7252aاز الگوریتم ژنتیک برای حل یک مدل مدیریت موجودی

توسط فروشنده با یک تامین کننده ،یک فروشنده و چندین کاال بهره گرفتند .در مدل
غیرخطی ارایه شده توسط آنها محدودیتهای گنجایش انبار تامین کننده و تعداد سفارشات
وجود دارد .هدف مدل کمینه کردن هزینه کل موجودی زنجیره تامین ،یافتن مقدار سفارش
اقتصادی و حداکثر مقدار کمبود میباشد .در این مقاله هزینه ی نگهداری موجودی برای
فروشنده صفر لحاظ گردیده که تحت قرارداد  VMIلزوما این اتفاق نمی افتد .پسندیده و

همکاران ( )7252bیک مدل مدیریت موجودی توسط فروشنده در یک زنجیره ی تامین دو
سطحی که از یک تولید کننده و چندین فروشنده فروشنده تشکیل شده را ارایه نمودند .تولید
کننده چندین کاال را تولید میکند که تقاضای آنها تابعی کم شونده از قیمت فروشندههاست.
در این مقاله یک قرارداد تقسیم سود عادالنه طراحی شده است و دو تابع هدف برای
حداکثرسازی سود تولید کننده و فروشندهها با توجه به متغیرهای تصمیمشان وجود دارد.
حسینی راد و همکاران ( ) 7252یک زنجیره تامین دوسطحی با یک تامین کننده و دو خریدار
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را در نظر گرفتند .تامین کننده یک نوع کاال با نرخ تولید محدود را بین هر دو خریدار توزیع
میکند .در این مقاله یک مدل ریاضی برای قرارداد ترکیبی مدیریت موجودی توسط
فروشنده توسعه داده شده است .آنها تاثیر پارامترهای کلیدی مانند تقاضای خریدار و هزینه ی
نگهداری تامین کننده را بر اندازه سفارش مطالعه کرده اند و همین طور یک فاکتور وزنی را
برای اجزای هزینه ی سفارش تامین کننده که آن را به دو قسمت هزینههای برپاسازی و
هزینهها ی تولید تقسیم نموده اند ،در نظر گرفتند .با تغییر این وزنها هزینههای سیستم به
صورت سنتی و تحت  VMIمقایسه شده اند .ماتین و چاترجی( )7252یک زنجیره تامین
دوسطحی با یک تامین کننده و چند فروشنده را بررسی نموده اند و صرفه جوییهای حاصل
از قرارداد مدیریت موجودی توسط فروشنده را برای مدلهای متنوعی از آن محاسبه کرده اند.
مدلهای ارایه شده تحت فرضیات مختلفی همچون مالکیت محموله ،تعداد فروشندگانی که
در هر چرخه پرسازی میشوند ،زمانبندی بازپرسازی ،نگهداری کاال نزد تامین کننده پس از
تولید یا انتقال بالفاصله ی آن به فروشندگان و اندازه ی سفارش در هر بار توزیع (یکسان یا

افزایشی) میباشند .در این مقاله جنبههای عملیاتی مختلفی تحت سیتم  VMIبررسی شده که
بسیار جالب میباشند .طالعی زاده و همکاران ( )7252یک مدل مدیریت موجودی توسط
فروشنده را برای زنجیره تامین دو سطحی با یک تامین کننده و چند فروشنده غیررقابتی توسعه
داده اند که در آن مواد اولیه تولید و محصول نهایی با نرخهای متفاوتی فاسد میشوند .در این
مدل تقاضای محصول نهایی قطعی و حساس به قیمت است .هدف مدل حداکثر کردن سود
زنجیره تامین با استفاده ازتعیین متغیرهای تصمیم فراوانی بازپرسازی مواد اولیه ،چرخه ی
بازپرسازی محصول نهایی ،نرخ تولید و قیمت فروشنده با استفاده از تئوری بازیها است .در
این مقاله هزینهها برای تمامی فروشندگان یکسان فرض شده که میتوان آنها را متفاوت در
نظر گرفت .چودهاری و شانکار( )7251یک مدل مدیریت موجودی توسط فروشنده تک
محصولی با یک تامین کننده و چندین فروشنده را ارایه کرده اند که در آن توزیع تقاضا برای
هر فروشنده در هر دوره نرمال و مستقل از دوره ی دیگر است .کمبود برای فروشندگان مجاز
است و سطح کمبود بوسیله ی محدودیت سطح خدمت برای هر فروشنده کنترل میشود .در
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این مدل تامین کننده از سیاست کنترل موجودی غیرثابت ( )Rn , Snبهره میگیرد که Rn

طول چرخه ی بازپرسازی nام و  Snسطح پرسازی شده برای پرسازی nام است .آنها ارزش
افزوده توسط قرارداد مدیریت موجودی توسط فروشنده را در قالب معیارهای عملکرد زنجیره
ی تامین مانند صرفه جویی مورد انتظار برای هزینه ،کاهش سطح موجودی و افزایش در
دورههای بازپرسازی اندازه گیری کرده اند .ماتین و همکاران ( )7252رفتار یک تامین کننده
و چندین فروشنده را تحت قرارداد مدیریت موجودی توسط فروشنده و تقاضای تصادفی
بررسی کرده اند .در این مقاله بازپرسازی برای تمامی فروشندگان به طور همزمان صورت
میگیرد و چرخه ی بازپرسازی تامین کننده ،ضریب صحیحی از چرخه ی بازپرسازی
فروشندگان است .زمانیکه تامین کننده با کمبود روبرو شود ،موجودی دردسترس به طور
یکسان بین فروشندگان تقسیم میشود .هدف این مدل حداقل کردن کل هزینه مورد انتظار
سیستم مدیریت موجودی توسط فروشنده است .در جدول( )5تحلیلی بر روی برخی از
مقاالت ذکر شده صورت گرفته است.
جدول( .)1نمونههایی از مطالعات سالهای اخیر راجع به مدیریت موجودی توسط فروشنده
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تعریف مساله و مدل ریاضی
یک زنجیره تامین دو سطحی تحت قرارداد مدیریت موجودی توسط فروشنده که در آن یک
تامین کننده چندین کاال را برای چندین فروشنده به منظور برآورده سازی تقاضای آنها تولید
و برایشان ارسال مینماید ،توسعه داده شده است .نحوه ی توزیع کاالها به فروشندگان به
صورت دوره ای است .یعنی تامین کننده ابتدا تمامی کاالها را برای فروشنده ی اول تولید و
برای وی ارسال مینماید .سپس تمامی کاالها برای فروشنده دوم تولید و ارسال میشوند ،بعد
از آن تمامی کاالها را برای فروشنده ی سوم تولید و ارسال میکند و به همین ترتیب .از طرف
دیگر در هر سیکل  n ، Tبار کاالها به هر فروشنده توزیع میگردند و مقدار تقاضای تمامی
فروشندگان به صورت قطعی است.
چون براساس این قرارداد تصمیمات بازپرسازی برای فروشندگان توسط تامین کننده اتخاذ
میگردد ،هزینههای سفارش دهی فروشندگان را تامین کننده متقبل میشود .از طرفی تامین
کننده برای اینکه بتواند هزینههای سفارش دهی را کاهش دهد تا حد ممکن برای فروشندگان
کاال ارسال مینماید .در نتیجه فروشندگان به گنجایش انبار بیشتری نیازمند خواهند بود و
هزینههای نگهداری آنها افزایش مییابد .بنابراین در این مدل برای جلوگیری از افزایش بی
رویه هزینههای نگهداری ،محدودیت گنجایش انبار برای تامین کننده و فروشندگان اعمال
شده است که میزان گنجایش انبار هرکدام از آنها یک متغیر تصادفی نرمال میباشد.
محدودیت دیگر موجود در مدل ،محدودیت بودجه برای تامین کننده و فروشندگان است
که همگی آنها متغیرهای تصادفی نرمال میباشند .این محدودیتها به علت عدم وجود
مالکیت محموله توسط تامین کننده است (مالکیت محموله توسط تامین کننده یعنی کاالها تا
زمانیکه بدست مشتری نهایی میرسند ،جز داراییهای تامین کننده محسوب میشوند .و
فروشندگان تنها مبلغ کاالهایی را که به دست مشتری نهایی رسانده اند به تامین کننده
پرداخت میکنند) .هدف مدل نیز حداقل کردن کل هزینههای زنجیره تامین قرار داده شده
است.
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فرضیات لحاظ شده در مدل به قرار زیر است :
 .5نرخ تولید از نرخ کل تقاضایی که تامین کننده با آن مواجه است ،بزرگتر میباشد.
بنابراین کمبودی وجود ندارد.
 .7به دلیل تقبل هزینهها ی سفارش دهی فروشندگان توسط تامین کننده ،تنها هزینههای
حمل و نقل و موجودی برای فروشندگان وجود دارد .از طرفی فرض شده بزرگی
اندازه ی هزینههای سفارش فروشندگان پس از انتقال به تامین کننده ،فرقی نکند.
 .3تمامی کاالهای تولید شده هم نوع هستند .به عبارت دیگر واحد اندازه گیری تمامی
کاالهای تولید شده ،یکسان میباشد.
.2

تامین کننده همه ی کاالها را به صورت یکجا برای هر فروشنده ارسال مینماید.

الزم به توجه است که در سیستم مورد بررسی ،افزایش تعداد دفعات بازپرسازی ،تعداد کاالها
و فروشندگان پیچیدگی سیستم را میافزاید .به عنوان یک مثال کاربردی از مدل میتوان یک
کارخانه ی تولید کننده ی مواد شوینده همچون گلرنگ را در نظر گرفت که انواع مواد
شوین ده (مایع دستشویی ،مایع ظرفشویی ،شیشه پاکن ،جوهرنمک و  ) ...را برای چندین
فروشگاه زنجیره ای به طور دوره ای ارسال میکند ،به طور مثال فروشگاههای اتکا،
فروشگاههای شهروند ،فروشگاههای رفاه و به همین ترتیب تکرار میشوند .در مورد فضایی
که کارخانه و فروشگاهها برای انبار محصوالت میتوانند اختصاص دهند ،عدم قطعیت وجود
دارد .همچنین آنها میزان سرمایه گذاری بر روی این محصوالت را به دالیل مختلفی همچون
تغییرات بازار و سایر هزینهها نمی توانند به طور دقیق مشخص نمایندو برای آن حدودی تعیین
کرده اند .شکل ( ،)5شکل سیستم مدیریت موجودی توسط فروشنده تحت بررسی را نشان
میدهد.
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شکل( .)5ساختار سیستم مدیریت موجودی توسط فروشنده
پارامترهای استفاده شده در مدل به شرح زیر میباشند:
 iاندیس مربوط به تعداد فروشندگان

i  1, 2,..., r

 jاندیس مربوط به انواع کاالها

j  1, 2,..., m

 nتعداد دفعات بازپرسازی در یک دوره ی تولید
 Pنرخ تولید تمامی کاالها
 Dنرخ کل تقاضا برای تمامی کاالها و برای تمامی فروشندگان
 v jفضای مورد نیاز برای ذخیره یک واحد از کاالی  jام

 c jقیمت تمام شده تولید هر واحد کاالی  jبرای تامین کننده

 D jمیزان تقاضا برای کاالی  jام توسط تمامی فروشندگان در سیکل T

 A jهزینه برپاسازی تولید کاالی  jام برای تامین کننده

T
 Q jمقدار کاالی  jام تولید شده در دوره (
n
r

Q j   qij
i 1

)( ،متغییر تصمیم)

r

m

D   dij
j 1 i 1

57
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 h jهزینه نگهداری یک واحدکاالی  jام در انبار تامین کننده

 hijهزینه نگهداری یک واحد کاالی  jام در انبار فروشنده  iام

 cijقیمت خرید هر واحد کاالی  jام توسط فروشنده  iام
 aijهزینه سفارش کاالی  jام برای فروشنده  iام

 d ijمقدار تقاضای فروشنده ی  iام برای کاالی  jام

 tijهزینه حمل کاالی  jاز تامین کننده به فروشنده  iام

 qijمقدار بازپرسازی کاالی  jام برای فروشنده  iام( ،متغییر تصمیم)

 Fvگنجایش انبار تامین کننده که ) N (Fv ,  F2v

Fv

 Bvبودجه تامین کننده در سیکل (  ) Tکه ) N ( Bv ,  B2v

 Fiگنجایش انبار فروشنده ی  iام که ) N (Fi ,  F2i

Bi

Bv

Fi

بودجه فروشنده ی  iام در سیکل (  ) Tکه ) N ( Bi ,  B2i

Bi

مدل ارایه شده گسترشی از مدل پیشنهادی توسط ماتین و چاترجی ( )7252میباشد که در
آن فرآیند بازپرسازی برای فروشندگان به صورت دورهای صورت میگیرد (نمودار.)5
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نمودار( .)1نمودار موجودی با یک تامین کننده و دو فروشنده

اگر  Tرا سیکل بهینه بازپرسازی در نظر بگیریم که در آن  nبار کاالها به فروشندگان توزیع
میشوند .هزینه برپایی تولید و سفارشات برای تامین کننده به صورت زیر خواهد بود:

Aj   i 1  j 1 aij
m

() 5

r

m
j 1



T

سطح زیر نمودار موجودی برای تامین کننده به ازای یک بار توزیع کاالها به همه ی

T
فروشندگان (در زمان
n

) ،را میتوان به صورت  rمثلث (که  rتعداد فروشندگان است) به

صورت زیر نوشت :

()7

1 dijT dijT
()
])
n
nP

m

r

( [ 2
i 1 j 1
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بنابراین هزینه ی موجودی تامین کننده به صورت زیر است:

1 r m
1 dijT dijT
( [ hj
()
])

T i 1 j 1 2 n
nP
) (
n

()3
با توجه به اینکه

nQ j
Dj

 ، T کل هزینه ی تامین کننده برابر است با:
1 r m
 h j qij
2 P i 1 j 1

()2

+

aij  D j
Qj

m

r



+

i 1 j 1

Aj D j
nQ j

m

TCv  
j 1

اگر سطح موجودی فروشنده ی  iام را قبل و بعد از دریافت  kامین توزیع به ترتیب با  I ikbو
m

 I ikaنشان دهیم .و اگر اندازه ی هر بار توزیع به فروشنده ی  iام با  qi   qijنمایش داده
j 1

m

شود ،همچنین

m

r

 Q  n qijو  Di   dijباشد ،آنگاه:
j 1

i 1 j 1

Di Q
() 1
)
P
DQ
() 1
) I ika  kqi  (k  1)( i
P
کل سطح زیر نمودار فروشنده ی  iام در سیکل  ، Tجمع مساحتهای ) (n  1ذوزنقه و یک
I ikb  (k  1)(qi 

مثلث به صورت زیر است:
( )9
qi Di

با توجه  nqi  TDiو
Q D

()8

Q n 1 a b
1 a I ika
) ( ( ) [ I ik I ik ]  ( ) I ik
2 P k 1
2
Di

پس از ساده سازی :
T r m
D D
) hij dij (1  

n i 1 j 1
P nP
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هزینه ی حمل و نقل برای فروشنده ی  iام در سیکل  Tعبارت است از:
m

n tij
j 1

() 7

T

بنابراین کل هزینه ی سالیانه تمامی فروشندگان به صورت زیر محاسبه میشود:
()52

n r m
D D
) +  hij qij (1  
2 i 1 j 1
P nP

tij  dij
qij

m

r

TCr  
j 1 i 1

هزینه ی کل زنجیره تامین برابر است با:
TCSC  TCv  TCr

()55

در تعریف مساله بیان شد که دو محدودیت گنجایش انبار و بودجه برای تامین کننده در نظر
گرفته شده است .با توجه به نمودار ( )5محدودیت گنجایش انبار تامین کننده با توجه به مقدار

T
بازپرسازی فروشندگان در هر دوره (
n

) تعیین میشود:

v q

 Fv

()57
از آنجاییکه فرض کردیم ) N (Fv ,  F2v

m

j ij

j 1

 . Fvبرای سطح اطمینان 𝛂 خواهیم داشت:
m

p{ v j qij  Fv  0}  

()53

j 1

m

()52

}

) 0  ( v j qij   Fv
j 1

F

p{Z 

v

m

()51

 Z

) 0  ( v j qij   Fv
j 1

F

v

()51

  Fv  Z  Fv

m

v q

j ij

j 1
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به طور مشابه محدودیت بودجه ی تامین کننده به صورت زیر است:
m

n c j Q j   Bv  Z  Bv

()59

j 1

از طرف دیگر محدودیت گنجایش انبار برای فروشنده ی iام ،با توجه به حداکثر سطح

موجودی در سیکل (  ) Tبرای وی مشخص میگردد

 Fi

()58
با توجه به تعریف  I inaو اینکه ) N (Fi ,  F2i

v I

a
j in

j 1

 Fiدر سطح اطمینان 𝛂 خواهیم داشت:

]   Fi  Z  Fi

()57

m

dij  Q j  n
P

) (n  1

m

 v [n  q
j

ij

j 1

به طور مشابه محدودیت بودجه ی فروشنده ی iام در سطح اطمینان 𝛂 به صورت زیر است:
m

()72

n cij qij   Bi  Z  Bi
j 1

جهت ایجاد تعادل در مدل محدودیت زیر را به آن اضافه میکنیم:
()75

j  1, 2,..., m

r

Q j   qij
i 1
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مدل نهایی

مدل نهایی به صورت زیر خالصه میشود:
m r t d
1 r m
h j qij +  ij ij +

2 P i 1 j 1
qij
j 1 i 1

+

aij  D j
Qj

m

r



+

Aj D j

m

nQ j

j 1

i 1 j 1



MinTCSC 

n
D D
) hij qij (1  

2 i 1 j 1
P nP
r

m

()77

s.t:

  Fv  Z  Fv

()51

m

v q

j ij

j 1

m

n cij qij   Bi  Z  Bi

()59

j 1

]   Fi  Z  Fi

()57

dij  Q j  n
P

) (n  1

m

 v [n  q
j

ij

j 1

m

()72
()75
()73

i  1, 2,..., r

n cij qij   Bi  Z  Bi
j 1

r

j  1, 2,..., m

Q j   qij

j  1, 2,..., m

qij , Q j  0

i 1

مدل ارایه شده یک مدل غیرخطی پیوسته است.
مثال عددی و تحلیل حساسیت
مثالهای عددی

در این بخش ،مثالهای عددی حل شده توسط نرم افزار  GAMS24. 1.2بررسی گردیده

اند 52 .مثال عددی از این مدل با اندازههای ک وچک تا بزرگ حل شده اند .دامنه ی در نظر
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گرفته شده برای پارامترها در این مثالها در جدول ( )5آورده شده است .ایده مقادیر برخی از
پارامترها با توجه به مثالهای عددی مقاالت مشابه (ماتین و چاترجی ( ))7252اخذ شده است.
و مقادیر پارامترهای افزوده شده به مدل و دامنه ی پارامترها با استفاده از روش سعی و خطا
بدست آمده اند.

i

اندازه

پارامتر

اندازه

پارامتر

][7-52

B

i

][72-71

j

][7-52

aij

][52-72

n
Aj

][7-2

tij

][5-2

][12-11

cij

][5-1

cj

5

d ij

][12-322

vj

][5-1

hij

][5-3

hj

][7-8

F

][122-3222

F

][5122-3322

F

][52-71

F

][72-522

B

][122-9222

B

P

][5222-51322

𝜶

i

i

v

v

v

B

v

v

][5122-51222
][51-12
./71

جدول( .)1دامنه ی پارامترها در مثالهای بررسی شده

برای این ده مثال هزینه ی زنجیره تامین به طور متوسط  8392بدست آمده است.

برای مثال حل شده در خروجی نرم افزار  GAMS24.1.2در بخش گزارش وضعیت ،کد
وضعیت مدل ( )7نشان داده شده است .که به معنای وجود بهینه ی موضعی در مسایل غیرخطی
است .کسب جواب بهینه مدل با استفاده از روش حل دقیق ،نشان دهنده ی اعتبار آن میباشد.
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تحلیل حساسیت
جهت درک بهتر رفتار سیستم تحت شرایط مختلف ،در یک مثال عددی روی پارامترهای
گنجایش انبار و بودجه ی تامین کننده و فروشندگان تحلیل حساسیت انجام گرفته است .به عبارت
دیگر یکی از این پارامترها با ثابت نگه داشتن بقیه پارامترها تغییر داده شده و تغییرات هزینه ی کل

سیستم براساس آن محاسبه گردیده است .دادههای زیر مربوط به مثال بررسی شده میباشند:

]A j  [12,11

,

P =51322 , hij =51292

 [5,1] ,

cij

 [5,3] ,

] B  [72,82
i

,

tij

,

  0.95

[52,72] ,

] B  [112,5222
i

aij 
,

]d ij  [12,322

j  1, 2,...,10 n = 2 ,
=5 for all j ,

cj

i  1, 2,...,10 ,

vj

 [7,1] ,

hj

 [7,8] ,

]hij  [5,3] ,  Fi  [822,5522] ,  Fi  [12,522
=31

B

v

= 7222

B

v

= 52

F

i

= 322

F

v

با قرار دادن این پارامترها در مدل ،مقدار هزینه  19917با استفاده از نرم افزار GAMS24.

 1.2محاسبه میشود.

میانگین گنجایش انبار تامین کننده
۱۲۰,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰
۸۰,۰۰۰

۴۰,۰۰۰
۲۰,۰۰۰

۴۵۰

۴۰۰

۳۵۰

۳۰۰

۲۵۰

۲۰۰

۱۵۰

۱۰۰

۵۰

میانگین گنجایش انبارتامین کننده
نمودار( .) 2تغییرات هزینه براساس میانگین گنجایش انبار تامین کننده

هزینه

۶۰,۰۰۰
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همانطور که در نمودار ( )7مشاهده میشود ،ابتدا با افزایش میانگین فضای انبار تامین کننده از
 577به باالتر هزینه سیستم کاهش پیدا میکند .تا زمانیکه میانگین فضا به  723میرسد ،پس از
آن دیگر افزایش فضا تاثیری در کاهش هزینه ندارد و در مقدار  19917ثابت میماند .این
نتیجه بیانگر این نکته است که مقدار  723مقدار بهینه برای میانگین فضای تامین کننده است.
 7.7.2میانگین بودجه ی تامین کننده
۹۰,۰۰۰
۸۰,۰۰۰
۷۰,۰۰۰
۶۰,۰۰۰
۴۰,۰۰۰
۳۰,۰۰۰
۲۰,۰۰۰
۱۰,۰۰۰
۴,۵۰۰

۴,۰۰۰

۳,۵۰۰

۳,۰۰۰

۲,۵۰۰

۲,۰۰۰

۱,۵۰۰

۱,۰۰۰

۵۰۰

میانگین بودجه تامین کننده

نمودار( .)3تغییرات هزینه براساس میانگین بودجه تامین کننده

با مشاهده ی نمودار ( )3متوجه میشویم که افزایش بودجه ی تامین کننده ،کاهش هزینه ی
کل سیستم را در پی خواهد داشت .اما زمانیکه مقدار بودجه به  7778میرسد ،دیگر افزایش
آن صرفه جویی در هزینهها را حاصل نمی کند .و مقدار هزینه در  23212ثابت میماند.

هزینه

۵۰,۰۰۰
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میانگین بودجههای فروشندگان
میانگین بودجههای فروشندگان با گامهای ده درصدی افزایش یافته اند ،در دو گام اول صرفه
جویی کمی در هزینه سیستم مشاهده شده و پس از آن هزینه ی سیستم در مقدار  19917بدون
تغییر میماند .این رفتارها را میتوان در نمودار ( )2مشاهده کرد.
۵۸,۰۵۰
۵۸,۰۰۰
۵۷,۹۵۰

۵۷,۸۵۰

هزینه

۵۷,۹۰۰

۵۷,۸۰۰
۵۷,۷۵۰
۱,۲۰۰

۱,۰۰۰

۸۰۰

۶۰۰

۴۰۰

۲۰۰

۵۷,۷۰۰

میانگین بودجههای فروشندگان

نمودار( .)2تغییرات هزینه براساس میانگین بودجههای فروشندگان

میانگین گنجایش انبار فروشندگان
با افزایش میانگین فضای انبار فروشندگان ،هزینههای سیستم در ابتدا کاهش مییابند .ولی به
محض رسیدن به هزینه ی  19917دیگر افزایش فضای انبار فروشندگان تغییری را در
هزینههای سیستم ایجاد نمی کند .نمودار ( )1موید این مطلب است.
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۸۰,۰۰۰

۷۰,۰۰۰
۶۰,۰۰۰
۵۰,۰۰۰

هزینه

۴۰,۰۰۰
۳۰,۰۰۰
۲۰,۰۰۰
۱۰,۰۰۰
۱,۴۰۰

۱,۲۰۰

۱,۰۰۰

۸۰۰

۶۰۰

۴۰۰

۲۰۰

میانگین گنجایش انبار فروشندگان
نمودار( .) 5تغییرات هزینه براساس میانگین گنجایش انبار فروشندگان

نتایج مدیریتی
 افزایش همهی چهار شاخصهای بودجه و گنجایش انبار تامین کننده و فروشندگان تا
یک حد مشخصی برای هر کدام ،کل هزینه ی سیستم را کاهش خواهد داد و پس از آن
بی تاثیر خواهد بود.
 مقادیر صرفه جویی در هزینه ی کل سیستم که از افزایش بودجه و گنجایش انبار تامین
کننده حاصل میشود به مراتب از میزانی که با افزایش شاخصهای مشابه ( به همان
نسبت) مربوط به فروشنگان کسب میگردد ،بیشتر است.
 افزایش گنجایش انبار فروشندگان نسبت به بودجه ی آنان ،هزینههای سیستم را به میزان
بیشتری کاهش میدهد.
 از میان شاخصهای بررسی شده ،میزان بودجه ی تامین کننده بیشترین تاثیر را بر هزینه ی
کل سیستم دارد .در مثال ارایه شده ،با افزایش دیگر پارامترها از یک حد معین برای هر
یک ،هزینه ی سیستم از مقدار  19917پایین تر نمی آید .اما مشاهده میکنیم که افزایش
بودجه ی تامین کننده میتواند اندازه ی هزینه ی کل سیستم را تا میزان  23212کاهش
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دهد .این نتیجه را میتوان تاثیری از این موضوع دانست که در قرارداد مدیریت موجودی
توسط فروشنده تعریف شده ،بیشتر هزینهها را تامین کننده متقبل میشود.

نتیجهگیری
یکپارچگی اعضای زنجیره تامین به عنوان یک تفاوت بالقوه ی کسب و کار و منبع ایجاد
مزیت رقابتی شناخنه شده است .ولی باید توجه داشت که هماهنگی در تصمیم گیری بین
اعضای زنجیره تامین به تنهایی نمی تواند یک راه حل بلند مدت ارایه دهد .باید یک تناسب
و درک مشترکی از نقشها ی اعضای مختلف زنجیره تامین وجود داشته باشد .که این
موضوع به تعیین مسئولیتها در زنجیره تامین و مذاکرات سازنده بین اعضای آن کمک
خواهد کرد .بنابراین حایز اهمیت است که دو جنبه ی همکاری و هماهنگی به طور همزمان
در زنجیره تامین دیده شود (گوالتی و همکاران .)7257 ،همکاری را میتوان پیگیری
مشترک در رسیدن به اهداف مورد توافق و هماهنگی را به عنوان تراز عمدی و منظم از
اقدامات شرکا دانست .در نهایت برای اینکه اعضای زنجیره تامین بخواهند رابطه ی پایداری
داشته باشند که در بلند مدت برای آنها مزیت رقابتی ایجاد کند ،باید اهداف استراتژیکی
یکسانی داشته باشند (ماتین و چاترجی.)7252 ،
در این مقاله یک قرارداد مدیریت موجودی توسط فروشنده بین یک تامین کننده و چند فروشنده
بررسی گردید که دارای هدف مشترک حداقل کردن کل هزینه ی سیستم زنجیره تامین هستند.
در قرارداد طراحی شده تامین کننده میتواند به کاهش هزینههای نگهداری خود کمک کند و
کاال را بالفاصله پس از تولید برای فروشندگان ارسال نماید ،تا در محل انبار آنان ذخیره گردد .از
طرف دیگر ،فروشندگان با حذف هزینههای سفارش دهی و عدم نگرانی در مورد پیگیری
سفارشات به صرفه جویی در هزینهها و اطمینان خاطر دست پیدا میکنند .همکاری و هماهنگی
این اعضا در درازمدت به وجود یک مزیت رقابتی برای آنان خواهد انجامید.
در اغلب مقاالت اخیر راجع به مدیریت موجودی توسط فروشنده ،سیستم مدیریت موجودی
تحت این قرارداد همراه با دیگر مسایل لجیستیکی همچون تولید ،حمل ونقل ،مسیریابی ... ،و
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حاالت مختلف در آنها همچون دوباره کاری ،تخصیص اضافی ،حمل ونقل مشترک و ....
گسترش داده شده اند .در صورتیکه این تحقیق به بررسی سیستم مدیریت موجودی توسط
فروشنده تحت شرایط عملیاتی خاصی پرداخته است .کاال پس از تولید بالفاصله برای
فروشندگان ارسال می گردد و انبار کاالهای فروش نرفته و هزینه ی نگهداری آنها برعهده ی
فروشنده است ،بازپرسازی فروشندگان به نوبت انجام میگردد ،به دلیل جلوگیری از افزایش
بی رویه هزینه ی نگهداری فروشندگان و محدودیت در میزان تولید تامین کننده ،محدودیت
فضای انبار به مدل افزوده شده و با توجه به اینکه هر دو سطح زنجیره به دنبال اجاره کردن
محلی برا ی انبار کاالها هستند و قطعیتی در مقدار فضای انبار ندارند ،این محدودیت به
صورت تصادفی لحاظ گردیده است .همچنین به دلیل تغییرات بازار میزان سرمایه گذاری که
در تولید و خرید صورت می گیرد با عدم قطیت در مدل گنجانیده شده اند .تحت چنین
شرایطی همچون اکثر مقاالت با در نظر گرفتن یک زنجیره ی تامین متمرکز به هدف حداقل
کردن کل هزینه ی زنجیره ی تامین بوده است .عالوه بر این در اکثر مقاالت برای هریک از
انواع کاالها یک نمودار موجودی لحاظ میشود .در اینجا با فرض یکسان بودن واحد اندازه
گیری کاالها ،برای مثال کارخانه ای که انواع کیک را تولید میکند ،همگی آنها را با

"تعداد" مشخص مینماید ،انواع مواد شوینده با "لیتر" اندازه گیری میشوند و  ...برای

تمامی محصوالت یک کارخانه یک نمودار موجودی برای کاالها ارایه شده است .نتایج
حاصل از تحلیل حساسیت مدلی تحت شرایط ذکر شده نشان داد که این زنجیره ی تامین
متمرکز با مورد توجه قرار دادن شاخصهای تامین کننده ،صرفه جویی بیشتری را در
هزینههای خود میتواند بدست آورد.
به عنوان پیشنهادات برای تحقیقات آتی میتوان پارامترهای مساله را هم تصادفی فرض کرد
و آن را با استفاده از برنامه ریزی تصادفی حل نمود .یا رفتار سیستم زمانیکه کاالها به صورت
یک الگوی صف از طرف تامین کننده به فروشندگان ارسال میگردد ،مطالعه شود .همچنین
میتوان از الگوریتمهای فراابتکاری برای بهینه سازی انواع مدلهای مدیریت موجودی توسط
تامین کننده استفاده کرد.
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ارزیابی کارایی شعب بانک مسكن استان فارس با استفاده از رویكرد
ترکیبی کارت امتیازی متوازن و نقشه شناختی فازی
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چکیده:
در اقتصاد جهانی و رقابتی امروز ،ادامه حیات و فعالیت سازمان را توانایی رقابت و اتخاذ مناسب ترین سیاست در مقابل

تغییرات محیطی تعیین می کند .در این راستا آگاهی از عملکرد تمام جنبهها ی سازمان برای تصمیم گیری مدیران حیاتی
میباشد .اگر چه مطالعات گسترده ای در ارزیابی عملکرد سازمانها از طریق رویکرد کارت امتیازی متوازن )(BSC
انجام شده ،اما میتوان به کاستیها یی همچون تمرکز بر علیت یک جهته ،نادیده گرفتن جایگزینی بین شاخصها و بین
چهار وجه ،یکسان بودن ارزش وزنی بین شاخصها اشاره نمود .در پژوهش حاضر ،سعی شد تا با تمرکز بر روابط علی بین
عوامل و نیز جهت و قدرت نسبی این رابطهها  ،روش کارت امتیازی متوازن ارتقاء داده شود .برای این کار ابتدا ،تمام

روابط میان چهار منظر  BSCبا روش نقشه شناختی فازی تعیین ،و از آن برای بدست آوردن یک ساختار شبکه به کار
گرفته شد و پس از آن ،این ساختار شبکه برای ایجاد یک مدل شبکه ای تحلیل پوششی دادهها ) (NDEAمورد استفاده

قرار گرفت .در نهایت ،این مدل برای ارزیابی کارایی شعب بانک مسکن استان فارس به کار گرفته شد که نتایج تحقیق
نشان میدهد ازبین  87شعبه مورد بررسی تعداد  51شعبه کارا و مابقی ناکارا میباشند.

واژههای كلیدی :ارزیابی کارایی ،کارت امتیازی متوازن ،نقشه شناختی فازی ،تحلیل پوششی
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مقدمه
در بازار رقابت جهانی ،یکی از پیش شرطهای مهم بقای سازمانها دستیابی به اصل بهبود
عملکرد میباشد .که این مهم از طریق ایجا د و به کارگیری نظام ارزیابی مناسب و کارا که
بتواند سازمان را در تمامی ابعاد آن تجزیه و تحلیل نموده و موجبات ارتقا و بهبود مستمر
سازمان را فراهم نماید ،امکان پذیر است .از این رو یکی ازچالشهای مدیران دستیابی به یک
نظام ارزیابی جامع میباشد تا با توسل برآن بتوانند تصمیماتی صحیح در جهت پیشبرد اهداف
و اجرای استراتژی سازمان اتخاذ نمایند (طبرسا .)5398 ،از سوی دیگر فقدان یک نظام
ارزیابی مناسب باعث عدم برقراری ارتباط میان درون با برون سازمان شده که پیامد آن
کهولت و مرگ سازمان میباشد (عادل آذر ،فضلی .)5385 ،در ادبیات ارزیابی عملکرد دو
دیدگاه اساسی وجود دارد :دیدگاه اول ،در سال  5882آغاز شد که به دیدگاه سنتی معروف
بود و دیدگاه دوم ،در اواخر  5782آغاز و تا به امروز نیز ادامه دارد (نوبل ،گالیینی.)5771 ،
دیدگاه سنتی بر اندازهگیری عملکرد مبتنی بر شاخصهای مالی و حسابداری نظیر سود هر
سهم ،نرخ بازده داراییها و  ...تأکید داشت .اما توجه صرف بر شاخصهای مالی نتایج ضعیفی
را در ارزیابی عملکرد ارائه میدهد (بانکرو همکاران )7222 ،و سبب بروز مشکالتی از جمله
امکان تضاد شاخص مالی با اهداف راهبردی سازمان و اثرات کوتاه مدت آن و توجه نکردن
به عوامل کیفی همچون رضایت مشتری میشود .با گسترش فعالیتها و حوزه عملکردی
سازمانها ،پویایی محیط و مطرح شدن موضوعها و مسائل نوین مدیریتی مانند رضایت مشتری،
مسؤلیت اجتماعی و  ...مدیران به دنبال ابزاری بودند که عالوه بر شاخصهای مالی در
بردارنده شاخصهای کیفی نیز باشند و آنها را در تحقق استراتژیهایشان یاری دهد .در این
راستا کاپالن و نورتن 5روش کارت امتیازی متوازن 7را ارائه نمودند (کاپالن و نورتن.)5771 ،
کارت امتیازی متوازن ابزاری نوین و چند بعدی در ارزیابی عملکرد و کنترل مدیریت است
که معیارهای عملکردی را با استراتژیهای سازمان همسو میسازد (آهن .)7225 ،همچنین
1- Kaplan, R.S & Norton,
2- Balanced Score Card
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اندازه گیری را به عنوان زبانی جدید برای توصیف عوامل محسوس و نامحسوس ،جهت نیل
به استراتژیهای سازمان به کارگرفته و چشمانداز و مأموریت سازمان را در قالب روابط علت
و معلولی در چهار منظر ،مالی ،مشتری ،فرآیند داخلی کسب و کار و رشد و یادگیری
توصیف می کند .سیستم مدیریتی کارت امتیازی متوازن ،به عنوان چارچوب جامع ارزیابی
عملکرد و پیشبرد استراتژی ،مطرح بوده که به ایجاد توازن بین اهداف کوتاه مدت و بلند
مدت ،سنجههای مالی و غیر مالی ،عملکرد داخلی و خارجی ،ذینفعان درونی و بیرونی،
شاخصهایهادی و تابع عملکرد ،منجر میشود و عملکرد سازمان را در حال وآینده مورد
بررسی قرار میدهد (کاپالن و نورتن .)5777 ،از زمان معرفی کارت امتیازی متوازن تا به
حال ،اکثر شرکتها آن را بعنوان یک زیربنا برای سیستم مدیریت استراتژیکشان پذیرفتهاند و
این امر به مدیران کمک مینماید تا کسب وکارشان را با استراتژیهای جدید در راستای
فرصتهای رشد بر مبنای انعطاف پذیری بیشتر ،ارزش افزوده محصوالت و خدمات و کاهش
هزینهها ،همسو نمایند (مارتینسون ودیگران  .)5777در واقع کارت امتیازی متوازن را میتوان
معیار سن جش مدیریتی و یک سیستم مدیریت استراتژیک دانست که به نوعی کار ارزیابی
عملکرد سازمانی را میسر میسازد (چان ،هو .)5779 ،کارت امتیازی متوازن نیز همچون سایر
مدلها دارای کاستیهایی میباشد که از مهمترین آنها میتوان به مواردی همچون تمرکز بر
علیت یک جهته ،نادیده گرفتن جایگزینی بین شاخصها و بین چهار وجه ،یکسان بودن
ارزش وزنی بین شاخص ها ،عدم تشخیص تأخیر بین اقدامات و تأثیر آن بر عملکرد سیستم و
عدم امکان رتبهبندیی کارایی و عملکرد اشاره نمود .از این رو استفاده از نقشههای شناختی
فازی 5در توسعه کارت امتیازی متوازن به تصمیمگیران آینده این امکان را میدهد که بینش و

بصیرت درونی خود را با مدل ترکیب کنند .سپس آنها میتوانند شاخصی را که ترجیج می-

دهند انتخاب ،شاخص جدیدی را اضافه کرده ،ارتباط بین آنها را تست و خروجیهای کلی را
مشاهده نمایند .نقشه شناختی فازی در دسته روشهای نرم قرار میگیرد و ابزاری قوی در
شبیهسازیهای سیستمی میباشد (بوری .)7221 ،از نقشه شناختی میتوان برای شناسایی
1- Fuzzy Cognitive Map
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شاخصهای عملکرد و موفقیت (ژیروگینانسیس ،)7222،برنامهریزی منابع شرکت
(بوئنو )7228،و طراحی سناریو (بیلوسالوو )7252،استفاده کرد .این روش به تصمیمگیرندگان
در تحلیل روابط علی پنهان کمک کرده و دستیابی به جواب مطلوب را تسهیل مینماید .نقشه
شناختی فازی از ساختارهای نموداری فازی برای نشان دادن استداللهای علی هستند .فازی
بودن آنها درجات مبهمی از علیت را بین مفاهیم مبهم ممکن میسازد (تقی زادگان
کلوجه . )5389،این تحقیق بر طراحی و توسعه ارزیابی با کاربرد نقشه شناختی فازی تمرکز
کرده و از رویکرد نقشه شناختی فازی به عنوان روشی برای افزایش قدرت کارت امتیازی
متوازن و غلبه بر ضعفهای آن استفاده میکند .اما مشکل اساسی دیگری که در کارت
امتیازی وجود دارد این است که این ابزار امکان رتبهبندی کارایی و عملکرد را میسر نمیکند.
از این رو در این پژوهش رویکرد جدید کارت امتیازی متوازن و نقشه فازی با روش تحلیل
پوششی دادهها شبکه ای ،5ترکیب میشود تا ضمن بوجود آمدن مدل جدید ،رتبهبندی
کارایی شعب بانک مسکن محاسبه گردد .مدل ارائه شده شامل تمام روابط احتمالی بین
شاخصها به ویژه روابط برگشتپذیر میان آنهاست .روش طراحی شده ،برای حل مشکالت
سنجش کارایی شعب بانک مسکن ،به ویژه؛ شناسایی ساختار عملکرد که در آن پارامترها و
معیارهای الزم برای محاسبه عملکرد شناسایی میشوند مورد استفاده قرار میگیرد.

مبانی نظری و مروری بر مطالعات گذشته
كارت امتیازی متوازن
در اواخر دهه  5782میالدی ،مقاالت متعددی در نشریات مدیریتی در مورد ناکارامدی
روشهای ارزیابی ،عملکرد شرکتها منتشر شد .در سال  ،5789تحقیقی توسط انجمن ملی
حسابداران آمریکا و مؤسسه سی ای ام ای 7نشان داد که  12درصد از مجموع  712مدیر
مالی و  12مدیر اجرایی شرکتهای آمریکایی از سیستم ارزیابی عملکرد شرکت ناراضی
1- Network Data Envelopment Analysis
2- CAM-I
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بودند و نارسایی سنجشهای مالی صرف بیش از پیش نمایان گردید .چرا که در عصر
اقتصاد مبتنی بر دانش ،فعالیتهای ارزشآفرین سازمانها فقط متکی به داراییهای مشهود
آنها نیست .روشهای سنتی ارزیابی عملکرد که عمدتاً بر سنجههای مالی استوار هستند ،نه
تنها در انعکاس کامل دالیل موفقیت و یا عدم موفقیت شرکتها کفایت الزم را ندارند،
بلکه ارتباط منطقی و علت و معلولی بین عوامل محرکه موفقیت و دستاوردهای حاصله نیز
برقرار نمیکنند ،از این رو در حمایت از برنامههای مدیریت باالخص برنامههای استراتژیک
سازمان ناتوان میباشند (علی سلیمانی .)5381 ،در اوایل دهه  ،5772رابرت کاپالن استاد
دانشکده بازرگانی دانشگاههاروارد به اتفاق دیوید نورتن ،اعالم کردند که برای انجام یک
ارزیابی کامل از عملکرد سازمان میبایست این عملکرد از چهار زاویه یا منظر مورد ارزیابی
قرار گیرد .این مناظر عبارتند از :منظر مالی ،منظر مشتری ،منظر فرآیندهای داخلی و منظر رشد
و یادگیری.

نقشه شناختی فازی
در طول پانزده سال اخیر ،نقشه شناختی فازی در حوزههای زیادی و در مسائل متنوع و
متفاوتی به کار رفته است .حوزههای اصلی کاربرد نقشه شناختی فازی شامل تصمیمگیری،
پیشبینی ،تفسیر و توضیح (فعالیتهایی که قبالً صورت گرفته) و برنامهریزی راهبردی است.
نقشه شناختی فازی توسعه یافته نقشه شناختی است .نقشه شناختی گرافی جهت دار برای
بازنمایی ارتباطات علی میان چند شیء یا مفهوم است که برای اولین بار رابرت اکسلرد

5

دانشمند علوم سیاسی ،در دهه  5792پیشنهاد و به کار گرفته شد (کاسکو ،ترجمه غفاری و
مقصودپور .) 5399،نقشه شناختی حاوی دو عنصر اصلی مفاهیم و ارتباطات علی است .مفاهیم
با عنوان متغیرها و ارتباطات علی با عنوان روابط میان متغیرها بازنمایی میشوند .ارتباطات علی
متغیرها را به هم متصل میکند و میتواند مثبت یا منفی باشد .متغیرهایی را که منجر به تغییر

میشوند »متغیرهای علت « مینامند در حالی که متغیرهای متأثر از تغییرات را »متغیرهای

1- Axelrod
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معلول« میگویند (محمدیان و همکاران .)5381 ،نقشه شناختی فازی در برگیرنده دیدگاههای
خبرگان درباره واقعیتی ذهنی است تا واقعیتی عینی و برای تجزیه و تحلیل تأثیرات گزینههای
گوناگون مورد استفاده قرار میگیرد .با توجه به کیفی بودن حیطه نقشه شناختی و از سوی
دیگر ،با در نظر گرفتن توان کمی سازی منطق فازی ،کاسکو نقشه شناختی با وزنهای فازی
را در سال  5781معرفی کرد .نقشه شناختی فازی ساختارهای نمودارهای فازی برای نشان
دادن استدالل علی هستند .فازی بودن آنها درجات مبهمی از علیت را بین مفاهیم مبهم ممکن
میسازد .در شکل زیر نمونهای از نمایش نموداری نقشه شناختی فازی ارائه شده است.
متغیرهای

،

،

،

و

به شکل گرهها و روابط سببی بین متغیرها به صورت

پیکانهایی جهتدار بین گرهها در نظر گرفته میشوند .میزان تأثیر متغیر

به متغیر

 ،با

نشان داده شده است که عددی منفی یا مثبت است.

نمودار  :1نمونهای از نقشه شناختی فازی

اگر یک نقشه شناختی فازی با تعداد  nگره
میتواند به صورت معادله )

∑

داده شده باشد ،مقدار هر گره در هر تکرار
(

محاسبه شود (تقی زادگان

در زمان ) Ai
t

کلوجه .)5389 ،جایی که
در زمان  tاست،

مقدار مفهوم

( و مقدار مفهوم

متناظر با وزن فازی بین دو گره و  fتابع آستانهای است که نتیجه ضرب

را تبدیل به عددی در بازه  0,1میکند .تابع  fانواع گوناگونی دارد که رایجترین آن به نام

تابع لجستیک 5به صورت

) (

طوریکه

 λآمده است (کاردارز

وکاراکاسترز .)5777 ،الزم به ذکر است که  λتعیین کننده شیب تایع پیوسته  fاست.

1- Logistic
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تحلیل پوششی دادههای شبکهای
تحقیقات اولیه در مورد تحلیل پوششی دادههای شبکهای به مطالعه تحقیقاتی فار و ویتاکر ،در
سال  5771برمی گردد .این ایده اولیه توسط محققان دیگری مورد بررسی و پیگیری قرار
گرفت (فالن و برون .)7221 ،در سال  7222مدل تحلیل پوششی دادههای شبکهای توسط
لویس و سکستون 5توسعه داده شد ،همچنین چن و یانگ 7نوعی مدل تحلیل پوششی دادههای
شبکه ای برای ارزیابی زنجیره تأمین ارائه دادند که توانایی به کارگیری تعامالت پیچیده
زنجیره را به وسیله یک مدل ریاضی دارد .چن از این روش برای طراحی و ارزیابی عملیات
زنجیره تأمین چند خودروسازی استفاده کرد .شاخصهای انتخاب شده در این تحقیق صرفاً از
نوع مالی و از سطح عملیاتی بوده است .ژو 3با استفاده از این روش به ارزیابی عملکرد زنجیره
تأمین صنایع مبلمان در چین پرداخته و از شاخصهای هزینه (هزینههای مستقیم ،عملیاتی و
حمل و نقل) ،زمان تأخیر سفارش ،تعداد کارکنان ،انعطافپذیری ،مالی ،نرخ اجرای سفارش
و درصد زمان تحویل استفاده کرد .لین 2از این روش برای ارزیابی عملکرد هتلهای
گردشگری بینالمللی تایوان استفاده نمود .وی از ورودیهایی نظیر هزینههای مکان ،تعداد
کارکنان ،هزینههای تدارکات و تعداد پرسنل تدارکات و دادههای واسطهای شامل متراژ اتاقها
و تدارکات و ستاندههای نهایی؛ استفاده نموده بود ،که نشان میدهد در تحقیق مذکور تنها
شاخصهای فیزیکی و مالی استفاده شده است (لین و هوانگ .)7252 ،کوک 1و
همکاران( ،)7252با توجه به ماهیت واحدهای تصمیمگیرندهای که به صورت شبکهای و چند
مرحلهای هستند مدلی را ارائه دادند که در این تحقیق از آن استفاده شده است.

1- Lewis & Sexton
2- Chen & Yang
3- Zhou
4- Lane
5- Cook
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تحقیقات انجام شده
تحقیقات بسیار مختصری به ترکیب کارت امتیازی متوزان و تحلیل پوششی دادهها پرداخته
است .در ادامه برخی از مهمترین آنها را بررسی مینماییم .آمادو و همکاران ( )7257مقالهای

تحت عنوان "ادغام دو رویکرد تحلیل پوششی دادهها و کارت امتیازی متوازن برای ارتقای

ارزیابی عملکرد" ارائه دادند؛ در این تحقیق بر تعیین امکانی برای بهبود کارایی سازمان و بر
فرصتهایی برای یادگیری متقابل بین واحدهای تصمیمگیرنده تمرکز میکند .چن و چن (
 )7229نیز با ترکیب دو روش کارت امتیازی متوازن و تحلیل پوششی دادهها کارایی صنعت
تولیدی اجسام نیمهرسانا را در تایوان انجام سنجیدند مدل آنها بدون ورودی بوده و نرخ
درآمد قبل از پرداخت مالیات حسابهای دریافتنی ،سود عملیاتی ناخالص ،مقدار فروش،
سهم بازار ،موجودی برگشتی ،هزینههای تحقیق و توسعه ،حجم موجودی انبار ،برنامههای

آموزشی ،شاخص تفویض اختیار و ساعات آموزش به عنوان خروجیهای مدل در نظر
گرفته شدهاند .سونر و همکاران ( )7221با تر کیب روشهای تحلیل پوششی دادها و کارت
امتیازی متوزان ،کارایی شرکتهای مرتبط با سازمان تحقیقاتی بازار اروپا را مورد سنجش قرار

دادند .تحقیق آنها شامل ورودیهایی مانند کل هزینههای عملیاتی ،زمان دستیابی به بازار،

توانایی اجرای فرآیند تولید وخروجیهایی مانند سهم بازار ،انگیزش و رضایت کارکنان می-
باشد .حسینی ( )5373در تحقیقی با عنوان "ارزیابی عملکرد بانکهای خصوصی پذیرفته شده

در بورس با روش کارت امتیازی متوازن و تحلیل پوششی دادهها" ارائه داد .تتیجه این تحقیق
بر ضرورت برنامهریزی بهتر در استفاده از منابع و جلوگیری از هدردادن آن داللت دارد .در
این تحقیق میانگین کل کارایی بانکها از سال  75تا  2/888 ، 77است که عدد قابل قبولی به
نظر میرسد.ولی با این وجود میتوان گفت که بانکها طی این سال برای رسیدن به این مقدار
خروجی دارای  55/7درصد منابع اضافه بود که میتوانست در صورت کاهش  55/7درصدی
ورودیها با برنامهریزی بهتر و جامعتر به همین مقدار خروجی برسد .کرمی و همکاران ()5377

در مقالهای تحت عنوان " طراحی مدل ارزیابی عملکرد بانکهای دولتی با استفاده از مدل

کارت امتیازی متوزان و تحلیل پوششی دادها ،مورد مطالعه بانک توسعه تعاون" هزینههای
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حاصل از رشد ویادگیری و فرآیندهای داخلی به عنوان ورودی و شاخصهای وجه مالی و
جذب مشتریان را به عنوان خروجی درنظر گرفتند؛ بطوریکه از میان  73شعبه بانک توسعه

تعاون 55شعبه کارا شناخته شد.آسوشه و همکاران ( )5387با به کارگیری مدل ترکیبی
تحلیل پوششی دادها و کارت امتیازی متوزان در وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ایران به
ارزیابی پروژههای تحقیقاتی این وزراتخانه پرداختند .در مدل آنها روابط کارت امتیازی به
صورت یکطرفه در نظر گرفته شد .نجفی و همکاران ( )5388مقالهای تحت عنوان"ارزیابی

کارایی با تلفیق دو نظام اندازهگیری تحلیل پوششی دادها و کارت امتیازی متوزان" را برای
سرپرستی یکی از بانکهای ایران مورد بررسی قرار دادند .نتایج حاکی از آن است که با

استفاده تلفیقی از این دو روش در یک نظام ارزیابی عملکرد ،می_توان نتایج مثبت_تری را به
دست آورد.
با مروری بر تحقیقات انجام شده در زمینه کارت امتیازی متوزان ،در مییابیم که این روش به
جایگاه قابل قبولی جهت ارزیابی عملکرد سازمانها ،چه در داخل و چه در خارج رسیده است.
انبوه مقاالتی که به ارزیابی عملکرد از طریق مدل کارت امتیازی متوزان پرداختهاند مؤید این
گفته می باشند .با توجه به تحقیقاتی که تاکنون در این زمینه صورت گرفته است ،میتوان به
کاستیهایی همچون تمرکز بر علیت یک جهته ،نادیده گرفتن جایگزینی بین شاخصها و بین
چهار وجه ،یکسان بودن ارزش وزنی بین شاخصها و عدم توانایی رتبهبندی واحدها اشاره
نمود .در این مطالعات روابط علّی و معلولی با رویکرد خطی و یک طرفه را که اغلب با

دیدگاه "یادگیری و رشد" شروع میشوند و به نتایج مالی منجر میگردند را نشان میدهند.

با این حال چون دیدگاههای کارت امتیازی ،مستقل نیستند ،حلقههای بازخور باید در نقشهها
وجود داشته باشند و همچنین پیشبینیها در مورد وضعیت آینده یک بازار و ارزشهایی که
اهداف کسب و کار میتوانند به آنجا برسند ،میتواند شامل مفروضاتی از عدم قطعیت نیز
باشد .همچنین ارزشهای اثرات روابط علت و معلولی در نقشههای استراتژیک ،مفروضات
ابهام یا فازی بودن که بیشتر از یک گره سببی را در بر میگیرد ،میتواند با گره اثر مشابه که
میزان اثرگذاری متفاوتی دارد ،ترکیب شود .بنابراین نیاز به تئوریای داریم که این فازی بودن
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را در روابط سببی تطبیق دهد .لذا سعی گردیده تا با استفاده از روش ترکیبی کارت امتیازی
متوازن و نقشه شناختی فازی عالوه بر از بین بردن کاستیهای فوق ،مدلی جامع به منظور
ارزیابی و رتبهبندی کارایی شعب بانک مسکن ارائه گردد.

متدولوژی تحقیق
مراحل انجام این پژوهش به صورت یک الگوریتم مرحله به مرحله در نمودار  7آمده است:
تعیین شاخصهای تحقیق
BSC
تقسیم بندی شاخصها بر اساس BSC
FCM
تعیین روابط علت و معلولی میان شاخصها و چهار وجه
DEA
ایجاد تمرکز بر مدل شبکه ای  DEAدر روابط میان چهار وجه  BSCو تعیین کارایی
شعب

نمودار  :2مراحل انجام پژوهش

در مرحله اول با استفاده از نظرات متخصصین و مرور مقاالت و تحقیقات پیشین شاخصهای
ارزیابی کارایی تعیین میگردد .سپس با استفاده از چک لیست طراحی شده به طبقهبندی
شاخصها در مناظر چهارگانه کارت امتیازی متوازن پرداخته میشود .در سومین مرحله روابط
درونی کارت امتیازی با استفاده از تکنیک نقشه شناختی فازی تعیین میگردد .الزم به ذکر
است که این روش تمام روابط را استخراج میکند .سپس بر اساس شبکه کارت امتیازی
بدست آمده یک مدل جدید تحلیل پوششی دادههای شبکهای طراحی شده و با استفاده از این
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تکنیک به ارزیابی و رتبهبندی شعب بانک مسکن پرداخته میشود و واحدهای کارا و ناکارا
تعیین میگردند.

تعیین شاخصهای تحقیق
در این پژوهش ،برای تعیین شاخصهای مهم جهت ارزیابی کارایی ،مطالعات میدانی و
کتابخانه ای وسیعی صورت پذیرفت .پس از گردآوری شاخصها در چک لیست ،از
کارشناسان بانک خواسته شد تا این شاخصها را در هر کدام از مناظر کارت امتیازی متوازن
قرار داده و سپس وزنی بین  5تا  7به هر کدام از شاخصها بدهند به نحوی که به خیلی زیاد،
نمره  ،7زیاد ،نمره  ،9متوسط ،نمره  ،1کم ،نمره  3و خیلی کم ،نمره  5تعلق گرفت .سپس
میانگین نمره اهمیت هر یک از شاخصها محاسبه شده و شاخصهایی که میانگین درجه
اهمیت آنها بیشتراز  9بود ،به عنوان شاخصهای اصلی (شاخصهای ورودی و خروجی مدل)
این پژوهش انتخاب گردیدند .الزم به ذکر است که اکثر شاخصهای چل لیست مربوطه
وزنی باالتر از متوسط به خود اختصاص داده بود؛ لذا محققان با استفاده از نظرات تخصصی
کارشناسان مربوطه و مدیران این صنعت عدد  9را به عنوان مرز انتخاب شاخص انتخاب
کردند.
جدول  :1شاخصهای كلیدی كارت امتیازی متوازن
منظر

شاخصها
درآمد

مالی

هزینه
منابع و مصارف

مشتریان

افزایش رضایت مشتریان
اصالح و بهبود فرآیندها

فرآیندهای داخلی

افزایش و ارتقاء سالمت نظام بانکی
تغییر و تحول سازمانی
توانمند سازی نیروی انسانی
توسعه فناوری اطالعات

رشد و یادگیری

افزایش رضایت کارکنان
اعتالی فرهنگ سازمانی
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تعیین روابط علت و معلولی میان شاخصها
پس از مشخص شدن شاخصها و قرار گرفتن در چهار منظر کارت امتیازی متوازن ،از
کارشناسان خواسته شد تا ارتباط و میزان تأثیر هر یک از شاخصها را بر شاخصهای دیگر
مشخص نمایند .سپس دادههای بدست آمده ،وارد نقشه شناختی فازی شده و از طریق نرم
افزار اف سی مپرز 5میزان ورودی ،خروجی و مرکزیت شاخصها مشخص گردید .گام اول
برای کاربرد تکنیک نقشه شناختی فازی گردآوری نظرات متخصصان میباشد .در تحقیق
انجام شده ،نظر 52نفر از متخصصان وکارشناسان بانکداری مورد بررسی قرار گرفته است.
سپس از طریق روابط زیر نظر کارشناسان تجمیع گردیده است (صوفیابادی و همکاران،

 .)5372در عبارت ذیل  m ،lو  uبه ترتیب حد پایین ،متوسط و باالی فازی هستند که نشان-
تفاضل حد باال و پایین فازی در نظر

دهنده میزان تاثیر شاخصها بر یکدیگرند .همچنین

گرفته شده است .برای تعیین تاثیر متقابل شاخصها ابتدا اعداد فازی به سه عدد بوسیله روابط
زیر تبدیل میشوند.
(
(
(

)
)
)

در مرحله بعد این سه عدد به دو عدد فازی دیگر به صورت زیر تبدیل میشوند:

)

(

)

(

سپس این دو عدد با هم ترکیب شده و یک عدد را ایجاد میکنند.
]

[ ]

)

(

[

در نهایت عدد فازی بدست آمده طبق رابطه زیر فازی زادیی شده و قطعی میگردد.
1- FCMappers
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جدول  :2ماتریس تجمیع شده نظرات خبرگان
5

7

3

2

5

1

7

2/227

3

2/227

2/372

2

2/871

2/157

2/125

1

2/871

2/121

2/157

2/837

1

2/157

2/227

2/227

2/922

9

2/159

2/125

2/273

/922

8

2/117

2/125

7

2/837

2/837

52

2/372

2/372

55

2/372

2/182

2/871

2/227

2/372

2/372

2/372

2/227

2/227

2/157

2/125

2/227

2/372

2/372

6

2/372
2/157

9

8

7

52

2/227

2/372
2/125

2/227

2/372

2/871

2/922

2/918

2/372

2/227

2/157

2/372
2/372

55

2/227
2/372

2/157

با اتمام محاسبات ماتریس تجمیعی ،میتوان این ماتریس را به عنوان ورودی نقشه شناختی
فازی و نرم افزار اف سی مپرز در نظر گرفت .جدول  3نشان دهنده درجه ورودی ،خروجی و
مرکزیت شاخصها میباشد .که مجموع قدرمطلق ورودیها به هر شاخص به عنوان درجه
ورودی ومجموع قدر مطلق خروجیها به هر شاخص به عنوان درجه خروجی شاخص است.
مجموع درجه ورودی و خروجی هر شاخص مرکزیت آن شاخص است که هرچه مرکزیت
شاخص بیشتر باشد ،آن شاخص مهمتر است .به عنوان مثال شاخص درآمد با میزان مرکزیت
 8/79دارای بیشترین میزان اهمیت در منظر مالی میباشد.
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جدول  :3درجه ورودی ،خروجی و مركزیت شاخصها
مرکزیت

شاخص

درجه

درجه

ورودی

خروجی

8/79

1/22

7/79

درآمد

9/81

2/15

3/32

هزینه

1/13

7/15

7/77

منابع و مصارف

1/27

2/39

7/21

افزایش رضایت مشتری

1/73

7/81

3/38

اصالح و بهبود فرایند داخلی

3/97

5/75

7/15

افزایش و ارتقا سالمت نظام بانکی

1/27

5/88

3/11

تغییر و تحول سازمانی

2/13

7/18

7/21

توانمند سازی نیروی انسانی

9/82

7/22

1/22

توسعه فناوری اطالعات

3/83

7/72

5/13

افزایش رضایت کارکنان

7/31

2/21

5/75

اعتالی فرهنگ سازمانی

و در نهایت با نرمافزار پاجک نقشه شناختی عوامل کلیدی ارزیابی عملکرد ترسیم شده است.
نمودار  3نشان دهنده نمودار نقشه شناختی فازی است .که یالها نشان دهنده جهت و میزان
تأثیر هر شاخص برشاخص دیگر میباشد .و شاخصهای دارای مرکزیت بیشتر دارای اهمیت

بیشتر میباشند.

ارزیابی کارایی شعب بانک مسکن استان فارس با استفاده از رویکرد ترکیبی...

13

نمودار  :3نمودار بدست آمده از نقشه شناختی فازی

روابط باال یک ساختار شبکهای را ایجاد میکنند .این روابط در نمودار  2بر اساس روابط بین
چهار منظر کارت امتیازی متوازن نشان داده شده است.

نمودار  :4روابط شبکه ای
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ساختار شبکهای بدست آمده از روش نقشه شناختی فازی در نمودار  2دوباره به شکلی دیگر
طراحی میشود.
مشتری

مالی

رشدو یادگیری

فرآیند داخلی

نمودار  :5ساختار شبکه ای كارت امتیازی متوازن در ارزیابی عملکرد بانک مسکن

در این حالت 2 ،مرحله وجود دارد که هر کدام از این مراحل دارای ورودی و خروجیهای
مربوط به خود میباشد .به طور مثال ،در منظر مشتری ،ارتباطات نشان میدهد که رشد و
یادگیری و فرآیندهای داخلی ورودی و شاخصهای منظر مالی خروجی این منظر میباشد .بر
همین اساس ورودی و خروجیهای نمودار  1در جدول  2نشان داده شده است.
جدول  :4ورودی و خروجیهای مناظر كارت امتیازی متوازن
مرحله سوم

مرحله چهارم

خروجی

خروجی

ورودی















مرحله دوم

ورودی

خروجی

ورودی





خروجی



ورودی
رشد و یادگیری






مرحله اول








فرایند داخلی
مشتری



مالی

پس از مشخص نمودن شاخصهای ورودی و خروجی ،شبکه کارت امتیازی متوازن بدست
میآید .اکنون الزم است که مدل تحلیل پوششی دادههای شبکهای برای این ساختار طراحی
گردد.
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طراحی مدل تحلیل پوششی دادههای شبکهای

فرض کنید مجموعه ای از DMUها را در اختیار داریم که , j=1,…,n

 ،به طوری

که:
 r ،امین جزء )

( برای

مرحله  qوارد میشوند ،میباشد.
ضریبی است برای

هنگامی که

ضریبی است برای

هنگامی که

بنابراین ،کارایی مرحله  pاز

ها که از مرحله  pجریان یافته و به
خروجی مرحله  pاست.

ورودی مرحله  pاست.

به صورت زیر محاسبه میگردد:
∑ ∑
∑

∑=

()5

کارایی کل شبکه نیز به صورت زیر محاسبه میگردد:
∑

,

∑

مشخص است که برای ارزیابی عملکرد ،انتخاب اوزان (
انتخاب مناسب برای

()7

) بسیار مهم است .بنابراین یک

 ،نسبت ورودی مرحله  pبه ورودی شبکه است (کوک و همکاران،

.)7252
∑ ∑
∑ ∑

∑=

()3

بنابراین ،کارایی کل به صورت زیر خالصه میشود:
∑ ∑ ∑
∑ ∑

برای محاسبه عملکرد

∑=

()2

در بهترین حالت ،مدل زیر استفاده میشود.
S.t

()1
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مشخص است که

 ،یک محدودیت زائد است ،بنابراین مدل ( )1به صورت زیر

خالصه میشود:
S.t

()1

با جایگزینی مدل ( )5و ( )3در مدل ( ،)1مدل زیر را خواهیم داشت:
∑ ∑ ∑

S.t

()9
∑ ∑ ∑
∑ ∑

∑ ∑

قضیه ( :)5اگر  ،DMUواحد تحت ارزیابی باشد ،پس راه حل بهینه )
خواهد داشت .برای شاخصی مانند  Lخواهیم داشت:
∑ ∑ ∑

( وجود

∑ ∑ ∑

اثبات :مدل ( )9را به صورت زیر مینویسیم:
∑ ∑ ∑

S.t

()8
∑ ∑ ∑
∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑

مشخص است که منطقه شدنی مدل ( ،)8زیر مجموعه منطقه شدنی مدل ( )9است ،اما ارزش
تابع هدف هر دو ،یکسان میباشد .از اینرو جواب بهینه مدل ( ،)8جواب بهینه مدل ( )9است.

)

( را جواب بهینه مدل ( )8در نظر میگیریم ،در این صورت میدانیم که اگرجواب

بهینه وجود داشته باشد ،نقاط بهینه حداکثری نیز وجود خواهند داشت) .

( را جواب

ارزیابی کارایی شعب بانک مسکن استان فارس با استفاده از رویکرد ترکیبی...

17

بهینه حداکثری برای مدل ( )8در نظر میگیریم ،بنابراین این جواب به رابطه خطی مستقل زیر
بستگی دارد:
مقید نیستند .هر

 .در ابتدا ،ثابت میکنیم که تمام متغیرها به راه حل بهینه

∑ ∑

نمی تواند مساوی صفر باشد زیرا در این حالت خواهیم داشت:
∑ ∑ ∑ و هر

نیز نمیتواند مساوی صفر باشد ،زیرا در

این حالت ارزش تابع هدف مساوی صفر میشود.
واحدهای تصمیمگیرنده باشند؛ حداقل یک

قضیه ( :)7اگر

واحد تصمیمگیرنده که دارای کارایی نسبی است ،وجود دارد.

اثبات) :

( را جواب بهینه مدل ( )9برای ارزیابی عملکرد

که از قضیه ()5

بدست آمده ،در نظر میگیریم؛ متوجه میشویم که:
∑ ∑ ∑

آنگاه کارایی

∑ ∑ ∑

با حل مدل زیر بدست میآید:
∑ ∑ ∑

S.t

()7
∑ ∑ ∑
∑ ∑ ∑

اگر

∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑ باشد ،اثبات آن مشخص است .در غیر این صورت
∑ ∑ ∑ .بنابراین خواهیم داشت:
)
)

این روابط بیان میکند که )

( ∑ ∑ ∑

( ∑ ∑ ∑

)

( ∑ ∑ ∑

( جواب شدنی برای مدل ( )8میباشد و جواب بهینه

مدل ( ،)8جواب بهینه مدل ( )9نیز میباشد .ارزش مورد نظر برای مدل ( )9و ( )8مساوی 5
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کارا است .در بخش چهارم دادهها وارد مدل شده و تجزیه و تحلیل

میباشد .بنابراین

اطالعات صورت میگیرد.

نتایج
پس از اینکه اطالعات شاخصها جمعآوری گردید ،مدل طراحی و از طریق نرم افزار حل
شد ،با توجه به خروجی آن شعب کارا و ناکارا مشخص گردید و سپس میانگین کارایی در 2
منظر کارت امتیازی متوازن و میانگین کارایی کل نیز مورد بررسی قرار گرفت .طبق جدول
زیر کارایی هر شعبه از نظر مناظر کارت امتیازی متوازن و همچنین کارایی کل ،مشخص
گردیده است.
جدول  :1نتیجه ارزیابی کارایی شعب بانک مسکن
کارایی

کارایی

سطح

سطح

رشد و

فرآیند

کارایی

کارایی

سطح

سطح

مشتری

مالی

کارایی
کل

ردیف

کارایی

کارایی

سطح

سطح

رشد و

فرآیند

کارایی

کارایی

سطح

سطح

مشتری

مالی

کارایی
کل

ردیف

یادگیری

داخلی

یادگیری

داخلی

2/91

2/89

2/91

2/15

2/93

27

2/11

2/19

2/85

2/95

2/81

5

2/95

2/99

2/92

2/15

2/ 1

23

2/19

2/81

2/91

2/17

2/93

7

5

5

5

5

5

22

2/91

2/98

2/98

2/ 1

2/11

3

2/11

2/87

2/ 9

2/27

2/91

21

2/29

5

5

5

2/97

2

2/17

2/17

2/87

2/18

2/11

21

5

5

5

5

5

1

2/27

2/97

2/75

2/11

2/97

29

2/11

2/98

2/ 9

2/ 1

2/17

1

2/17

2/11

2/ 9

2/97

2/ 1

28

5

5

5

5

5

9

2/11

5

5

5

2/17

27

2/11

2/12

2/ 9

2/93

2/18

8

2/93

2/92

2/11

2/12

2/97

12

2/11

2/17

2/11

2/18

2/11

7

2/17

2/ 9

2/95

2/17

2/13

15

2/17

2/91

2/91

2/17

2/15

52

2/27

2/31

2/73

5

2/92

17

5

5

5

5

5

55

2/91

2/97

2/92

2/17

2/17

13

2/91

2/19

2/92

2/ 8

2/91

57

2/ 8

2/97

2/93

2/11

2/91

12

5

5

5

5

5

53

2/15

2/18

2/93

2/97

2/19

11

2/17

2/28

2/82

2/88

2/13

52

2/11

2/19

2/98

2/91

2/11

11

2/81

2/91

2/92

2/13

2/17

51

2/27

2/91

2/82

2/13

2/19

19

2/87

2/27

2/93

2/72

2/97

51

2/12

2/82

2/ 8

2/11

2/93

18

2/15

2/11

2/91

2/95

2/13

59
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2/15

2/12

2/83

2/93

2/99

17

5

5

5

5

5

58

5

5

5

5

5

12

2/97

2/12

2/95

2/93

2/17

57

2/19

2/11

2/81

2/97

2/ 9

15

2/17

2/92

2/83

2/12

2/11

72

2/18

2/87

2/99

2/27

2/97

17

2/89

2/38

2/19

2/79

2/92

75

2/81

2/85

2/99

2/18

2/99

13

2/19

2/18

2/81

2/98

2/18

77

2/11

2/ 9

2/ 8

2/19

2/97

12

5

5

5

5

5

73

2/17

5

5

5

2/15

11

2/13

2/83

2/91

2/11

2/17

72

2/12

2/11

2/82

2/97

2/ 8

11

2/ 1

2/97

2/81

2/11

2/11

71

2/19

2/97

2/91

2/17

2/11

19

2/21

2/95

2/91

2/19

2/18

71

5

5

5

5

5

18

5

5

5

5

5

79

2/11

2/27

2/83

2/89

2/17

17

5

5

5

5

5

78

5

5

5

5

5

92

2/ 5

2/13

2/11

2/83

2/27

77

2/91

2/85

2/17

2/19

2/15

95

2/17

2/17

2/97

2/91

2/17

32

2/15

2/88

2/99

2/ 1

2/99

97

2/15

2/83

2/81

2/11

2/99

35

2/11

2/85

2/ 9

2/19

2/17

93

2/17

2/18

2/95

2/17

2/15

37

5

5

5

5

5

92

2/12

2/93

2/81

2/11

2/11

33

2/ 8

2/18

2/95

2/17

2/15

91

2/22

2/17

2//99

2/17

2/11

32

2/27

2/17

5

5

2/18

91

2/11

2/83

2/97

2/11

2/95

31

5

5

5

5

5

99

2/ 9

2/21

2/97

2/ 7

2/12

31

5

5

5

5

5

98

2/11

2/18

2/99

2/98

2/17

39

2/97

2/95

2/92

2/11

2/11

97

2/ 9

2/82

2/12

2/12

2/11

38

2/17

2/87

2/85

2/17

2/98

82

5

5

5

5

5

37

2/12

2/17

2/97

2/98

2/19

85

2/17

2/15

2/91

2/91

2/ 9

22

2/98

2/22

2/91

2/77

2/15

87

2/11

2/ 1

2/99

2/81

2/13

25

19/31

17/7

19/13

17/12

12/27

مجموع

اطالعات حاصل شده نشان میدهد که شعب ،12 ،22 ،37 ،78،79 ،73 ،58 ،53 ،55 ،9 ،1

 99 ،92 ،92 ،18و  98دارای کارایی کل یک ،و درنتیجه کارامد و دیگر شعب ناکارامد می-
باشند .برای مثال ،شعب  79 ،73 ،53 ،55و  18در منظر مشتری دارای کارایی یک و در منظر
رشد و یادگیری دارای کمترین نمره کارایی میباشند .این نشان میدهد که مدیران تأکید
کمتری بر منظر رشد و یادگیری و تمرکز بیشتری بر منظر مشتری دارند .طبق جدول  1نتایج

مطالعات مدیریت صنعتی – سال شانزدهم ،شماره ،15،زمستان 79

12

حاکی از آن است که منظر رشد و یادگیری با میانگین  % 15/37نیازمند بیشترین توجه میباشد
زیرا میانگین نمره این مرحله کمتر از سایر مراحل است .به عالوه بهترین نمره مربوط به منظر
مشتری با میانگین  % 97/79درصد می باشد .این موضوع عملکرد نسبتأ ضعیف در این منظر را
نشان میدهد.
جدول  :6میانگین کارایی
مرحله

مرحله

مرحله

رشد و یادگیری

فرآیند داخلی

مشتری

61/32%

71/50%

79/27%

مرحله مالی

کارایی کل

66/81%

67/52%

میانگین

نتیجهگیری
ارزیابی عملکرد میتواند به سازمان این فرصت را بدهد که جایگاه فعلی خود را شناسایی و
فاصله خود را با چشم انداز مشخص نماید .در پژوهش حاضر جهت استفاده از مدل ارزیابی
مناسب ،ابتدا پژوهشهای انجام شده در این زمینه مورد بررسی قرار گرفت .از این رو در نگاه
اول به نظر میرسد که روش کارت امتیازی متوازن برای ایجاد تعادل در سیستم مناسب است،
اما کارت امتیازی متوازن نیز همچون سایر مدلها دارای کاستیهایی میباشد که از مهمترین
آنها می توان به مواردی همچون تمرکز بر علیت یک جهته ،نادیده گرفتن جایگزینی بین
شاخصها و بین چهار وجه ،یکسان بودن ارزش وزنی بین شاخصها و عدم امکان رتبهبندی
بین واحدها اشاره نمود .از این رو نقشه شناختی فازی ابزاری مناسب جهت توسعه کارت
امتیازی متوازن و غلبه بر محدودیتهای آن میباشد .همچنین پس از مطالعه و بررسی،
تکنیک تحلیل پوششی دادهها برای ارزیابی کارایی شعب بانک مورد استفاده قرار گرفت.
مدلهای کالسیک تحلیل پوششی دادهها شامل گروهی از مفروضات مربوط به دادهها و
ستادهها میباشد و هر فعالیت به یک مرحله خاص مربوط میشود و هیچ ارتباطی میان مراحل
وجود ندارد .با در نظر گرفتن این مورد ،روش تحلیل پوششی دادههای شبکهای که کارایی را
به صورت شبکهای محاسبه مینماید؛ مورد استفاده قرار گرفت .لذا به منظور نشان دادن
کارایی شعب بانک مسکن استان فارس از تلفیق سه روش کارت امتیازی متوازن ،نقشه
شناختی فازی و تحلیل پوششی دادههای شبکهای استفاده شده است .بر اساس نتایج حاصل از
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به کارگیری تکنیک تحلیل پوششی دادههای شبکهای 51 ،شعبه دارای کارایی کل یک می-
باشند و این شعب کارامد محسوب شده و دیگر شعب ناکارامد میباشند .همچنین منظر رشد و
یادگیری با میانگین  % 15/37نیازمند بیشترین توجه میباشد زیرا میانگین نمره این مرحله کمتر از
سایر مراحل است .به عالوه بهترین نمره مربوط به منظر مشتری با میانگین  % 97/79درصد میباشد.
این موضوع عملکرد نسبتأ ضعیف در این منظر را نیز نشان میدهد .همچنین نتیجه بدست آمده از
نقشه شناختی فازی حاکی از آن است که میزان مرکزیت در منظر رشد و یادگیری به ترتیب
توسعه فناوری با مرکزیت  9/82و توانمندی نیروی انسانی با مرکزیت  ، 2/13افزایش رضایت
کارکنان با مرکزیت  3/83و اعتالی فرهنگ سازمانی با مرکزیت  7/31میباشد .که با توجه به
مرکزیت هرکدام از شاخصها با افزایش و توسعه فناوری و همچنین با برگزاری دورههای
آموزشی متناسب با نیاز و تخصص کارکنان میتوان این منظر را ارتقا بخشید .بنابراین مدیران با
تمرکز بر این وجه و بهبود آن میتوانند میزان کارایی کلی در واحد تصمیمگیری را بهبود ببخشند.
شکی نیست که رشد و یادگیری عامل مهم تداوم سیستم میباشد و سهل انگاری مدیران باعث
بروز مشکالتی برای سیستم در درازمدت خواهد شد .عملکرد ضعیف در منظر رشد و یادگیری
منجر به کاهش کارایی در مراحل دیگر نیز میشودکه این مهم را میتوان با برگزاری دورههای
آموزشی متناسب با نیاز و تخصص کارکنان ،شرایط افزایش بازدهی و کاهش هزینهها فراهم
گردد .همچنین با افزایش اعتالی فرهنگ سازمانی و مشارکت کارکنان در فرآیند تصمیمگیری،
امکان افزایش رضایت شغلی فراهم میگردد؛ و نیز با افزایش کیفیت خدمات ارائه شده و توسعه
فناوری اطالعات ،ضمن افزایش رضایت مشتریان ،بستر مناسبی جهت جذب مشتریان جدید
مهیامیشود .ازآنجا که این تحقیق به ارزیابی کارایی شعب بانک با استفاده از کارت امتیازی
متوازن و نقشه شناختی فازی پرداخته است؛ لذا جهت ادامه و تکمیل بحث در زمینههای مشابه به

سایر محققین عالقمند به پژوهش در این زمینه موضوعاتی همچون ،تعیین یک الگو 1در ارزیابی
کارایی با ابزار فوق ،تبدیل نتایج ارزیابی به برنامههای مدیریت استراتژیک و تعیین روابط مختلف
مناظر کارت امتیازی متوازن با سناریوهای مختلف پیشنها میگردد.
1- Benchmark
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چکیده
طی دو دهه اخیر ،پیچیدگی محیط کسب و کار ،پویتایی ،عتدم اطمینتان و نوستانات محیطتی بتاالتر ،مفتاهیمی
همچون جهانی شدن و رقابت فزاینده باعث تغییرات بسیاری در معادالت حاکم بتر زنجیتره تتامین صتنایع شتده
استتت .در چنین شرایطی کسب وکارها باید برای مواجهتته با جریان پیوسته ای از چالش ها از قبیتتل بحرانهتتای
اقتصادی ،تحتتتریمهتتتا ،نوسانات نرخ ارز و قیمت ها ،محدودیت های سیستم تولیدی و یا بالیای طبیعی خود را
آماده نمایند" .تاب آوری" یکی از راهبردهای مقابله با چنین چالشهایی است .پتژوهش حاضر قصتد دارد ،بتا
توجه به جایگاه استراتژیک صنعت داروسازی بعنتوان بخشتی از سیستتم ستالمت جامعته ،بتا بررستی نظتام منتد
مطالعات صورت گرفته ،به این پرسش پاسخ دهد که الگوی زنجیره تامین تاب آور در این بخش چگونه است.
به این منظور ضمن تعمق در ادبیات موضتوع  ،مصتاحبه بتا خبرگتان و بهتره گیتری از روش دلفتی ،مولفتههتا و
شاخصهای تاب آوری زنجیره تامین شناسایی و استخراج گردید .در این راستا پرسشنامه ای طراحی و در اختیار
جامعه آماری صنعت دارو قرار گرفت .نتایج با استفاده از تکنیک مدلسازی ساختاری و نرم افزار لیزرل ،تجزیته
و تحلیل شده و با تبیین ارتباطات بین عوامل ،الگوی پیشنهادی پژوهش تایید شتد .ایتن الگتو روابتط فتی متابین
مولفههایی نظیر محرکها ،آسیب پذیریها ،قابلیتها و توانمند سازهای زنجیره تامین و تتاثیر آنهتا بتر یکتدیگر را
مورد مطالعه قرار داده است .نتایج تحقیق نشان میدهد؛مدیران صنایع داروسازی میتوانند از طریق ایجاد یتا بهتره
گیری از قابلیتها و تقویت توانمند سازها ،ضمن کاهش عواملی که شرکتها را مستعد اختالل متینماینتد ،تتاب
آوری الزم در مواجهه با آنها را کسب نمایند.
كلید واژهها :تاب آوری زنجیرهتأمین؛ اختالالت؛ آسیب پذیریها؛ قابلیتها؛ توانمندسازها.

* دانشجوی دکتری ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه شهید بهشتی(نویسنده مسئول)ar.sedighpour@gmail.com.
** دانشیارگروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت ،دانشگاه شهید بهشتی.
*** استادگروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت ،دانشگاه شهید بهشتی.

**** دانشیار گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت ،دانشگاه شهید بهشتی.
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مقدمه
پارامترهای سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی موثر بر فضای کسب و کار دردنیای امروزبا
تالطم و تحوالت زیادی مواجه هستند (مایلز و همکاران .5)7222،این تالطتمهتا احتمتال بتروز
رویدادهای موثر بر عملکرد زنجیره تامین را افزایش میدهنتد .لتذا اگتر متدیران زنجیتره تتأمین
نتوانند به خوبی اختالالت پیش بینتی نشتده را متدیریت کننتد ،بتا پیامتدهای منفتی خطرنتاکی
مواجه میشوند و این امر ،ریستک تتداوم کستب و کتار را بتاال بترده و زیانهتای متالی بته بتار
میآورد(پیفهل و همکاران .7)7252،زنجیره تتأمین شتبکه متتوالی از شترکای کستب و کتاری
است که در فرآیندهای تولیدی دخیل بوده و مواد خام اولیه را به محصوالت یا خدمات نهایی
تبدیل میکنند تا تقاضتای مشتتریان بته موقتع و بتا کیفیتت بتاال و بتا کمتترین هزینته بترآورده
شود(منساه وهمکاران .3)7252،لذا ماهیت زنجیرهتامین به شکلی است که ایجاد جریان روان و
بدون وقفه از مواد اولیه تا مصرف کننده نهایی بین تمام اجزاء زنجیره ضروری استت (منتتزر و
همکاران .2)7225،وقوع رویدادهایی که منجر به ایجاد وقفه در جریتان متواد متیشتوند-حتتی
اگر این رویدادها در مکانی دور اتفاق بیافتند -میتواننتد اختالالتتی در مقیتاس وستیع را ایجتاد
نمایند (کریستوفر و همکاران .1)7222،اختالالت ،خرابیهای ناگهانی و غیرمنتظتره ای هستتند
کته به علت عوامل مختلفی همچون بالیای طبیعی ،آتش سوزی ،ازدستت دادن تتامین کننتتده
حیاتی ،جنتگ ،حمالت سایبری ،رکود اقتصادی ،تحریمها و شوکهای اقتصتادی ،تروریستم و
غیره ایجاد میشوند(ستونی و همکتاران7252،؛ راجتش و همکتاران .1)7251،هرچنتد احتمتال
وقتتوع ایتتن رختتدادها انتتتدک استتتت؛ امتتتا در صتتتورت وقتتتوع پیامتتدهای زیتتادی بترکستتتب
وکارخواهند داشت(ساویک  .9)7253 ،در چنین شرایطی نیاز به طراحی الگوی زنجیتره تتامین
تاب آور بیشتر نمود پیدا میکند زیرا چنین زنجیره ای آمادگی مواجهته بتا هرگونته رویتدادی
1- Mills et al
2 - Pfohl et al
3 - Mensah et al
4 - Mentzer et al
5- Christopher et al
6 - Soni et al
7 - Sawik
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خواهد داشت و ضمن فراهم نمودن پاسخی کتارا و اثتربخش ،توانتایی بازگشتت بته وضتعیت
اولیه یا مطلوبتر پس از اختتالل را دارا بتوده کته ایتن همتان معنتای تتاب آوری زنجیتره تتامین
استتت(پونوماروف و همکتتاران .5)7227،ملنی تک و همکتتاران ( 7)7252معتقدانتتد کتته در حتتال
حاضر تاب آوری ،قلب تفکر متدیریت زنجیتره تامین به شتمار متیآیتد .در ایتن بتین یکتی از
صنایع استراتژیک که تاثیر زیادی بر حیات سالم یتک جامعته دارد صتنعت داروستازی استت،
عدم طراحی زنجیرههای تامین تابآور در ایتن صتنعت متیتوانتد در زمتان بتروز بحترانهتای
اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی خسارات جبرانناپذیری را برای هر کشور به وجود آورد .بر ایتن
اساس در این تحقیق به طراحی و تبیین متدل زنجیترهتتامین تتابآور در صتنعت دارو پرداختته
شده و به این سوال که الگوی زنجیره تامین تاب آور در صنایع داروسازی ایران چگونه استت،
پاسخ داده شده است .

مبانی نظری ،پیشینه تحقیق و مدل مفهومی پژوهش
مبانی نظری
ویژگی اصلی زنجیره تأمین ارتباط بین تمام اعضای آن است ،به همین دلیل ،ریسک مربوط به
یک بخش از زنجیره ،به سایر اعضاء نیز منتقل میشود .فعالیتهای زنجیره تأمین دارای ریستک
درونی اختالالت پتیشبینتینشتده هستتند .تکنیتکهتای ستنتی متدیریت ریستک تنهتا قادرنتد
طبقهبندیها را مشخص کرده و رویدادهای معین و عددی را در زنجیره تتأمین ریستک تفستیر
نمایند ،لیکن هنگامیکه نوبت به ریسکهتای پتیشبینتینشتده ،غیرمنتظتره ،و بتا مقتدار عتددی
نامعلوم میرسد ،این تکنیکها ناقص بوده و کارآیی ندارند .حتی یک زنجیره تأمین بته دقتت
برنامهریزیشده نیز در برابر عوامتل غیرقابتلپتیشبینتی آستیبپتذیر استت (پتیتت .3)7228،در
ادبیات زنجیره تأمین اغلب اصطالحات عدم اطمینان و ریسک به جای یکدیگر به کار میروند،

1 - Ponomarov et al
2 -Melnyk
3 - Pettit
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اما تفاوت معناداری بین این دو مفهوم وجود دارد(ریچی و همکتاران .5)7229،واتترز ()7255

7

تفاوت بین ریسک و عدم اطمینان را اینگونه توضیح میدهد :عدم اطمینتان زمتانی مطترح متی-
شود که امکان شناسایی حوادث وجود دارد ،اما نمیتوان در مورد احتمال وقوع آنهتا اظهتارنظر
نمود .در مقابل ریسک بدان معنا است که عالوه بر امکان شناسایی حوادث ،احتمال وقتوع نیتز
مشخص است .درپی ناکارآمتدی روشهتای ستنتی متدیریت ریستک ،محققتان دانشتگاهی و
مدیران صنعت ،نیاز به تاب آوری(که به صورت مناسب تری برای مواجهته بتا پیچیتدگیهتای
باال ،اتفاقات غیر قابل پیش بینی و تهدیدات طراحی شتده استت )را دریافتته انتد(پتیت.)7252،
واژه تاب آوری در زنجیره تامین برای نخستین بار به وسیله شفی ( 3)7221عنوان شتد .تعریتف
فرهنگ لغت از تاب آوری عبارت است از " توانایی یک ماده در بازگشت بته وضتعیت اولیته
پس از تغییر شکل (خم شدن ،کشیدن و فشرده شدن)" .تعاریف دیگری نیز به تعریف فرهنگ

لغت نزدیک هستند به عنوان نمونه "توانایی سیستم برای بازگشت به وضعیت اولیه یتا مطلتوبتر

از گذشتتته پتتس از بتتروز اختتتالل"و یتتا "توانتتایی بتترای بازگشتتت از اختتتالالت مقیتتاس

بزرگ(کریستوفر و همکاران .2)7222،پرگنزر(1 )7255تاب آوری راستنجش توانتایی سیستتم
در جذب تغییرات پیوسته و غیر منتظره و حفظ عملکردهای حیاتی آن تعریف کترد .اصتطالح
تاب آوری در رشتههای مختلتف استتفاده شتده و بیتان کننتده یتک مفهتوم چندبععتدی استت.
تعریف زیتر بتا استتفاده از منظرهتای گونتاگون بتین رشتته ای ارائته شتده استت(توکاموهبوا و
همکاران:1)7251،

"تاب آوری زنجیره تتأمین عبتارت استت از قابلیتت تطبیتق پتذیری یتک زنجیتره تتأمین بترای
آمادگی نسبت به اختالالت و پاسخگویی به آنها ،بهبود و بازگشتی بههنگام و مقرون به صرفه،
و بنابراین پیشروی به سمت وضعیت عملکرد پس از اختتالل کته در حالتت ایتدهآل ،وضتعیتی
1 - Ritchie
2 - Waters
3 - Sheffi
4 - Christopher
5 - Pregenzer
6 - tokomuhobva
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بهتر از وضعیت پیش از بروز اختالل است" .این تعریف بدان معناست که تتاب آوری زنجیتره
تأمین میتواند بر مبنای چهار جنبه مورد ارزیابی قرار گیرد:
 -5آمادگی زنجیره در رویارویی با یک اتفاق اختالل برانگیز؛  -7پاستخگتویی بته آن اتفتاق؛
 -3بهبود و بازگشت؛ و -2رشد و دستیابی به مزیت رقابتی پس از بتروز اتفتاق .در عتین حتال،
راهبردها یا توانمندی های تاب آوری زنجیره تأمین باید به سمت حصول اطمینان از آنکته ایتن
جنبهها در زمان معین و با حداقل هزینه به حداکثر امکان خود دست پیدا کننتد ،هتدف گیتری
شود .بهعالوه ،قابلیت تطبیق زیربنای این چهار جنبه است .منظور از تطبیق آن است که زنجیتره
تأمین از توانایی نهفتهای برای توسعه پاسخهای مختلف و سازگار با ماهیت تهدیتدهایی کته بتا
آنها مواجه است برخوردار باشد .این بدان معناستت کته عناصتر زنجیتره تتأمین بتواننتد طتوری
تغییتتر کننتتد کتته در هتتر لحظتته و بطتتور بتتههنگتتام ،قتتادر بتته ارائتته واکتتنش مناستتب بتته وقتتایع
اختالل برانگیز باشند نه آنکه هر زمان اختاللی بروز کرد به سراغ مجموعه موجتود و مشخصتی
از پاسخها رفته و واکنش خود را از بین آنها انتخاب نماینتد .ستازمان در زمتان هشتدار میتوانتد
آنچه را که قرار است اتفاق افتد را پیش بینی نماید و از عواقب آن بکاهد .اگر امکتان اجتنتاب
به موقع از اختالل ممکن نباشد ،با شکست اولین پاسخ(در صورت غافلگیری و نداشتتن برنامته
ریزی) و بعد از طی یک فاصله زمانی به علل تاثیر به تاخیر افتتاده ،فاجعته بیشتترین تتاثیر را بتر
عملکرد سازمان میگذارد .در این نقطه ،سازمان باید خود را برای بازیتابی مهیتا ستازد .بعتد از
دوران بازیابی  ،سازمان عملکرد خود را تا حدی باال میآورد که غالبتا از حتد قبلتی پتایین تتر
است .بنابراین ،مفهوم اصلی تاب آوری به توانایی سیستم در بازگشت به وضعیت ثبات پتس از
اختالل برمیگردد .این موضوع مورد توجه رشته های جدیدی ماننتد متدیریت ریستک زنجیتره
تأمین و مدیریت زنجیره تأمین پایدار است(سونی و همکاران .)7252،همچنتین ،از تتاب آوری
بتته عنتتوان فصتتل مشتتترک مقاومتتت ،انعطتتاف پتتذیری و ستتازگاری یتتاد میشتتود(ایوانف و
سوکولف .5)7253،اما سؤال اینجاست که چرا برختی از ستازمانها در برابتر فشتار وارده از هتم
میپاشند درحالیکه سایر سازمانها پایدار میمانند و مدبرانه خود را بترای مواجهته بتا چالشتهای
1 - Ivanov and Sokolov
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آتی آماده میکنند؟ مفهوم تاب آوری زنجیره تأمین بر این فترض بنتا نهتاده شتده کته از تمتام
رویدادهای ریسک نمیتوان اجتناب کرد؛ به عبارت دیگر ،بایتد تتاب آوری طراحتی شتود .در
حقیقت ،مشخصهها ،توانمندسازها و اقداماتی وجود دارند که اگر در طراحی زنجیره تأمین متد
نظر قرا گیرند ،میتوانند تاب آوری زنجیره را بهبود دهند.
هدف از ایجاد تاب آوری در زنجیره تامین ،جلتوگیری از حرکتت زنجیتره بته ستمت شترایط
نامطلوب و بازیابی زنجیره تامین بعد از بروز اختالل در کمترین زمان و با کمترین هزینه استت.
به عالوه ،تاب آوری زنجیره تأمین را نباید صرفاً توانایی مدیریت ریسک دانست ،بلکه توانایی
پاسخگویی به ریسک به روشی بهتر و مقرون به صرفهتر از سایر رقبا؛ و در نهایتت دستتیابی بته
مزیت رقابتی(هامل و الیکانگاس7223،؛یائو و موریر.5)7252،

پیشینه پژوهش
محققان مختلف ،مطالعات گوناگونی در زمینه تاب آوری انجام داده اند.کریستوفر و
پک( ،)7222در پژوهشی با عنوان ساخت زنجیره تامین تاب آور با بررسینمونههای متعدد
حوادث واقعی و تجزیه وتحلیلتأثیرآنها برزنجیرههای تأمینجهانی ،برایشناسایی و
طبقهبندی وقفههای با شدت اثربتاالواحتمتال وقتوع پتایین راهکار ارائهکردند و چهار اصل
کلیدی شامل مهندسی مجدد زنجیره تأمین ،چابکی ،ایجاد فرهنگ مدیریت ریستک زنجیتره
تتأمین و همکاری در زنجیره تأمین را برای ایجاد تاب آوری زنجیره تأمین معرفی کردند.
شفی و رایس ( ،)7221با اشاره به مراحل مختلف تاب آوری زنجیره تأمین ،طرحی را تنظیم
کردهاند که نشان میدهد آشفتگیهای اقتصادی اثری نوسانی بر مقیاسهای عملکرد نظیر
فروش ،سطوح تولید ،سود ،یا خدمات مشتریان خواهند داشت .تانگ ( 7)7221به بررسی
راهبردهای مقاوم سازی برای کاهش اختالالت زنجیره تأمین میپردازد .به عقیده وی ،با به
کارگیری راهبردهای مقاوم سازی زنجیره تامین شرکتها میتوانند در زمان بروز اختالل ،از برنا
1 -Hamel
2 -Tang
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مهها ی اقتضایی مرتبط استفاده کرده و آسیب کمتری متحمل شوند .اگر چه ،کاهش احتمال
اختالالت غیر منتظره مشکل است ،اما راههای مختلفی برای کاهش تأثیر این اختالالت در
عملیات زنجیره تأمین وجود دارد تا زنجیرههای تأمین بتوانند تاب آورتر شوند .پونوماروف و
هلکمب ( 5)7227در مقالهای با عنوان درک مفهوم تاب آوری زنجیره تأمین با مرور ادبیات
تحقیق عواملی ازقبیل چابکی و پاسخگویی ،شفافیت ،انعطافپذیری ،افزونگی ،دانتش و
ستاختار زنجیتره تتأمین ،کتاهشعتدم اطمینتان ،پیچیتدگی و مهندسیمجدد ،یکپارچهسازی،
تواناییهای عملیاتی و سطح همکاری را به عنوان مهمترین عوامل در ایجاد تاب آوری
زنجیتره تتأمین معرفی کردند و به این نتیجه رسیدند که ،انسجام یکپارچگی وارتباط
میانتوانمندیهای لجستیکی ،تاب آوری زنجیرهتأمین را ارتقتا ء بخشیده و بازگشت
ازحوادث و وقفه را تسهیل میکند .پتیت و همکاران ( )7252چارچوب جدیدی برای تاب
آوری زنجیره تأمین ارائه داده اند .یافتههای آنها نشان میدهد که تاب آوری میتواند بر اساس
دو بعد آسیب پذیری و توانمندیها ارزیابی شده و منطقه تاب آور را به عنوان توازن بین این دو
بعد تعریف کند ،یعنی جایی که شرکتها در بلند مدت سودآورتر خواهند بود .در این تحقیق،
هفت فاکتور آسیب پذیری و چهارده فاکتور توانمندی شناسایی شده است .سیدیسین و واگنر
( 7)7252در مطالعه عملی خود روشهای انعطافپذیری و افزونگی برای ساختن تاب آوری
زنجیره تأمین را نشان میدهند .هال و همکاران( 3)7255با هدف توسعه توانایی برای تاب
آوری سازمانی از طریق متدیریت منتابع انستانی استتراتژیک ،با مرور ادبیات پژوهش سه
موضوع را موردتأیید قراردادند :اول اینکه ،سیاستها ،شیوهها و نحوه مدیریتمنابعانسانی،
پایته واستاس ،ایجاد ظرفیتی برایتاب آوری محسوب میشوند .دوم اینکه ،ظرفیت سازمانی
برای تاب آوری یک ویژگی مشترک شامل توانمنتدیهتا اقدامات و تعامالت افراد و
بخشهای یک سازمان میباشد .سرانجام تتاب آوری ستازمانی ،قابلیتت اشتتراکی
بستیارضتروری بترای سازمانهایی است که درمحیطهای بسیارمتغیر وآشفته فعالیت میکنند.
1 - Ponomarov& Holcomb
2 - Zsidisin and Wagner
3 -Hall
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جوتنر و مکالن ( 5)7255در مقالهای با عنوان "انعطافپذیری زنجیره تأمین در بحران مالی
جهانی :یک مطالعته تجربتی ،بتا هدف مفهوم سازی تاب آوری زنجیره تأمین و همچنین
شناسایی و کشف ارتباط بین ایتن مفهتوم و مفتاهیم مربتوط بته آستیبپتذیری زنجیره تأمین و
مدیریت ریسک زنجیره تأمین ،دریافتند که مدیریت دانش و مدیریت ریسک میتوانند بر
تاب آوری زنجیره تتأمین اثتر گذاشته و از آن طریق میزان آسیب پذیری زنجیره تأمین را
تحت تأثیر قرار دهند .تویتن و همکاران ( 7)7257در پژوهشی با هدف ایجاد وگسترشتاب
آوری ازطریق مدیریت اضطراری با اتخاذ استتراتژی پیش دستانه با مرور ادبیات تحقق به این
نتیجه رسیدند که میتوان ازطریق یک روش مدون شامل نظتارت ،پیشبینتی ،پاستخگویی و
یادگیری به عنوان ابعاد اصلیتاب آوری ،مدیریت اضطراریکارآمدی را ایجادکرده وتوسعه
دهند .مندل( 3)7252در پژوهشی با عنوان به سوی یک چارچوب رابطهای برای تاب آوری
زنجیره تتأمین بتا کمتک گترفتن از دیدگاههایی نظیر دیدگاه مبتنی بر منابع و دیدگاه رابطهای
به همراه تئوری قابلیتهایپویا ،استدالل کرد کته ترکیبتی مناستب از منتابع ارتباطی متعدد
مانند اعتماد ،تعهد ،ارتباطات ،همکاری ،انطباقپذیری و وابستگی متقابل اثر زنجیره تتأمین
تتاب آور را بته عنتوان یتک قابلیت پویا نشان میدهند .بر این اساس هدف اصلی این پژوهش
بررسی رابطه بین این منابع ارتباطی و تاب آوری زنجیره تأمین بتود .یافتهها حاکی از آن است
که این روابط میتوانند سطح عدم اطمینان محیطی را تغییر دهند .در پایان نیتز بته عنتوان
نتیجته بته اهمیتت فرهنگ امنیت در زنجیره تأمین و برنامهریزی مداوم کسبوکار در زنجیره
تأمین اشاره شد .ویالند و والنبرگ ( 2)7253بین تاب آوری فعال (استحکام) و تاب آوری
واکنشی (چابکی) تمایز قائل میگردند .یافتههای آنها اثر مثبت قابلیتهای ارتباطی ،نظیر
تشریک مساعی و ارتباط بین شرکا ،بر تاب آوری زنجیره تأمین را نشان میدهد که منجر به
افزایش زنجیره ارزش مشتری میشود .انسجام و یکپارچگی ،لیکن ،تاب آوری زنجیره تأمین
1 -Juttner
2 - Tveiten
3 - Mandal
4 - Wieland & Wallenburg
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را به نحو معنادار افزایش نمیدهد .سونی و همکارانش ( )7252در مطالعه خود ،با شناسایی
رویکرد مدلسازی قطعی و با استفاده از تئوری گراف اقدام به ارائه مدلی برای سنجش تاب
آوری زنجیره تامین ارائه کردهاند .همچنین با استفاده از مدل مذکور و تعیین شاخصهای
کمی برای تاب آوری اقدام به مقایسه دو زنجیره تامین نمودهاند .توانمندسازهای تاب آوری
در این مطالعه چابکی ،همکاری ،تسهیم اطالعات ،پایداری ،ریسک ،تسهیم درآمد ،اعتماد،
شفافیت ،فرهنگ مدیریت ریسک ،قابلیت تطبیق و ساختار بود .چوردی و همکاران()7251

5

استراتژیهای اصلی تاب آوری را معرفتی کردنتد کته شتامل .5 :ایجاد ارتباط بتا خریتداران و
تامین کننتدگان  .7ظرفیت پشتیبان  .3کنتترل کیفیتت  . 2توستعه بهره وری و مهارتها .1
پذیرش فناوری اطالعات و ارتباطات  .1پاسخگویی به مشتریان . 9پیش بینی تقاضا  .8بهبود
سیستم امنیتی است.
علی رغم وجود پژوهشهای متعدد در زمینه استخراج سنجههای تتتاب آوری زنجیتتره تتامین
مطالعات محدودی در حوزه طراحی مدل زنجیتره تتامین تتاب آور صتورت گرفتته استت .در
پژوهش حاضر عالوه بر استخراج سنجههای اصلی تاب آوری زنجیره تامین نسبت به استخراج
زیرمعیارهای هر یک از این سنجهها اقدام شد و پس از نشان دادن روابتط موجتود بتین آنهتا،
نسبت به اجرای آن در یک صنعت نیز اقتدام شتد تتا صتحت روابتط موجتود در مبتانی نظتری
مشخص شود؛ عالوه بر این ،پتژوهش حاضتر نشتان متیدهتد کته هریتک از متغیرهتای اصتلی
پژوهش چه میزان از تغییرات تاب آوری را تبیین متیکننتد کته در ادامته بته تشتریح بیشتتر آن
پرداخته میشود.

مدل مفهومی پژوهش
با مرور نظام مند جامع مبانی نظری حوزه تتاب آوری زنجیتتره تتامین و استتتخراج مؤلفتههتا و
شاخصهای تاب آوری زنجیتره تامین(جتدول  ،)5متدل نهتایی پتژوهش بته دستتت آمتتد .در
شتکل 5مؤلفهها شاخصها و روابط بین آنها مشخص شده است.
1 - Chowdhury
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جدول -1ابعاد و مولفههای شناسایی شده در مدل مفهومی پژوهش به همراه نویسندگان آنها

ابعاد

برخی منابع

مولفه
مسائل قانونی

وندرورست و بیولنز1001،؛مارکوس ارهارت و همکاران1011،؛ باروسو1011،؛

کاهش ریسک

کریستوفر و پک1001،سینها و همکاران1001،؛ سیدیسن و اسمیت1005،؛ فیصل و
همکاران1001،؛بلوس و همکاران  1009،؛پتیت و همکاران1013 ،؛اومانگ سوونی و

آسیب پذیریها

محرکها

همکاران1011،؛
پیچیدگی زنجیره
تامین

تانگ 1001،؛ کریگهود و همکواران1007 ،؛ باکشوی و کلینودورفر1009 ،؛موانو و
منتزر1002،؛کلیچیا و همکاران1010،؛کاروالیو و همکاران1011،؛سرداراسان1013،؛
کریستوفر و هولوگ1013،؛

دور اندیشی

فورستل و همکاران1010،؛بلوم و همکاران1011،؛کورن و همکواران 1011،؛اومانوگ
سونی و همکاران1011،؛توکاموهابوا1015،؛راجش و همکاران1015،

مدیریت استمرار
کسب و کار

کووووارتر و همکووووواران1992،؛اسووووووکمن و دیوووووی 1001،؛گلووووود مووووون و
همکاران1007،؛پونوماروف و هلکمب1009،؛فیصل1010،؛

کاهش عدم
اطمینان محیطی

کریستوفر و لی1001 ،؛پتیت1010،؛ هوهنشتاین و همکاران1011 ،

آشفتگی و تالطم
محیطی

(اسونسون 1000،؛هامل و الیکاگان 1003،؛کریستوفر و پک1001،؛ بلکهرسوت و
همکوواران1005 ،؛جووووتنر و مکووالن1011،؛پتیوووت و همکوواران1010،؛ویالنووود و
همکاران1013،؛رای و کانیاتو1003،؛

اختالل در فعالیت
تامین کننده /
مشتری

اسونسون1000،؛باروسو1011،؛ اوسارو آیگبوگون1011،؛

1003،؛پک1005،؛ پتیت ،فیکسل ،و کراکستون1002 ،؛

فشارهای بیرونی

هامل و الیکاگان

محدودیتهای منبع
یابی و توزیع

کریستوفر و رادرفورد1001،؛پتیت،فیکسل و کروکستون1002،؛

ارتباطات

اسونسون1000،؛هندریک و سینگال1003،؛کریستوفر و لی 1001،؛کلووس و موک
گارل1001،؛پک و شفی1005،؛

فرایند تولید

شوووفی1005،؛کریسوووتوفر1001،؛پتیت،فیکسووول و کروکسوووتون1002،؛فکوووور
وهمکاران1393،؛

مالی و کارکنان

هامل و الیکاگوان 1003،؛هنودریک و سوینگهال1005 ،؛تانوگ1001،؛پوونی و
کورونی 1011 ،؛چوادوری و همکواران1015،؛ اومانوگ سوونی و همکواران1011،؛
توکاموهابوا1015،؛

توانمند سازها

قابلیتها
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انعطاف
پذیری

رایو و و کانیووواتو1003،؛کرانفیلووود1003،؛هامووول و الیکاگوووان 1003،؛پوووک و
شفی1005،؛تانگ1001،؛جوتنر و مکالن1011،؛ایوانوف و سوکولوف1011،؛

همکار
ی

(شفی1001،؛سینها و همکاران1001،؛ کرانفیلد1003،؛هامل و الیکاگان
1003،؛کریستوفر و پک1001،؛فیصل و همکاران1001،؛سیماتوپانک و
پتیت و همکاران1013،؛ سیردهاران1002،؛ریچی1009،؛جوتنر و مکالن1011،؛
توکاموهابوا1015،؛ اومانگ سونی و همکاران1011،؛

منابع
مالی و نیروی
انسانی

بلکهرست و همکاران1011 ،؛ کرن و همکاران 1011،؛

تطبیق
پذیری

روبرت1997،؛رای و کانیاتو1003،؛لی1001،؛اسمیت1001،؛بریانو
وهمکاران1009،؛شفی و رای 1005،؛تانگ1001،؛ اسویگلر و همکاران 1011،؛

وضوح/
مرئی بودن زنجیره
تامین

کرانفیلوود،1003شووفی1001،؛وندرورسووت و بیووولنز1001،؛اسوومیت1001،؛چوووپرا و
سودهی1001؛کریسوتوفر و لوی1001،؛شوفی1005،؛وی و وانوگ 1010،؛ جووتنر و
مکالن1011،؛

منابع
انسانی

شفی1005،؛لی و یونگ1009،؛کلوچیا و همکاران1010،؛کازین و
همکاران1011،؛بلک هرست و همکاران1011،؛جوتنر و مکالن1011،؛کرن و
همکاران1011،؛اسویگلرو همکاران1011،؛ اومانگ سونی و همکاران1011،؛
توکاموهابوا1015،؛

چابک
سازی عملیات و
فرایند

کریستوفر و تویل1001،؛پراتر و همکاران1001،؛کریستوفر و
پک1001،؛چوپرا و سودهی1001،؛پونو ماروف و هلکمب1009،؛ اومانگ سونی و
همکاران1011،؛

تکنولوژ
ی اطالعات

لی و وانگ1000،؛کریستوفر و تویل1001،؛ترکمن و کورمک 1009؛ساسر
و منصوری1010،؛ ترابی و همکاران،1015،راجش و همکاران1015،

حمایتها
ی دولتی

ادوایر 1011،و فکور و همکاران1393،؛مارکیزی

فرهنگ
مدیریت ریسک و

(کریستوفر و پک1001،؛واترز1007،؛ ژانگ و همکاران1009،؛سیدیسین
و واگنر1010 ،؛پتیت و همکاران1010،؛ بلکهرست و همکاران1011 ،؛کریستوفر و
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پیش
بینی و آمادگی

(شفی و رای 1005،؛داتا و همکاران1007،؛ ریچی1009،؛ پونوماروف و
هولکامب1009 ،؛کلیبی و همکاران1010،؛تومست1011،؛کابرال1011،؛کاروالیو و
همکاران1011،؛ گولکچی و پونوماروف1013،؛ویالند1013،

پاسخگو
یی

(رای و کانیاتو1003،؛کریستوفر و پک 1001،؛شفی و
رای 1005،؛فیکسل 1001،؛داتا1007،؛پرییرا1009،؛استوارت و
همکاران1009،؛کومار1010،؛جوتنر و مکالن1011،؛پتیت و همکاران1010،؛ویالند و
همکاران1013،؛ ساویک 1013،؛هوهنشتاین و همکاران1011،؛

بهبود و
بازیابی

(رای و کانیاتو1003،؛ کریستوفر و پک 1001،؛شفی و
رای 1005،؛سیدیسن و واگنر1010،؛ملنیک و همکاران1010،؛بلک هرست و
همکاران1011،؛مندال1011،؛وو و همکاران1013،؛ ویالند و والنبرگ1013؛

رشد و
بالندگی

(شفی و رای 1005،؛کریستوفر و پک1001،؛جوتنر و
مکالن1011،؛کاروالیو وهمکاران1011،؛پتیت و همکاران1013،؛ ویالند و
والنبرگ1013؛ساویک1013،؛ هوهنشتاین و همکاران1011 ،؛

تاب آوری

بحران

هولوگ1011،؛کاروالیو وهمکاران1011،؛ اسویگلر و همکاران 1011،؛ویالند1013 ،؛
سائنز و رویال1011 ،

طراحی و تبیین مدل زنجیره تامین تاب آور در صنعت داروسازی ایران

17

شکل -1چارچوب اولیه پیشنهادی برای زنجیره تامین تاب آور

محرکها :عاملی هستند که با عث میشوند نیتاز بته تتاب آوری در فراینتد احستاس شتود(مانند
رقابت،مسائل قانونی و)....
آسیب پذیرها :عواملی بنیادی هستند که شرکت را مستعد اختالل نمتوده و توانتایی آنترا بترای
تحمل تهدیدها و همچنین بقاء در شرایط بروز رویدادهای تصادفی ( چه در داخل و چه خارج
از سیستم) ،تضعیف یا محدود میکنند.
قابلیتها  :ویژگیهایی که یک شرکت را قادر میکند اختالالت را پیش بینتی نمتوده ،وبرآنهتا
غلبه کند .این ویژگیها برای ارائه عملکرد درست و دستیابی به موفقیت ضروری هستند.
توانمند سازها  :عواملی که با تقویت آنها میزان تاب آوری زنجیره تامین بیشتر میشود.

18
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روش تحقیق
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری دادهها توصتیفی پیمایشتی
محستوب میشود .پژوهش با توجه به بازه زمانی آن یک مطالعه مقطعی و با توجه به روابط
شناستایی شتده بین متغیرهای پژوهش از نوع همبستگی است .از نظر رویکرد نیز این پژوهش،
آمیخته(ترکیبی از روشهای کمی و کیفی) میباشد .در مرحله کیفی با تحلیل دلفی و
مصاحبهها ی صورت گرفته و در مرحله کمی به سنجش اعتبار مدل کیفی توسعه داده شده از
طریق پرسشنامه پرداختیم .مطابق بررسیهای انجام شده در ادبیات ومتون مربوطه ،چارچوب
مفهومی از پیش تعیین شده ای در ارتباط با تاب آوری زنجیره تامین برای صنعت داروسازی
وجود ندارد .بنابراین ،الزم است در ابتدا با مرور ادبیات وبررسی تئوریهای موجود،
چارچوب مفهومی اولیه شکل گیرد .سپس این الگو درطول تحقیق با استفاده ازروشهای
مناسب تعدیل و مطابق با شرایط شرکتهای داروسازی اصالح شود .در طی تکمیل مراحل
تحقیق از روش دلفی به منظور باال بردن دقت دادههای گرد آوری شده در بخش مرور ادبیات
پژوهش  ،شناخت وتعدیل شاخص های شناسایی شده با شرایط صنعت دارو بهره برداری
گردیده است .بر اساس این روش ،محقق ابتدا دادههای حاصل از منابع اطالعاتی را به
مجموعهای از شاخصها ،مولفهها و ابعادی و آنگاه آنها را پس از اخذ نظر خبرگان (خبرگان
جامعه آماری) به نوعی تئوری یا نظریه تبدیل کرده است .مبتانی نظری این پژوهش با استفاده
از روش کتابخانه ای تهیه شد؛ پرسشنامه مورد استتفاده در ایتن پژوهش از  35شاخص مرتبط
با مولفههای مدل مفهومی و با مقیاس پنج درجه ای طیتف لیکترت (بسیار کم  ،کم ،متوسط،
زیاد و بسیار زیاد) جهت سنجش متغیرهای متدل استتفاده شد .گویههای تشکیل دهنده
پژوهش با استفاده از مبانی نظری حتوزه تتاب آوری زنجیتره تتامین استخراج شدند
پرسشنامهها به منظور بررسی روایی محتتوا و روایتی صتوری در اختیتار  2نفتر از استادان
حوزه زنجیره تامین قرار گرفت که پس از اعمال اصالحات و درنهایت تایید استاد راهنمتا و
مشاور نسبت به توزیع و جمع آوری آنها اقدام شد .همچنین برای انتخاب اعضای تیم دلفی
(خبرگان) شاخصهایی نظیر :دانش و تجربه و تمایل به مشارکت در تحقیق و زمان کافی مد
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نظر قرار گرفته است .بر این اساس ،انتخاب مشارکت کنندگان در سه گروه هفت نفره و به
صورت هدفمند و گلوله برفی انجام گرفته است .گروه اول مدیران ارشد شرکتهای دارو
سازی ،گروه دوم کارشناسان و متخصصان شاغل درستازمان های مرتبط با صنعتدارو ( نظیر
سازمان غذا و دارو )و گروه سوم نخبگان دانشگاهی بودند،که همگی آشنا با مباحث مدیریت
زنجیره تامین صنعت دارو و ریسک،که حداقل ده ستال ستابقه کتارمرتبط درایتن زمینه دارند،
می باشد .در این تحقیق پیش آزمون های انجام شده پایایی روش دلفی را باال برده و فرآیند
تکرار و تعدیل پاسخها توسط گروهها (آزمون مجدد) موجب بازنگری پاسخها و درنتیجه
افزایش قابلیت اطمینان و پایایی میشود .ضمنا بامراجعه حضوری ومالقات باخبرگان واعضاء
تیم دلفی ضمن افزایش پایایی ابزارتحقیق ،هرگونه ابهام درهنگام پاسخگویی ازبین رفته است.
برای تعیین اتفاق نظر میان اعضای پانل از ضریب هماهنگی کندال نیز استفاده شده است .نتایج
دورهای سه گانه دلفی نشان می دهد که اتفاق نظر اعضای پانل حاصل شده است و میتوان به
تکرار دورها پایان داد.
درمرحلتته بعتتد پیمایشتتی بتتا هتتدف طراحی الگوی زنجیره تتامین تتاب آور درصتنایع دارو
سازی ایتتران انجتتام شتتد که ابزار اصتتلی آن پرسشتتنامه ای دو سویه بتتا طیتتتف پنج تتتایی
لیکترت (از بسیارکتم تتا بسیارزیتاد) کته ستتواالت آن برمبنتتای اطالعتتات بدستتت آمتتده از
روش دلفی بود طرح ریزی شده است .این پرسشنامه شامل  79شاخص و با هدف تعیین میتزان
اهمیت و بررسی وضعیت فعلی این عوامل در صنعت دارو تدوین گردید .همچنتین متدلهتای
اندازه گیری با استتفاده از سه معیار روایی واگرا ،روایی همگرا و پایایی ترکیبی مورد بتترازش
قترار گرفتت .در ادامته بتترای بررستی پایتایی ستنجههتا از دو معیتار بارهتای عتاملی و پایتایی
ترکیبی استفاده شد .جامعه آمتاری در بخش کمی شتتامل متتدیران ارشتد شترکتهای فعتال در
زمینتته تتتامین ،تولیتتد و توزیتتع داروی ایتتران است که آشنا با مباحث زنجیره تامین و مدیریت
ریسک (به صورت مستقیم یتا غیتر مستتقیم) هستند که حداقل پتنج ستتال ستتابقه کتتار مرتبط
داشته باشند  .در ایتن پتژوهش بتا توجته بته گستتردگی جامعته آمتاری بتا روش نمونته گیتری
تصادفی ،نمونه انتخاب شد و از روشهای آماری توصیفی و استنباطی استفاده شده است .نستخه
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 8/8نرم افزار لیزرل برای تدوین متدل معتادالت ستاختاری و اس پتی اس اس نستخه  77بترای
آمار توصیفی ،آزمون تی تک نمونتهای ،تتی مستتقل و تحلیتل واریتانس استتفاده شتده استت.
یافتههای حاصتل از اطالعتتات جمعیتتت شتتناختی نشتان متیدهتد کته  12.1درصتد از پاستخ
دهندگان دارای تحصیالت دکتری و مابقی کارشناسی وکارشناسی ارشد بودند و بتتیش از 92
درصد آنان از سابقه خدمتی بیش از ده سال برختوردار بودنتد .شاخصهتای پایتایی ترکیبتی و
آلفای کرونباخ جهت بررسی پایایی پرسشنامه استفاده شدهاند .تمامی این ضرایب باالتر از 2/9
می باشند و نشان از پایا بودن ابزار اندازه گیری میباشند .الفای کرونبتاخ بترای کتل پرسشتنامه
 ./758بدست امده که حاکی از پایایی مناسب ابزار تحقیق است .از نظرروایی محتوا ،ازابتدا بتا
دقتتت در مطالعتتات کتابخانتته ای و همچن تین ،تحقیق تات مشتتابه ستتعی شتتد در طتتول پتتژوهش
ازشاخصهای مورد قبول و مناسب استفاده شود .همچنین ،پرسشنامه به رویت خبرگتان حتوزه
زنجیره تامین صنعت دارو رسید و با توجه به نظرآنها تعدیل و اصالحات الزم لحاظ شد .انجتام
مصاحبه با چهار نفر از پاسخ دهندگان درباره ابهامات احتمالی پرسشنامه و اعمال نظرهای آنهتا
در پرسشنامه نهایی ،روایی قابل قبولی برای پرسشنامه فراهم آورده است .برای روایتی ستازه از
نتایج تحلیل عاملی تاییدی استفاده میشود.

تحلیل دادهها و یافتههای پژوهش
برای آزمون مدل مفهومی و اطمینان از برازش مدل اندازه گیری ،مدل ساختاری و مدل کلی
پژوهش از مدل سازی معادالت ساختاری برپایه روش مبتنی بر کوواریانس استفاده شده و به
این منظور نرم افزار لیزرل به کارگرفته شده است.

بررسی توصیفی متغیرهای تحقیق
توصیف متغیرها از آن جهت دارای اهمیت است که نتایج آزمون فرضیههای پژوهش
براساس دادهها و شاخصهای این متغیرها استخراج میگردد .با توجه به مقیاس متغیرهای
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تحقیق (طیف لیکرت) شاخص های مرکزی و پراکندگی برای متغیرهای تحقیق محاسبه شده
که نتایج زیر حاصل شده است.
الف)متغیرهای مدل همگی دا رای میانگین باالتر از حد متوسط بوده اند(بیشتر از  3شده
اند)،که نشان میدهد ارزیابی این متغیرها در وضعیتی مطلوب و رضایت بخشی قرار دارند.
ب) از آن جایی که میزان چولگی توزیع نرمال برابر با صفر است ،چولگی نزدیک به صفر،
نرمال بودن توزیع دادهها را بیان میکند .همچنین اگر چولگی متغیری از  7کوچکتر و از 7
بزرگتر باشد ،آن توزیع متغیر مطلقا نرمال نخواهد بود .نتایج نشان میدهد که تمامی
متغیرهای تحقیق را میتوان نرمال در نظر گرفت.
ج) شکل توزیع دادهها را از مقدار میانگین ،میانه و مقایسهی آنها نیز میتوان حدس زد .با
توجه به اینکه مقدار میانگین و میانه نزدیک به هم میباشند بنابراین توزیع متغیرها را میتوان
متغیر متقارن و نرمال در نظر گرفت.

تحلیل كمی یافتهها
در این بخش از تحلیل عاملی تاییدی به منظور اعتبار سنجی و اطمینان از صحت مدلهای
اندازه گیری متغیرهای برونزا و درونزا و مدل یابی معادالت ساختاری به منظور بیان رابطه چند
متغیرآشکار باهم ،چند متغیر پنهان با هم و چند متغیر آشکار و پنهان با هم استفاده شده است.
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تحلیل عاملی دو مرتبه ای محرکهای تابآوری زنجیره تامین
بررسی دیاگرامهای مسیر

نمودار -1مدل محرکهای تابآوری زنجیره تامین در حالت تخمین ضرایب استاندارد
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نمودار 5مدل تحلیل عاملی تاییدی دو مرتبهای را در حالت تخمین ضرایب نشان میدهد.
محرکهای تابآوری زنجیره تامین شامل  1زیر مقیاس میباشد که عبارت است از :مسائل
قانونی ،کاهش ریسک ،پیچیدگی زنجیره تامین ،دوراندیشی ،مدیریت استمرار کسب وکار
وکاهش عدم اطمینان محیطی .در این نمودار اعداد و یا ضرایب به دو دسته تقسیم میشوند.
دستهی اول تحت عنوان معادالت اندازه گیری مرتبه اول هستند که روابط بین متغیرهای پنهان
و آشکارمیباشد (روابط بین بیضی و مستطیل) ،این معادالت را اصطالحاً بارهای عاملی مرتبه
اول گویند .دستهی دوم معادالت ساختاری هستند که روابط بین متغیرهای پنهان و پنهان
(روابط بین محرکهای تابآوری زنجیره تامین و ابعاد) میباشند به این ضرایب اصطالحاً
ضرایب مسیر یا بارهای عاملی مرتبه دوم گفته میشود.
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نمودار -2مدل مح ركهای تاب اوری زنجیره تامین در حالت معنا داری ضرایب

نمودار  7مدل تحلیل عاملی دو مرتبه ای محرکهتای تتاب آوری زنجیتره تتامین را در حالتت
معناداری ضرایب  5نشان میدهد .این متدل در واقتع تمتامی معتادالت انتدازهگیتری (بتارهتای
عاملی) مرتبه اول و دوم را با استفاده از آماره  ،tآزمون میکند .بر طبق این مدل ،بار عاملی در
1-t-value
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سطح اطمینان  %71معنادار میباشد اگر مقدار آمتارهی  tختارج بتازه  -5/71تتا  +5/71قترار گیترد.
مقادیر محاسبه شده  tبرای هر یتک از بتارهتای عتاملی بتاالی  5/71استت .لتذا متیتتوان همستویی

سواالت پرسشنامه برای اندازهگیری مفاهیم را در این مرحله معتبر نشان داد(هومن .)5388

بررسی روایی شاخص محرکهای تابآوری زنجیره تامین:
جدول -1نتایج بارهای عاملی مرتبه اول و دوم و مقدار تی

متغیر
اصلی

مولفهها

محرکهای تابآوری زنجیره تامین

مسائل
قانونی

کاهش
ریسک
پیچیدگی
زنجیره
تامین

دوراندیشی

شاخصها

بارعاملی
مرتبه
اول

آماره
تی

A1

0/21

-

A2

0/25

10/91

A3

0/25

10/23

A4

0/21

10/39

A5

0/22

-

A6

0/21

11/25

A7

0/91

11/07

A8

0/21

11/12

A9

0/21

-

A10

0/27

11/51

A11

0/21

10/12

A12

0/27

11/13

A13

0/22

-

A14

0/23

11/21

A15

0/23

11/11

A16

0/71

9/59

A17

0/21

-

A18

0/23

9/77

بارعاملی مرتبه
دوم(تی)

0/70
()10/21

0/11
()1/75

0/17
()9/51

0/59
()7/50

0/15
()7/11
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91
مدیریت
استمرار
کسب و
کار
کاهش
عدم
اطمینان
محیطی

A19

0/23

9/91

A20

0/25

10/11

A21

0/75

-

A22

0/25

2/91

A23

0/21

2/51

A24

0/79

2/33

0/79
()7/50

به منظور تحلیل ساختار پرسشنامه و کشف عوامل تشکیل دهنتده هتر ستازه از بتارهتای عتاملی
استفاده شده است .نتایج بارهای عاملی مرتبه اول و دوم مدل محرکهتای تتابآوری زنجیتره
تامین در جدول 5خالصه شدهاند .تمامی مقادیر بارهای عاملی مرتبه اول از  2/2بیشتر شتدهانتد

و همچنین مقادیر محاسبه شده  tبرای هر یک از بارهای عاملی باالی  5/71است .لذا متیتتوان
همسویی سواالت پرسشنامه برای اندازهگیری مفاهیم را در این مرحلته معتبتر نشتان داد(هتومن

 .)5388در واقع نتایج فوق نشان می دهد آنچه محقق توسط سواالت پرسشتنامه قصتد ستنجش
آنها را داشته است توسط این ابزار محقق شده است .شاخصی کته بتار عتاملی بتاالتری داشتته
باشد ،دارای اهمیت باالتری نسبت به سایر شاخصها میباشد.
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اعتبار همگرا ،واگرا و پایایی مدل محرکهای تابآوری زنجیره تامین
جدول شماره  -2ضرایب همبستگی و شاخصهای روایی و پایایی مدل محرکهای تابآوری زنجیره تامین

متغیرهای پنهان

() 1

() 2

() 3

() 4

() 5

(
6
)

()1مسائل قانونی

1

()2کاهش ریسک

.35
**2

1

()3پیچیدگی زنجیره

.48
**6

.41
**4

1

()4دوراندیشی

.41
**3

.27
**3

.20
*2

1

()5مدیریت استمرار

.28
**1

.31
**2

.24
**5

.38
**1

1

()1کاهش عدم

.46
**7

.49
**1

.47
**9

.45
**2

.22
*8

تامین

کسب و کار
اطمینان محیطی

1

AVE

A
VE

C
R

آلفا
کرو
نباخ

0.8
86
0.8
87

0.7
85
0.7
86

0.9
36
0.9
36

0.90
9
0.91
0

0.9
02

0.8
13

0.9
29

0.88
5

0.7
76

0.6
02

0.8
98

0.85
9

0.8
50

0.7
23

0.9
02

0.86
8

0.8
75

0.7
66

0.9
11

0.88
9

** تمامی ضرایب در سطح خطای کمتر از  0/05معنادار هستند.

جدول 7ضرایب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه میان ابعاد محرکهای تابآوری
زنجیره تامین را به صورت دو به دو نشان میدهد .روی قطر اصلی این ماتریس عدد یک واقع
شده است به این منظور که هر متغیر با خودش همبستگی کامل دارد .تمامی ضرایب در سطح
اطمینان  %71معنادار هستند (مقدار سطح معناداری کمتر از  1درصد میباشد) .هر چه قدر
مقدار ضریب همبستگی بزرگتر باشد ،شدت رابطه بین دومتغیر بیشتر و قوی تر است.
جدول7عالوه بر بررسی ضرایب همبستگی به روایی واگرا میپردازد .الزمه تایید روایی واگرا
بیشتر بودن مقدار ریشه دوم میانگین واریانس تبیین شده از تمامی ضرایب همبستگی متغیر
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مربوطه با باقی متغیرها است .به عنوان مثال ریشه دوم میانگین واریانس تبیین شده برای متغیر
مسائل قانونی ( )% 88/1شده است که از مقدار همبستگی این متغیر با سایر متغیرها بیشتر است.
به منظور اندازهگیری اعتبار همگرا ،سه واحد در نظر گرفته میشود که عبارتند از بارهای
عاملی ،متوسط واریانس استخراج شده 5و پایایی مرکب یا پایایی سازه میباشد .متوسط
واریانس استخراج شده ،استفاده یک مقیاسی از همگرایی در میان مجموعهای از گویههای
مشاهده شده یک ساختار است .در واقع یک درصدی از واریانس شرح داده شده در میان
گویهها است .این متوسط واریانس استخراجی بایستی باالتر از  2.1باشد تا یکی از معیارهای
اعتبار همگرا تایید شود(فورنل و الرکر  .)5785پایایی مرکب هم بنا به گفته فورنر و
الرکر( )5785بایستی  2/9یا باالتر باشد که نشان از کافی بودن سازگاری درونی میباشد.
روایی همگرا در تحقیق حاضر استفاده شده است به این معنا که نشانگرهای هر سازه در
نهایت ،تفکیک مناسبی را به لحاظ اندازهگیری نسبت به سازههای دیگر مدل فراهم آورند .به
عبارت سادهتر هر نشانگر فقط سازه خود را اندازهگیری کند و ترکیب آنها به گونهای باشد
که تمام سازهها به خوبی از یکدیگر تفکیک شوند .با کمک شاخص میانگین واریانس
استخراج شده مشخص شد که تمام سازههای مورد مطالعه دارای میانگین واریانس استخراج
شده باالتر از  2/1هستند .شاخصهای پایایی ترکیبی 7و آلفای کرونباخ جهت بررسی پایایی
پرسشنامه استفاده شدهاند .تمامی این ضرایب باالتر از  2/9میباشند و نشان از پایا بودن ابزار
اندازه گیری میباشند.

)1 - Average Variance Extracted (AVE
1-CR
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شاخصهای برازش مدل محرکهای تابآوری زنجیره تامین:
جدول  -3شاخصهای برازش مدل
نام شاخص

براورد

حد مجاز

شده
(کای دو بر درجهی آزادی)

0/913

کمتر از 3

نیکویی برازش()GFI

0/25

باالتر از 0/2

نیکویی برازش تعدیل شده()AGFI

0/21

باالتر از 0/2

ریشه میانگین مربعات خطای برآورد( 0/000 )RMSEAکمتر از 0/1
برازندگی تعدیل یافته()CFI

1

باالتر از 0/9

برازندگی نرم شده()NFI

0/91

باالتر از 0/9

برازندگی نرم نشده()NNFI

0/99

باالتر از 0/9

1

باالتر از 0/9

برازندگی فزاینده()IFI

در کار با برنامه لیزرل ،هر یک از شاخصهای بهدستآمده برای مدل به تنهایی دلیل
برازندگی یا عدم برازندگی آن نیست ،بلکه این شاخصها را باید در کنار یکدیگر و با هم
تفسیر کرد .برای ارزیابی مدل تحلیل عاملی تأییدی و مدل مسیر چندین مشخصه برازندگی
وجود دارد .در این پژوهش برای ارزیابی مدل تحلیل عاملی تأییدی از شاخصهای کای دو،5
شاخص برازندگی  ،7شاخص تعدیل برازندگی ،شاخص نرمشده برازندگی شاخص نرمنشده
برازندگی، 3شاخص برازندگی فزاینده، 2شاخص برازندگی تطبیقی 1و شاخص بسیار مهم
ریشه دوم برآورد واریانس خطای تقریب 1استفاده شده است.
1-χ 2
2-GFI
3-NNFI
4-IFI
5-CFI
6-RMSEA
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در صورت تأیید مدل توسط شاخصهای برازندگی ،از آن میتوان برای آزمون فرضیات
رواب ط علی بین متغیرهای موجود استفاده کرد .بنابراین تعیین برازندگی (تناسب) مدل از
الزامات تحلیل مسیر به شمار میرود.
-5از آزمون کای دواغلب به عنوان شاخص موفقیت نام برده میشود .این شاخص به سادگی
نشان میدهد که آیا بیان مدل ساختار روابط میان متغیرهای مشاهده شده را توصیف میکند یا
خیر .هر چقدر مقدار کای دوکوچکتر باشد بهتر است .این شاخص معموالً تحت شرایط
نرمال بودن چند متغیره 5صادق است و نسبت به اندازه نمونه حساس است ،زیرا ممکن است
یک مدل در اندازه نمونه کم ،تناسب داشته باشد ،ولی در نمونه زیاد برازش نداشته باشد.
برخی محققان از نسبت به عنوان شاخص جایگزینی استفاده میکنند ،اما این شاخص نیز
محدودیتهایی مشابه کای دو دارد .در مورد نسبت مجذورکایدو به درجه آزادی قطعیت
وجود ندارد و در منابع مقدار زیر  3قابل قبول است کالنتری( .)5388برای این مدل مقدار
کای دو بر درجه آزادی بسیار مطلوب برآورد شده است.

 -7معیار  GFIنشاندهنده اندازهای از مقدار نسبی واریانسها و کوواریانسها میباشد که
توسط مدل تبیین می شود .این معیار بین صفر تا یک متغیر میباشد که هرچه به عدد یک
نزدیکتر باشد ،نیکویی برازش مدل با دادههای مشاهده شده بیشتر است .به طور کلی در مدل

معادالت ساختاری هر چه مقدار  GFIباالتر از  2/8باشد مدل از لحاظ این شاخص در
وضعیت خوبی قرار دارد(جارزکاگ و سوربوم )5788،مقدار  GFIگزارش شده برای این

مدل بسیار مطلوب برآورد شده اند.
 -3برای بررسی اینکه مدل مورد نظر چگونه برازندگی و صرفهجویی را با هم ترکیب
می کند از شاخص بسیار توانمند ریشه دوم برآورد واریانس خطای تقریب استفاده شده است.

شاخص  ،RMSEAریشة میانگین مجذورات تقریب میباشد .این شاخص برای مدلهای

خوب  2/21و کمتر است ،مقدار اولیه  RMSEAبرای مدل بسیار مطلوب برآورد شده اند و
نشان از تبیین مناسب کوواریانسها دارد.

1 - Multivariate Normality

طراحی و تبیین مدل زنجیره تامین تاب آور در صنعت داروسازی ایران

21

 -4برای بررسی اینکه یک مدل به خصوص در مقایسه با سایر مدلهای ممکن ،از لحاظ
تبیین مجموعهای از دادههای مشاهدهشده تا چه حد خوب عمل میکند از مقادیر شاخص
نرمشده برازندگی ( ،)NFIشاخص نرمنشده برازندگی ،شاخص برازندگی فزاینده و شاخص
برازندگی تطبیقی استفاده شده است .مقادیر باالی  2/7این شاخصها حاکی از برازش بسیار
مناسب مدل طراحی شده در مقایسه با سایر مدلهای ممکنه است .همانطور که مشخصههای
برازندگی نوشته شده در جدول باال نشان میدهد ،دادههای مدل تحقیق با ساختار عاملی و
زیرب نای نظری تحقیق برازش مناسبی دارد و این بیانگر همسو بودن سؤاالت با سازههای نظری
است و درنتیجه میتوان گفت مدل تحقیق مورد تایید واقع میگردد.

تحلیل عاملی دو مرتبه ای آسیبپذیری
بررسی دیاگرامهای مسیر
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نمودار -3مدل آسیبپذیری در حالت تخمین ضرایب استاندارد

طراحی و تبیین مدل زنجیره تامین تاب آور در صنعت داروسازی ایران

23

نمودار 3مدل تحلیل عاملی تاییدی دو مرتبهای را در حالت تخمین ضرایب نشان میدهد.
آسیبپذیری شامل  9زیر مقیاس میباشد که عبارت است از :آشفتگی و تالطم محیطی،
اختالل در فعالیت تامینن کننده/مشتری ،فشارهای بیرونی ،محدودیتهای منبع یابی تامین و
توزیع ،ارتباطات ،فرآیند تولید و مالی و منابع انسانی.
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نمودار -4مدل آسیبپذیری در حالت معناداری ضرایب

طراحی و تبیین مدل زنجیره تامین تاب آور در صنعت داروسازی ایران

25

نمودار  2مدل تحلیل عاملی دو مرتبه ای آسیبپذیری را در حالت معناداری ضرایب ()t-value

نشان میدهد ،مقادیر محاسبه شده  tبرای هر یک از بارهای عاملی باالی  5/71است .لذا میتوان
همسویی سواالت پرسشنامه برای اندازهگیری مفاهیم را در این مرحله معتبر نشان داد.
نتایج بارهای عاملی مرتبه اول و دوم مدل آسیبپذیری نشانگر آنست که تمامی مقادیر

بارهای عاملی مرتبه اول از  2/2بیشتر شدهاند و همچنین مقادیر محاسبه شده  tبرای هر یک از
بارهای عاملی باالی  5/71است .لذا میتوان همسویی سواالت پرسشنامه برای اندازه گیری
مفاهیم را در این مرحله معتبر نشان داد.

اعتبار همگرا ،واگرا و پایایی مدل آسیب پذیری نیز با استفاده از ضرایب همبستگی پیرسون و
شاخصهای روایی و پایایی آن محاسبه شده است .ضرایب همبستگی پیرسون بررسی رابطه
میان ابعاد آسیب پذیری را به صورت دو به دو نشان میدهد .عالوه بر بررسی ضرایب
همبستگی،روایی واگرا نیزدر نظر گرفته شده است.
مقدار ریشه دوم شاخص میانگین واریانس تبیین شده ،برای تمامی متغیرها ،از همبستگی آن
متغیر با سایر متغیرها بیشتر میباشد .با کمک شاخص میانگین واریانس استخراج شده مشخص شد
که تمام سازههای مورد مطالعه دارای میانگین واریانس استخراج شده باالتر از  2/1هستند.

شاخصهای پایایی ترکیبی( )CRو آلفای کرونباخ جهت بررسی پایایی پرسشنامه استفاده شده
اند .تمامی این ضرایب باالتر از  2/9میباشند و نشان از پایا بودن ابزار اندازه گیری میباشند.
برای مدل آسیبپذیری تمامی شاخصهای برازش مدل شامل شاخصهای کای دو بر درجه

آزادی( ،)χ 2/dfشاخص برازندگی ( ،)GFIشاخص تعدیل برازندگی( ،)AGFIشاخص

نرمشده برازندگی ( ،)NFIشاخص نرمنشده برازندگی ( ،)NNFIشاخص برازندگی فزاینده

( ،)IFIشاخص برازندگی تطبیقی(مقایسهای) ( )CFIو شاخص بسیار مهم ریشه دوم

برآورد واریانس خطای تقریب( )RMSEAتماما در وضعیت مطلوب و ایده آلی قرار

داشتهاند و میتوان گفت دادههای مدل تحقیق با ساختار عاملی و زیربنای نظری تحقیق برازش
مناسبی دارد و این بیانگر همسو بودن سؤاالت با سازههای نظری است و درنتیجه میتوان
گفت مدل تحقیق مورد تایید واقع میگردد.
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تحلیل عاملی دو مرتبه ای قابلیتها
بررسی دیاگرامهای مسیر

نمودار  -5مدل قابلیتها در حالت تخمین ضرایب استاندارد

طراحی و تبیین مدل زنجیره تامین تاب آور در صنعت داروسازی ایران

27

نمودار  1مدل تحلیل عاملی تاییدی دو مرتبهای را در حالت تخمین ضرایب نشان میدهد.
قابلیتها شامل  1زیر مقیاس می باشد که عبارت است از :انعطاف پذیری در تامین و اجرای
سفارش ،همکاری ،منابع مالی و انسانی ،تطبیق پذیری و وضوح/مرئی بودن زنجیره تامین.

نمودار -6مدل قابلیتها در حالت معناداری ضرایب
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نمودار 1مدل تحلیل عاملی دو مرتبهای قابلیتها را در حالت معناداری ضرایب ()t-value

نشان میدهد .مقادیر محاسبه شده  tبرای هر یک از بارهای عاملی باالی  5/71است .لذا

میتوان همسویی سواالت پرسشنامه برای اندازهگیری مفاهیم را در این مرحله معتبر نشان داد.
نتایج بارهای عاملی مرتبه اول و دوم مدل قابلیتها بیانگر آنست که تمامی مقادیر بارهای

عاملی مرتبه اول از  2/2بیشتر شدهاند و همچنین مقادیر محاسبه شده  tبرای هر یک از بارهای

عاملی باالی  5/71است .لذا میتوان همسویی سواالت پرسشنامه برای اندازه گیری مفاهیم را
در این مرحله معتبر نشان داد .اعتبار همگرا ،واگرا و پایایی مدل قابلیتها نیز بااستفاده از
ضرایب همبستگی پیرسون و شاخصهای روایی و پایایی مدل قابلیتها محاسبه شده است.
ضرایب همبستگی پیرسون بررسی رابطه میان ابعاد قابلیتها را به صورت دو به دو نشان
میدهد .عالوه بر بررسی ضرایب همبستگی ،روایی واگرا نیزدر نظرگرفته شده است .مقدار
ریشه دوم شاخص میانگین واریانس تبیین شده ،برای تمامی متغیرها ،از همبستگی آن متغیر با
سایر متغیرها بیشتر میباشد .با کمک شاخص میانگین واریانس استخراج شده مشخص شد که
تمام سازههای مورد مطالعه دارای میانگین واریانس استخراج شده باالتر از  2/1هستند.

شاخصهای پایایی ترکیبی( )CRو آلفای کرونباخ جهت بررسی پایایی پرسشنامه استفاده
شدهاند .تمامی این ضرایب باالتر از  2/9میباشند و نشان از پایا بودن ابزار اندازهگیری
میباشند.
برای مدل قابلیتها تمامی شاخصهای برازش مدل شامل شاخصهای کای دو بر درجه

آزادی( ،)χ 2/dfشاخص برازندگی ( ،)GFIشاخص تعدیل برازندگی( ،)AGFIشاخص

نرمشده برازندگی ( ،)NFIشاخص نرمنشده برازندگی ( ،)NNFIشاخص برازندگی فزاینده

( ،)IFIشاخص برازندگی تطبیقی(مقایسهای) ( )CFIو شاخص بسیار مهم ریشه دوم برآورد

واریانس خطای تقریب( ) RMSEAتماما در وضعیت مطلوب و ایده آلی قرار داشتهاند و

میتوان گفت داده های مدل تحقیق با ساختار عاملی و زیربنای نظری تحقیق برازش مناسبی
دارد و این بیانگر همسو بودن سؤاالت با سازههای نظری است و درنتیجه میتوان گفت مدل
تحقیق مورد تایید واقع میگردد.

طراحی و تبیین مدل زنجیره تامین تاب آور در صنعت داروسازی ایران

29

تحلیل عاملی دو مرتبه ای توانمند سازها
بررسی دیاگرامهای مسیر
مدل تحلیل عاملی تاییدی دو مرتبهای توانمندسازها در حالت تخمین ضرایب محاسبه شده
است .توانمندسازها شامل پنج زیر مقیاس میباشد که عبارت است از :منابع انسانی ،چابک
سازی فرآیند و عملیات ،تکنولوژی اطالعات ،حمایتهای دولتی و فرهنگ مدیریت ریسک
و بحران.

نمودار - 7مدل توانمندسازها در حالت معناداری ضرایب
نمودار 9مدل تحلیل عاملی دو مرتبه ای توانمندسازها را در حالت معناداری ضرایب (t-
 )valueنشان میدهد .مقادیر محاسبه شده  tبرای هر یک از بارهای عاملی باالی  5/71است.
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لذا میتوان همسویی سواالت پرسشنامه برای اندازه گیری مفاهیم را در این مرحله معتبر نشان
داد.
نتایج بارهای عاملی مرتبه اول و دوم مدل توانمندسازها نشان میدهد که تمامی مقادیر بارهای

عاملی مرتبه اول از  2/2بیشتر شدهاند و همچنین مقادیر محاسبه شده  tبرای هر یک از بارهای

عاملی باالی  5/71است .لذا میتوان همسویی سواالت پرسشنامه برای اندازهگیری مفاهیم را
در این مرحله معتبر نشان داد.
ضرایب همبستگی پیرسون و شاخصهای روایی و پایایی برای مدل توانمندسازها محاسبه شده
است .ضرایب همبستگی پیرسون بررسی رابطه میان ابعاد توانمندسازها را به صورت دو به دو
نشان میدهد .عالوه بر بررسی ضرایب همبستگی ،روایی واگرا نیزدر نظر گرفته شده است.
مقدار ریشه دوم شاخص میانگین واریانس تبیین شده ،برای تمامی متغیرها ،از همبستگی آن
متغیر با سایر متغیرها بیشتر می باشد .با کمک شاخص میانگین واریانس استخراج شده مشخص
شد که تمام سازه های مورد مطالعه دارای میانگین واریانس استخراج شده باالتر از  2/1هستند.

شاخصهای پایایی ترکیبی( )CRو آلفای کرونباخ جهت بررسی پایایی پرسشنامه استفاده
شدهاند .تمامی این ضرایب باالتر از  2/9میباشند و نشان از پایا بودن ابزار اندازهگیری
میباشند.
برای مدل توانمندسازها تمامی شاخصهای برازش مدل شامل شاخصهای کای دو بر درجه

آزادی( ،)χ 2/dfشاخص برازندگی ( ،)GFIشاخص تعدیل برازندگی( ،)AGFIشاخص

نرمشده برازندگی ( ،)NFIشاخص نرمنشده برازندگی ( ،)NNFIشاخص برازندگی فزاینده

( ،)IFIشاخص برازندگی تطبیقی(مقایسهای) ( )CFIو شاخص بسیار مهم ریشه دوم برآورد

واریانس خطای تقریب( ) RMSEAتماما در وضعیت مطلوب و ایده آلی قرار داشتهاند و

میتوان گفت دادههای مدل تحقیق با ساختار عاملی و زیربنای نظری تحقیق برازش مناسبی
دارد و این بیانگر همسو بودن سؤاالت با سازههای نظری است و درنتیجه میتوان گفت مدل
تحقیق مورد تایید واقع میگردد.

طراحی و تبیین مدل زنجیره تامین تاب آور در صنعت داروسازی ایران

91

تحلیل عاملی دو مرتبه ای زنجیره تامین تابآور
بررسی دیاگرامهای مسیر

نمودار  - 8مدل زنجیره تامین تابآور در حالت تخمین ضرایب استاندارد
نمودار 8مدل تحلیل عاملی تاییدی دو مرتبهای را در حالت تخمین ضرایب نشان میدهد.
زنجیره تامین تابآور شامل چهار زیر مقیاس میباشد که عبارت است از :آمادگی ،پاسخ
گویی ،بهبود و بازگشت و رشد و بالندگی.
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نمودار  - 11مدل زنجیره تامین تابآور در حالت معناداری ضرایب

نمودار 7مدل تحلیل عاملی دو مرتبهای زنجیره تامین تابآور را در حالت معناداری ضرایب

( )t-valueنشان میدهد .مقادیر محاسبه شده  tبرای هر یک از بارهای عاملی باالی 5/71
است .لذا می توان همسویی سواالت پرسشنامه برای اندازه گیری مفاهیم را در این مرحله معتبر
نشان داد.

بررسی روایی شاخص زنجیره تامین تابآور:
جدول  -4نتایج بارهای عاملی مرتبه اول و دوم و مقدار تی

زنجیره تامین تابآور

متغیر
اصلی

مولفهها

آمادگی

شاخصها

بارعامل
ی
مرتبه
اول

آماره
تی

E1

0/21

-

E2

0/22

10/91

E3

0/20

9/51

E4

0/22

11/05

E5

0/29

-

E6

0/72

10/05

بارعاملی مرتبه
دوم(تی)

0/11
()1/51
0/12
()3/77
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پاسخ

93

E7

0/22

11/51

بهبود و

E8

0/29

-

بازگشت

E9

0/21

11/17

E10

0/25

11/22

E11

0/23

11/12

E12

0/21

-

رشد و

E13

0/29

10/15

بالندگی

E14

0/27

10/12

گویی

0/10
()1/57

0/53
()1/01

نتایج بارهای عاملی مرتبه اول و دوم مدل زنجیره تامین تابآور در جدول 2خالصه شدهاند.

تمامی مقادیر بارهای عاملی مرتبه اول از  2/2بیشتر شده اند و همچنین مقادیر محاسبه شده t
برای هر یک از بارهای عاملی باالی  5/71است .لذا میتوان همسویی سواالت پرسشنامه برای
اندازهگیری مفاهیم را در این مرحله معتبر نشان داد.

اعتبار همگرا ،واگرا و پایایی مدل زنجیره تامین تابآور
جدول شماره - 5ضرایب همبستگی پیرسون و شاخصهای روایی و پایایی مدل زنجیره تامین تابآور

متغیرهای
پنهان
()1آمادگی

()1

()2

()3

()2پاسخ گویی

1
.258

()3بهبود و

.251 .347

()4رشد و

.268 .277 .281

بازگشت
بالندگی

**

**

**

(4
)

1
**

**

1
**

1

آلفا

AVE

AV
E

CR

0.92
8
0.90
2

0.86
2
0.81
3

0.88
8
0.90
0.886
2

0.94
1

0.88
5

0.90
9

0.895

0.93
8

0.88
0

0.88
9

0.869

** تمامی ضرایب در سطح خطای کمتر از  0/05معنادار هستند

کرونبا
خ

0.869
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جدول  1ضرایب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطهی میان ابعاد زنجیره تامین تابآور را به
صورت دو به دو نشان میدهد .این جدول عالوه بر بررسی ضرایب همبستگی به روایی واگرا
میپردازد .همانطور که در جدول مشخص است ،مقدار ریشه دوم شاخص میانگین واریانس
تبیین شده ،برای تمامی متغیرها ،از همبستگی آن متغیر با سایر متغیرها بیشتر میباشد .با کمک
شاخص میانگین واریانس استخراج شده مشخص شد که تمام سازههای مورد مطالعه دارای

میانگین واریانس استخراج شده باالتر از  2/1هستند .شاخصهای پایایی ترکیبی( )CRو
آلفای کرونباخ جهت بررسی پایایی پرسشنامه استفاده شدهاند .تمامی این ضرایب باالتر از 2/9
میباشند و نشان از پایا بودن ابزار اندازهگیری میباشند.

شاخصهای برازش مدل زنجیره تامین تابآور:
جدول - 6شاخصهای برازش مدل زنجیره تامین تابآور

نام شاخص

براورد شده

حد مجاز

(کای دو بر درجهی آزادی)

0/211

کمتر از 3

نیکویی برازش()GFI

0/93

باالتر از 0/2

نیکویی برازش تعدیل شده()AGFI

0/90

باالتر از 0/2

ریشه میانگین مربعات خطای برآورد()RMSEA

0/001

کمتر از 0/1

1

باالتر از 0/9

0/91

باالتر از 0/9

برازندگی نرم نشده()NNFI

1

باالتر از 0/9

برازندگی فزاینده()IFI

1

باالتر از 0/9

برازندگی تعدیل یافته()CFI
برازندگی نرم شده()NFI

همانطور که در جدول باال مشاهده میشود برای مدل زنجیره تامین تابآور تمامی

شاخصهای برازش مدل شامل شاخصهای کای دو بر درجه آزادی( ،)χ 2/dfشاخص
برازندگی ( ،)GFIشاخص تعدیل برازندگی( ،)AGFIشاخص نرمشده برازندگی (،)NFI

شاخص نرمنشده برازندگی ( ،)NNFIشاخص برازندگی فزاینده ( ،)IFIشاخص برازندگی
تطبیقی(مقایسهای) ( )CFIو شاخص بسیار مهم ریشه دوم برآورد واریانس خطای
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تقریب( ) RMSEAتماما در وضعیت مطلوب و ایده آلی قرار داشتهاند و میتوان گفت
داده های مدل تحقیق با ساختار عاملی و زیربنای نظری تحقیق برازش مناسبی دارد و این بیانگر
همسو بودن سؤاالت با سازههای نظری است و درنتیجه میتوان گفت مدل تحقیق مورد تایید
واقع میگردد.

معادالت ساختاری (پاسخ به فرضیههای تحقیق)
پس از اعتبارسنجی مدلهای اندازهگیری نوبت به بررسی مدل ساختاری یا درونی تحقیق
میرسد .در این قسمت نیز معیارهای اعتبارسنجی مدل ساختاری در جدول  9آورده شده
است.
جدول  -7معیارهای اعتبارسنجی مدل ساختاری

نوع

شاخص

تفسیر شاخص

منبع

اعتبار
مدل

ضریب
تعیین)R2(1

واریان توضیحی یک متغیر درونزا را
کل آن توسط
نسبت به واریان
متغیرهای برونزا اندازهگیری میکند .برای
این شاخص مقادیر بزرگتر از ./170
قوی ،بزرگتر از  ./333متوسط و کمتر از
 ./190ضعیف تلقی میشود.

چین( )1922و
رینگل)1001(1

اعتبار
مدل

ضرایب
3
مسیر

ضرایب مسیر بین متغیرهای پنهان باید
بر اساس عالمت جبری ،مقدار و
معناداری ،نوع رابطه بین دو متغیر را
نشان میدهد .منفی بودن ضریب ،رابطه
و مثبت بودن ضریب رابطه
عک
مستقیم بین دو متغیر را نشان میدهد.

چین ()1992

اعتبار

1 -Coefficient of Determination
2 -Ringle
3- Path Coefficients
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بررسی دیاگرامهای مدل اصلی

نمودار  -11مدل معادالت ساختاری در حالت تخمین ضرایب

نمودار 55مدل تحلیل عاملی تاییدی و معادالت ساختاری را در حالت تخمین ضرایب نشان
میدهد .در این مدل متغیر محرکهای تابآوری زنجیره تامین (مستقل) ،آسیبپذیری ،
قابلیتها و توانمندسازها (میانجی) ،زنجیره تامین تابآور (وابسته) میباشند .در این نمودار
اعداد و یا ضرایب به دو دسته تقسیم میشوند .دستهی اول تحت عنوان معادالت اندازه گیری
مرتبه دوم هستند که روابط بین متغیرهای بیضی و مستطیل میباشند .دستهی دوم معادالت
ساختاری هستند که روابط بین متغیرهای اصلی (بیضی و بیضی) میباشند و برای آزمون
فرضیات استفاده میشوند .به این ضرایب اصطالحاً ضرایب مسیر 5گفته میشود .نمودار55

مدل را در حالت معناداری ضرایب ( )t-valueنیز نشان میدهد .این مدل در واقع تمامی

معادالت اندازهگیری (بارهای عاملی مرتبه دوم و معادالت ساختاری را با استفاده از آماره ،t

1 -Path coefficient
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آزمون می کند .بر طبق این مدل ،ضریب مسیر و بار عاملی در سطح اطمینان  %71معنادار

میباشد اگر مقدار آمارهی  tخارج بازه  -5/71تا  +5/71قرار گیرد.

اعتبار همگرا ،واگرا و پایایی مدل كلی تحقیق
جدول شماره  -8ضرایب همبستگی پیرسون و شاخصهای روایی و پایایی مدل کلی
(3
متغیرهای پنهان

()2( )1

( )1زنجیره تامین تابآور

1

()1آسیبپذیری

0.
56
0.
61
0.
56
0.
69

()4

)

(
5
)

( )3قابلیتها
( )1توانمندسازها
( )5محرکهای تابآوری
زنجیره تامین

1
0.
54
0.
59

0.
77

1

0.
70

0.
66

0.
64

1

1

آلفا

AVE

AV
CR
E

0.8
03
0.7
54
0.7
74
0.7
83

0.6
45
0.5
69
0.5
99
0.6
13

0.9
21
0.9
02
0.9
17
0.8
88

0.8
20

0.6
72

0.88 0.9
6
02

کرو
نباخ

0.90
0
0.87
4
0.90
4
0.86
9

** تمامی ضرایب در سطح خطای کمتر از  5/55معنادار هستند

جدول 8ضرایب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطهی میان متغیرهای اصلی مدل را نشان
میدهدکه عالوه بر بررسی ضرایب همبستگی به روایی واگرا میپردازد .همانطور که در
جدول مشخص است ،مقدار ریشه دوم شاخص میانگین واریانس تبیین شده ،برای تمامی
متغیرها ،از همبستگی آن متغیر با سایر متغیرها بیشتر میباشد .با کمک شاخص میانگین
واریانس استخراج شده مشخص شد که تمام سازههای مورد مطالعه دارای میانگین واریانس

استخراج شده باالتر از  2/1هستند .شاخصهای پایایی ترکیبی( )CRو آلفای کرونباخ جهت

مطالعات مدیریت صنعتی – سال شانزدهم ،شماره ،15،زمستان 79

78

بررسی پایایی پرسشنامه استفاده شدهاند .تمامی این ضرایب باالتر از  2/9میباشند و نشان از
پایا بودن ابزار اندازهگیری میباشند.

شاخصهای برازش مدل اصلی:
جدول -9شاخصهای برازش مدل اصلی

نام شاخص

براورد شده

حد مجاز

(کای دو بر درجهی آزادی)

1/201

کمتر از 3

نیکویی برازش()GFI

0/21

باالتر از 0/2

نیکویی برازش تعدیل شده()AGFI

0/21

باالتر از 0/2

ریشه میانگین مربعات خطای برآورد()RMSEA

0/027

کمتر از 0/1

برازندگی تعدیل یافته()CFI

0/91

باالتر از 0/9

برازندگی نرم شده()NFI

0/90

باالتر از 0/9

برازندگی نرم نشده()NNFI

0/95

باالتر از 0/9

برازندگی فزاینده()IFI

0/95

باالتر از 0/9

همانطور که در جدول باال مشاهده میشود برای مدل کلی تمامی شاخصهای برازش مدل
شامل شاخصهای کای دو بر درجه آزادی( ،)χ 2/dfشاخص برازندگی ( ،)GFIشاخص
تعدیل برازندگی( ،)AGFIشاخص نرمشده برازندگی ( ،)NFIشاخص نرمنشده برازندگی

( ،)NNFIشاخص برازندگی فزاینده ( ،)IFIشاخص برازندگی تطبیقی(مقایسهای) ()CFI

و شاخص بسیار مهم ریشه دوم برآورد واریانس خطای تقریب( ) RMSEAتماما در
وضعیت مطلوب و ایده آلی قرار داشتهاند و میتوان گفت دادههای مدل تحقیق با ساختار
عاملی و زیربنای نظری تحقیق برازش مناسبی دارد و این بیانگر همسو بودن سؤاالت با

سازههای نظری است و درنتیجه میتوان گفت مدل تحقیق مورد تایید واقع میگردد.
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نتایج فرضیههای تحقیق:
جدول - 11نتایج معادالت ساختاری جهت بررسی فرضیههای اصلی

جهت

R2

وضعیت فرضیه

محرکهای تابآوری زنجیره
تامین← آسیب پذیری

6.610 0.779

0.63

تأیید

-

محرکهای تابآوری زنجیره
تامین← توانمندسازها

0.70

6.38

0.49

تأیید

+

محرکهای تابآوری زنجیره
تامین← قابلیتها

0.77

6.88

0.59

تأیید

+

محرکهای تابآوری زنجیره
تامین← زنجیره تامین تابآور

0.14

2.61

تأیید

+

آسیبپذیری ← زنجیره تامین
تابآور

-0.24

-2.83

تأیید

-

قابلیتها ← زنجیره تامین تابآور

0.28

2.48

تأیید

+

توانمندسازها← زنجیره تامین
تابآور

0.94

4.93

تأیید

+

فرضیات

بتا

T

0.83

تاثیر

|t|>1.96 Significant at P<0.05, |t|>2.58 Significant at P<0.01

فرضیه  :5محرکهای تابآوری زنجیره تامین بر آسیب پذیری تاثیر معناداری دارد.
نتایج به دست آمده از معادالت ساختاری نشان میدهد با توجه به این که مقدار آماره تی
( )-1/15خارج بازه بحرانی است (مقدار تی کوچکتر از  -5/71شده است) ،بنابراین با احتمال
 2/71ادعای محقق مبنی بر این که “محرکهای تابآوری زنجیره تامین بر آسیب پذیری
تاثیر معناداری دارد “تایید میگردد .و با توجه به این که ضریب بتا ( )-2/997مقداری منفی
شده است ،محرکهای تابآوری زنجیره تامین بر آسیب پذیری تاثیر منفی و عکس دارد.
مابقی فرضیهها هم تایید میشوند.

522
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نتیجه گیری وارائه پیشنهادها
در حال حاضر ،بسیاری از شرکتها در معرض اختالالت زنجیره تأمین هستند .پیامدهای
اختاللهای زنجیره تأمین از ضررهای کوتاه مدت تا بلندمدت متفاوت است .مطالعات نشان
میدهد که درصد کاهش درآمد شرکتهای جهانی به علت این اختالالت از  78درصد در سال
 7255به27درصد در سال  7253رشد داشته است .بروز اختالالت ناخواسته و پیش بینی نشده
ممکن است به شکست زنجیره تأمین بیانجامد .هر چند که محققان ،رویههایی را برای کاهش
آسیب پذیری بررسی کرده اند ،اما نمیتوان به طور کامل آسیب پذیری زنجیرههای تأمین را
کاهش داد .افزایش آسیب پذیری زنجیره تامین در اثر اختالل  ،نیازمند رویکردهای نوینی
است تا بتواند بر اثرات منفی ریسک و اختاللهای به وجود آمده در زنجیره تأمین غلبه نماید و
جریان بی وقفه محصوالت را در سراسر شبکه ایجاد کرده و عالوه بر این ،استمرار کسب و
کار و زنجیرههای تأمین را نیز تضمین نماید .از اینرو ،برای حفظ و بهبود عملکرد زنجیره
تأمین پس از وقوع یک اختالل ،زنجیرههای تأمین باید تاب آور باشند.
دستیابی به یک زنجیره تامین تاب آور نیازمند شناسایی و یافتن عوامل اصلی و تاثیر گذار در
این رابطه و برقراری ارتباط بین آنها میباشد ،که در این پژوهش ضمن تبیین ابعاد تاب آوری
زنجیره تامین ،با در نظر گرفتن مولفههای اصلی و بهره گیری از نظرات خبرگان صنعت و
تدوین مدل با کمک روش مدلسازی معادالت ساختاری به این مهم پرداخته است .لذا میتوان
با بکارگیری مجموعه ای از اقداماتی که به تاب آور شدن زنجیره تامین کمک نموده و باعث
واکنش و پاسخگویی بهنگام در مواجهه با اختالالت میشود ،در یک سطح مطلوبی ،خدمت
رسانی به مشتری را حفظ کرد .متدل بته دستت آمتده از نظترکاربردی برای مدیران صنعت
دارو نیز بسیار مهم است؛ از آن جایی که مدیران اغلب برنامه ریزیها و تصمیمات خود را بر
اساس عدم امکان وقوع بحرانها از جمله فجایع طبیعی همچون سیل و زلزله و فجایع مصنوع
بشر مانند جنگ  ،اعتراضات و اعتصابها طراحی میکنند و به نوعی سعی میکنند
ریسکها ی این چنینی را نادیده بگیرند و بر اساس شرایط نرمال تصمیم گیری کنند لذا
میتوانند با درک عمیق تاب آوری ،پاسخهای مناسبی برای رویارویی با این اختالالت از پیش
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طراحی نموده و از صدمات متعددی که زنجیرههای تامین از نادیده گرفتن ریسکهای مرتبط
با فجایع طبیعی و بشرساخته دیده اند ،تا حدی پیشگیری نموده ،نظام زنجیره تامین تاب آور
خود را بهبود و ارتقاء داده ،حفط و بقای حیات خود را تضمین نمایند .مدل طراحی شده بر
اساس اطالعات به دست آمده از شرکتهای فعال در صنعت داروسازی است و در نتیجه برای
این سازمان نیز کارساز است .حتال ایتن ستؤال مطرح می شود که می توان این مدل را
بهشرکت های دیگر نیز تعمیم داد؟ در پاستخ بایتد گفتت نخست ،در انتخاب فاکتورها سعی
شده است فاکتورهایی انتختاب شتوند کته از آنهتا در قبتل در طراحی تاب آوری زنجیره
تأمین استفاده شده باشد ،درثانی روابتط بته دستت آمتده در ایتن پژوهش های گذشته نیز در
پژوهش به صورت جداگانه تأیید شده اند .در نتیجه می توانگفت ،در شرایط مشابه می توان
ایتن متدل را بته زنجیره ها ی تأمین دیگر نیز تعمیم داد .اگرچه تالش زیادی شده است تا
مدلی جامع تدوین شتود ولی به طور مطمئن با کاستی هایی مواجه است .از این رو برای
توسعه و تقویتت متدل و بته دستتآوردن نتایج بهترمی توان پیشنهادهایی به شرح زیر ارائه
نمود :در پژوهش حاضر ،مدل زنجیره تامین تاب آور در یک صنعت خاص مورد بررستی
قرار گرفت؛ ازاین رو پیشنهاد میشود پژوهشگران آتی مدل پژوهش را در صتنایع و
شترکتهای مختلف موردآزمون قرار دهند و نسبت به میزان جامعیت آن اظهارنظر کنند.
همچنین به ایجاد ابزار اندازه گیری برای تاب آوری زنجیره تامین و ارزیابی سطح فعلی تاب
آوری شرکت پرداخته و برنامه ریزی الزم برای دستیابی به سطح مطلوبی از تاب آوری را
انجام دهند.
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ارائه یک مدل ریاضی چندهدفه مكانیابی ،تخصیص و توزیع کاالهای
امدادی در شرایط عدمقطعیت
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چکیده
در این مقاله ،تصمیمات مربوط به فازهای مختلف چرخه مدیریت بحران در قالب یک مدل برنامهریزی ریاضی
یکپارچه با فرض شرایط واقعی بحران مدلسازی میشود .اهداف ،کمینهسازی تعداد افراد مجروح خدمتدهی
نشده و کمینهسازی هزینههای امدادی در مناطق آسیب دیده هستند .بهینه سازی همزمان مسائل مکانیابی
پایگاههای امداد ،تخصیص منابع ،توزیع و ارسال کاالهای امدادی و تخلیه مجروحین( شرایط قبل و بعد از
بحران) از جمله نوآوریهای این پژوهش میباشد .از این رو سناریوهایی بر اساس گسلهای موجود (چهار
گسل) در منطقه یک کالن شهر تهران در نظر گرفته شده است .در این پژوهش ابتدا یک مدل برنامهریزی
عددصحیح صفر و یک را ارائه میکنیم .برای اعتبارسنجی مدل ،در ابعاد کوچک از روش محدودیت اپسیلون

در محیط نرم افزاری گمز با حل کننده  Cplexحل شده است .برای حل مسئله در ابعاد بزرگ یک مطالعه
موردی را با استفاده از دادههای پایگاههای امداد رسان در منطقه یک شهر تهران بررسی میکنیم .مطالعه

موردی نیز با استفاده از رویکرد ژنتیک با مرتب سازی نامغلوب مورد بررسی قرار گرفته است .نتایج تحقیق
بیانگر آن است که رویکرد ژنتیک با مرتب سازی نامغلوب با کمترین خطا نسبت به حل دقیق و زمان کمتر
قادر حل مدل خواهد بود.
كلید واژهها :مدیریت بحران؛ توزیع و تخصیص؛ مکانیابی تسهیالت؛ نقاط انتقال
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مقدمه
آمار و اطالعات موجود نشان میدهند که پدیدههای غیرمترقبه زمینی ،اقیانوسی و جوی در
حال افزایش هستند و زندگی بشر را در سراسر جهان با خسارات و تلفات مالی و جانی
گستردهای مواجه کردهان د .همه آمارهای منتشر شده از وقوع بالیای طبیعی و اثرات جانی و
مالی آنها ،لزوم آمادگی برای مواجهه با بحران و مدیریت پیامدهای ناشی از آن را به ویژه در
کشوری پر خطر نظیر ایران نشان میدهند .مدیریت بحران یکی از پر اهمیتترین مباحث
علمی-کاربردی امروز دنیاست که در چهار فاز اصلی پیشگیری ،آمادگی ،پاسخدهی و
بازیابی به مواجه موثر با پیامد های احتمالی حوادث دارد .با توجه به این که وقوع بحران،
همواره اثرات جبران ناپذیری داشته است ،مدیریت لجستیک امداد بالیا به عنوان موضوعی
قابل توجه در سطح جهان مطرح شده است تا به کمک آن بتوان پیامدهای ناشی از یک
بحران را کاهش داد .مکانیابی تسهیالت و میزان ذخیرهسازی کاالهای امدادی از جمله
استراتژی هایی هستند که در فاز آمادگی پیش از بحران بدان پرداخته میشوند ،زیرا رابطه
مستقیمی با به هنگام بودن خدمات و هزینههای فاز پاسخدهی در شبکه لجستیک امداد دارند.
عدم توجه به اثر متقابل فازهای مختلف مدیریت بحران بر روی یکدیگر میتواند مانع بسیار
بزرگی برای واکنش موثر به بحران باشد .در واقع ،بهینهسازی فعالیتهای یکایک این فازها،
لزوما نمیتواند منجر به بهینه بودن کل عملیات امداد شود و بعضا ممکن است به تصمیمات
غیر عملی در شرایط بحران بیانجامد .بدین ترتیب ،یکپارچهسازی فازهای مدیریت بحران از
عواملی است که تاکنون کمتر مورد توجه پژوهشگران بوده است و ضرورت دارد که در
مسائل بهینه سازی شبکه لجستیک امداد بالیا در نظر گرفته شود .از این رو بنا بر اهمیت روز
افزون مساله مدیریت بحران در دنیای کنونی ،این جا ما به مدل سازی تصمیمات مربوط به
فازهای مختلف چرخه مدیریت بحران در قالب مدلهای ریاضی یکپارچه با فرض شرایط
واقعی بحران می پردازیم .با توجه به سطح باالی خطرپذیری منطقه یک شهر تهران در برابر
زلزله ،دادههای پایگاههای امدادرسان در این منطقه را برای اعتبار سنجی شبکه لجستیک امداد
پیشنهادی به کار می گیریم .ترتیب بقیه مطالب ارائه شده بدین قرار است :در بخش دوم،
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مروری بر ادبیات موضوع خواهیم داشت .در بخش سوم ،مسأله ارائه شده را تشریح و با
استفاده از عددصحیح صفر و یک مدلسازی میکنیم .در بخش چهارم مزایای مدیریتی مدل
پیشنهادی ارائه شده است .در بخش پنجم روش حل و بخش ششم مطالعه موردی و نتایج
محاسباتی تشریح شده است .در بخش آخر نتایج به دست آمده را ارائه خواهیم کرد.
مروری بر ادبیات موضوع
محمدی و همکاران ( )7259یک مدل دو سطحی را برای مکانیابی نقاط انتقال و مراکز توزیع
کاالهای امدادی در شرایط زلزله توسعه دادند .در سطح اول مکانیابی تسهیالت امدادی و
تعیین مکان نقاط انتقال انجام شده و در سطح دوم مسیریابی برای انتقال مصدومان و اجساد به
نقاط از پیش تعیین شده انجام میشود .همچنین سه سناریو با توجه به شرایط گسلهای شهر
تهران ( گسل مشا ،گسل ری و گسل شمال) با احتماالت  2.32 ،2.31و  2.31در نظر گرفته
شده است .در نهایت این مدل با توجه چند هدفه بودن ،با استفاده از روش محدودیت اپسیلون
و نرم افزار گمز حل شده است .نتایج تحقیق بیانگر انتخاب  52نقطه برای تاسیس نقاط انتقال
در کنار بزرگراهها میباشد .زهیری و همکاران ( )7259یک مدل چند سطحی و تحت عدم
قطعیت را جهت برنامه ریزی مراکز توزیع کاالهای امدادی توسعه دادند .عدم قطعیت در نظر
گرفته شده در پارامترهایی مانند تقاضا و ظرفیت تاسیسات بوده که بصورت فازی مثلثی در
نظر گرفته شده است .از جمله متغیرهای در نظر گرفته شده در این پژوهش میتوان سطح
موجودی هر انبار ،مقدار جریان کاال از تامین کننده به هر انبار و از هر انبار به محل آسیب
دیده نام برد .از جمله نتایج این پژوهش شامل موارد زیر باشد -5 :ظرفیت تامین کنندگان و
انبارها با هزینه کل رابطه معکوس دارد و افزایش ظرفیت انبارها و تامین کنندگان موجب
کاهش هزینهها در این مدل میشود  -7هزینههای جریمه برای تقاضای ارضا نشده نقش بسیار
زیادی در عملکرد سیستم ایفا میکند .افزایش این جریمهها موجب خواهد شد تمامی نقاط
تقاضا پوشش داده شود .صالحی و همکاران ( )7259یک مدل چند دوره ای و احتمالی را
برای طراحی شبکه پخش خون بعد از وقوع زلزله ارائه نمودند .تقاضا نیز برای انواع مشتقات
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خون از جمله پالسما و پالکت احتمالی در نظر گرفته شده است .زنجیره تامین خون در نظر
گرفته در این پژوهش سه سطحی بوده و شامل-5 :اهدا کنندگان -7مراکز جمع آوری خون و
 -3پایگاه انتقال خون می باشد .مدل پیشنهاد شده در دو سطح قبل و بعد از زلزله و برای شهر
تهران ارائه شده است .در سطح اول تعداد تسهیالت موقت جمع آوری خون تعیین میگردد و
در سطح دوم سناریوهای بعد از وقوع زلزله از جمله پخش فرآوردههای خونی انجام میشود.
در نهایت صحت عملکرد مدل با شبیه سازی مونت کارلو مورد بررسی قرار گرفته است.
ماهوتچی و همکاران( ) 7259یک مدل دوسطحی احتمالی را جهت مدیریت بحران قبل و بعد
از وقوع زلزله ارائه نمودند .در سطح اول این مدل مکانیابی ایستگاههای امدادرسانی و در
سطح دوم تخصیص این ایستگاهها به نقاط بحران زده انجام شده است .از جمله متغیرهای
تصمیم این پژوهش را می توان مقدار کاالی ذخیره شده و مقدار کمبود در هر مرکز نام برد.
صحت مدل پیشنهادی که بصورت چند کاالیی و چند دوره ای بوده ،بر روی زلزله احتمالی
شهر تهران آزمایش شده است .ذکایی و همکاران ( )7251در پژوهش خود یک زنجیره تامین
سه سطحی شامل تامین کنندگان ،مراکز توزیع امداد و محلهای آسیب دیده را در نظر
گرفتند .اهداف این پژوهش افزایش سطح رضایت آسیب دیدگان و کاهش هزینهها بوده و
برای این منظور جریمههایی در صورت کمبود کاال در نظر گرفته شده است .مدل ارائه شده
که دارای عدم قطعیت در پارامترهایی همچون تقاضا و هزینه بوده توسط بهینه سازی استوار
حل شده است .مطالعه موردی انجام شده در این پژوهش منطقه البرز میباشد که مستعد وقوع
زلزله و حوادث طبیعی دیگر است .داگالس و همکاران( )7251یک مدل دو سطحی را برای
توزیع موجودی در زنجیره تامین امداد بحران ارائه دادند .در نظر گرفتن ریسک مکانیابی از
جمله نوآوریهای آنها بوده است .در این پژوهش ،وسایل حملونقل به صورت ناهمگن و با
ظرفیتهای متفاوت در نظر گرفته شده اند .آنها برای نشان دادن کارایی مدل به بررسی یک
مطالعه موردی در کشور برزیل پرداختند .مطالعه موردی ارائه شده با یک الگوریتم ابتکاری
حل شده است .کاودور و همکاران( )7251یک مدل دو سطحی را برای تخصیص کاالهای
امدادی در شرایط زلزله به مناطق آسیب دیده توسعه داده اند .هدف این پژوهش کاهش
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مسافت پیموده و همچنین کمینه کردن تقاضای پاسخ نداده شده میباشد .برای نیل به این
هدف سناریوهایی بر روی زمان وقوع حادثه و شرایط محیطی از جمله وجود ترافیک و...
تعریف شده است .از جمله نوآوریهای این پژوهش در نظر گرفتن تعادل بین عرضه و تقاضا،
سطح سرویس و در نظر گرفتن بهره وری عملیات تولید میباشد .در نهایت مدل ارائه شده بر
روی زلزله احتمالی کشور ترکیه مطالعه موردی شده است .سو و همکاران ( )7251با استفاده
از مدلسازی ریاضی و سیستم الکترونیک برای کسب اطالعات جغرافیایی به مکانیابی

پناهگاهایی برای مصدومین بعد از وقوع زلزله پرداختند .مدل ارائه شده از نوع  -Pمیانه و
دارای اهدافی چون بیشینه کردن سطح پوشش و کمینه کردن فاصله تا پناهگاه میباشد.
الگوریتم ارائه شده شامل سه گام میباشد -5 :انتخاب پناهگاههای کاندید -7تجزیه و تحلیل
میزان پوشش هر پناهگاه  -3انتخاب مکان قطعی پناهگاه .نتایج حاصل از اجرای نتایج مدل
برای شهر یانگژو 5بیانگر صحت و دقت مدل ارائه شده میباشد .فریدونی و شهانقی ()7251

یک مدل چند دوره ای برای مسئله مکانیابی و تخصیص در حالت لجستیک بشردوستانه را
مطرح نمودند .مدل ارائه شده برای مدیریت در فاز پاسخگویی در سوانح طبیعی میباشد .در
سطح اول این مسئله مکان و زیر ساختها ی امداد بحران مشخص شده و در سطح دوم میزان
کاالی امدادی حمل شده به بیمارستانها و منطق آسیب دیده مشخص میگردد .هدف مدل
پیشنهادی که از نوع مبتنی بر سناریو بوده شامل کاهش هزینههای امدادرسانی میباشد .این
مسئله با استفاده از بهینه سازی استوار حل شده است .محمدی و همکاران ( )7251یک مدل
سه هدفه و احتمالی را برای توزیع کاالهای امدادی در شرایط زلزله توسعه دادند .مکانیابی
تسهیالت امدادی ،تعیین مقدار بهینه موجودی و مقدار بهینه جریان کاالها از جمله
کارکردهای این مدل میباشد .در این پژوهش سناریوهای گوناگونی با توجه به هزینهها و
زمان رخداد زلزله تعریف شده است .اهداف در نظر گرفته شده شامل بیشینه کردن سطح
تحت پوشش ،بیشینه کردن عدالت در توزیع کاال و کمینه کردن هزینههای کل میباشد .مدل
ارائه شده که شامل یک مطالعه مورد در شهر تهران میباشد ،توسط الگوریتم فراابتکاری
1 Yangzhou
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اجتماع ذرات حل شده است .چن و همکاران( )7251یک مدل برنامه ریزی عدد صحیح را
جهت مکانیابی تسهیالت موقت بعد از وقوع بحران ارائه دادند .توجه به زیر ساختهای حمل
و نقل و خرابی راهها در اثر بحران از جمله نوآوریهای این پژوهش میباشد .از جمله
مهمترین اهداف این پژوهش کاهش مسافت بین تسهیالت موقت و مناطق آسیب دیده و در
نهایت کاهش هزینههای امداد رسانی میباشد .برای حل مدل ارائه شده از رویکرد ابتکاری
متشکل از آزاد سازی الگرانژ و الگوریتم کوتاهترین مسیر استفاده شده است .چو و
همکاران( ) 7251یک مدل غیرخطی عددصحیح را جهت تخصیص مراکز امداد به مناطق
آسیب دیده پس از وقوع زلزله ارائه دادند .برای حل مدل مذکور از زنجیره احتمالی مارکوف
استفاده شده است .هدف اصلی این پژوهش بیشینه نمودن افراد مجروح و مصدوم خدمت
رسانی شده و تحت پوشش میباشد .مدل پیشنهادی بر روی دادههای واقعی زلزله چین که در
سال  7228اتفاق افتاده آزمایش شده است .نتایج بیانگر بهبود شرایط 72درصدی هزینههای
امدادرسانی در صورت اجرای مدل پیشنهادی میباشد .ابوناصر و همکاران( )7252یک مدل
سه هدفه را جهت مدیریت بحران در فاز پاسخگویی ارائه نمودند .کمینه ساختن زمان رسیدن
کاالهای امدادی به دست مجروحین ،کمینه ساختن تعداد امدادرسانهای مورد نیاز برای
تاسیس یک مرکز توزیع و کمینه ساختن تقاضای برآورده نشده از جمله اهداف این پژوهش
بشمار میرود .برای حل مورد ارائه شده از روش محدودیت اپسیلون استفاده شده است .نتایج
بدست آمده بیانگر همگرایی مناسب نقاط پارتو و در نتیجه عملکرد موثر مدل ارائه شده
میباشد.

ارائه یک مدل ریاضی چندهدفه مکانیابی ،تخصیص و توزیع کاالهای امدادی ...
جدول -5مروری بر ادبیات موضوع

113

552

مطالعات مدیریت صنعتی – سال شانزدهم ،شماره ،15،زمستان 79

لو و شئو ( ،)7253یک مدل مکانیابی مرکز را برای استقرار مراکز توزیع امداد ارائه نمودند.
در این مدل ،زمان سفر بین مناطق آسیب دیده و مراکز توزیع به صورت غیر قطعی در نظر
گرفته شده و با استفاده از بازههای ثابت به جای توزیعهای احتمال بیان می شود .در مدل ارائه
شده ،هدف حداقل نمودن حداکثر زمان سفر میان مراکز توزیع و مناطق حادثه دیده است.
برای حل نیز ،یک الگوریتم ابتکاری ارائه شده و در مطالعه موردی به کار گرفته شده است.
وحدانی ( )5371یک مدل برنامه ریزی مختلط عدد صحیح چند هدفه به منظور مکانیابی و
کنترل موجودی در یک شبکه خدمات درمانی با در نظر گرفتن اثر ریسک مکانیابی ارائه
نموده است .همچنین به منظور مواجه با عدم قطعیت موجود در سایر پارامترهای مدل نظیر
هزینههای حمل و نقل ،بازگشایی ،منابع در دسترس و غیره از روش بهینه سازی استوار استفاده
گردید .به عالوه از آنجایی که مدل به صورت دو هدفه میباشد از یک رویکرد فازی به
منظور حل مدل استفاده شد .یکی از مزیتهای مدل ارائه شده نسبت به تحقیقات موجود در
ادبیات لحاظ نمودن سیستم کنترل موجودی میباشد .چرا که این امر باعث میگردد مدیران
بتوانند در این شرایط در صورت افزایش سطح تقاضا برخورد مناسبتری جهت برآورده نمودن
آنها داشته باشند .بزرگی امیری و همکاران ( )5371یک مدل ریاضی خطی عدد صحیح
مختلط برای مکانیابی نقاط انتقال و پناهگاهها با در نظر گرفتن محدودیت ظرفیت برای
تسهیالت ارائه نمودند .هدف این مدل کمینه سازی کل زمان تخلیه افراد و توزیع اقالم
امدادی در منطقه چهار تهران میباشد .نوآوری این مقاله تخلیه و انتقال هم زمان مجروحان
به مراکز درمانی و افراد سالم به پناهگاهها است .همچنین جهت رسیدگی و رفع احتیاجات
اولیه ی افراد سالم ،انبارهایی در نظر گرفته شده تا بتوانند کاالهای مورد نیاز آنها را نظیر
آب ،غذا ،پتو و ...تأمین کنند .بزرگی امیری و فتاحی ( )5372یک مدل برنامه ریزی ریاضی
ف ازی چند هدفه برای توزیع اقالم امدادی و تخلیه مصدومین ارائه دادند .همچنین آنها
مکانیابی مراکز توزیع امداد ،مکانیابی مراکز درمانی و تخصیص این مراکز به نواحی آسیب
دیده در زمان بحران را نیز مورد بررسی قرار دادند .به عالوه مدل پیشنهادی قادر است تعداد
وسایل مورد نیاز برای انتقال کاال از نقاط تامین به مراکز توزیع و از مراکز توزیع به نقاط
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آسیب دیده را به همراه نوع آن مشخص کند .مدل شامل دو هدف کلی بوده است -5 :کمینه
سازی مجموع هزینهها ی لجستیکی( شامل هزینه راه اندازی ،حمل و نقل و هزینه کمبود اقالم
امدادی)  -7بیشینه سازی تعداد مجروحین منتقل شده .در نهایت مطالعه موردی انجام شده
بیانگر صحت عملکرد مدل ارائه شده میباشد .آراسته و همکاران ( )5372یک مدل برنامه
ریزی عدد صحیح مختلط را برای مساله ی مکانیابی چند تسهیلی با فرض محدودیت در
ظرفیت تسهیالت ارائه کرده اند .هدف مدل کمینه سازی زمان کل ارسال مصدومین در
زنجیره امداد و جریمه برای عدم ارسال تقاضای برآورده نشده میباشد .قابلیت انتقال هر
مشتری بطور مستقیم و یا با استفاده از نقاط انتقال به تسهیل در مدل در نظر گرفته شده است.
برای نشان دادن کارایی مدل پیشنهادی مطالعه موردی از منطقه  2شهر تهران اجرا شده است و
با روش شاخه و کران حل شده است .عشقی و نجفی( )5375یک مدل چند کاالیی و چند
دوره ای را در فاز پاسخ به زلزله جهت مدیریت بحران ارائه نمودند .به همین منظور برای تابع
هدف مدل توسعه یافته در این تحقیق ،حداقل سازی مجموع نیازهای برآورده نشده کاال و
مصدومان رسیدگی نشده انتخاب شده است در این پژوهش فرض شده است که دو نوع
کاال و چهار نوع مصدوم وجود دارد .بطوریکه مصدومان نوع یک و چهار به ترتیب
مصدومان سطحی و فوتی بوده و در نتیجه نیازمند حمل به بیمارستان نیستند .مدل ارائه شده با
استفاده از نرم افزار گمز حل شده است و نتایج بیانگر صحت عملکرد مدل میباشد .علی نژاد
و همکاران ( )5375یک مدل بهینه سازی برای مسئله مکانیابی تسهیالت و طراحی شبکه تحت
حالت استوار را ارائه دادند .مدل مذکور هزینههای مورد انتظار احداث تسهیالت ،احداث
خطوط ارتباطی را به گونه ای کمینه مینماید که جواب به دست آمده استوار باشد .از
مهمترین اهداف این پژوهش کاهش هزینههای نگهداری حمل ونقل و احداث ،کمینه کردن
ارزش انتظاری هزینه هر سناریو و تعیین بهترین شبکه برای حمل و نقل کاالها میباشد .مدل
ارائه شده بر روی  52نمونه تصادفی تولید شده ،آزمایش شده و تجزیه و تحلیلهای محاسباتی
مختلفی صورت گرفته و تأثیر پارامترهای مدل بر رفتار و پیچیدگی مدل مورد سنجش و
ارزیابی قرار گرفته است .نتایج بیانگر صحت عملکرد مدل پیشنهادی میباشد.
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با توجه به مرور وتحلیل ادبیات و جدول  5می توان گفت که در نظر گرفتن مسائل یکپارچه
در شبکه لجستیک امداد به گونه ای که بتوانند تمامی فازهای مدیریت بحران را در نظر
گرفته و تصمیمات مختلف از جمله تخصیص ،تخلیه ،توزیع و انتقال مجروحین را به طور
همزمان بهینه سازی نمایند ،یکی از مهم ترین مواردی است که باید به آن پرداخته شود.
همچنین عدم توجه به بحث احتمال تخریب مسیرها در اکثر پژوهشها و عدم توجه به عدم
قطعیت در عرضه و هزینهها بصورت سناریویی را میتوان به عنوان یکی دیگر از شکاف
تحقیقاتی این پژوهش در نظر گرفت.
بیان مساله
در شرایطی که زلزله بزرگی رخ دهد ،در ابتدا بایتد پرستنل امتداد شتامل پزشتکان ،پرستتاران،
امدادگران و  ...از بیمارستانها و مراکز هالل احمر به مناطق حادثه دیده اعزام شوند تا عملیات
امداد و نجات انجام گیرد .بعد از این که افراد زلزلهزده سالم و مجروحین سرپایی به پناهگاههتا
منتقل شدند ،کاالهای امدادی مانند :غذا ،آب آشامیدنی ،دارو و  ...باید در دورههای مختلتف
از مراکز توزیع از پیش تعیین شده به پناهگاهها حمل شده تا نیاز افراد را بترآورده کنتد .هزینته
ثابت و متغیر تاسیس ایستگاهها و پناهگاهها نیز در هر سناریو مشخص و ثابت است .هدف ایتن
مطالعه ،توسعه مدلی جهت مدیریت زنجیره امداد بحران استت کته شتامل تصتمیمات فازهتای
آمادگی و پاسخگویی میباشد .در سطح آمادگی که قبل از وقوع بحتران صتورت متیگیترد،
مکانیابی پایگاهها ی توزیع و نقاط انتقتال صتورت گرفتته و در ستطح پاستخگویی کته پتس از
وقوع بحران صورت میگیرد ،چگونگی ارسال کاال ،تجهیزات و پرستنل امدادرستان بته محتل
بحران زده صورت خواهد گرفت .در ایتن مقالته تخصتیص ،مکانیتابی تستهیالت و تصتمیمات
مربوط به موقعیت موجتودی در زنجیتره امتداد متورد توجته قترار خواهتد گرفتت .تصتمیمات
مکانیابی تسهیالت بر روی عملکرد فعالیتهای امداد تاثیرگتذار متیباشتد چترا کته تعتداد و
مکان مراکز توزیع و مقدار کاالهای امدادی که در هر مرکز ذخیره میشود بطتور مستتقیم بتر
روی زمان پاسخ و هزینههایی که در طول زنجیره امداد اتفاق متیافتتد ،تتاثیر دارد .تصتمیمات
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تخصیص و موجودی که مساله مورد بررسی در این تحقیق می باشد متتاثر از عوامتل متعتددی
میباشد که تلفیق آنها در قالب روشی واحد را مشکل میسازد .از طرفی اهمیت استتراتژیک
بحث امداد و نجات در زمتان بحتران از جنبتههتای مختلتف اجتمتاعی-اقتصتادی نشتاندهنتده
ضرورت توجه به این مساله استت .بنتابرابن نتوآوریهتای مستئله متورد بررستی بته شترح زیتر
میباشد:
-5طراحی زنجیره امداد چهارسطحی یکپارچه شامل تأمین کنندگان ،توزیع کنندگان ،مناطق
آسیب دیده و انواع مراکز درمانی با هدف حداقل نمودن تقاضاهای پوشش دهی نشده و
مجموع هزینهها در زنجیره
-7در نظر گرفتن همزمان تصمیمات استراتژیکی و عملیاتی مربوط به فازهای آمادگی و
پاسخگویی به بحران
-3بهینه سازی همزمان مسائل مکان یابی تسهیالت ،تخصیص منابع ،توزیع و ارسال امداد و
تخلیه مجروحین با فرض عدم قطعیت تقاضا ،هزینهها و دسترس پذیری تسهیالت و مسیرهای
ارتباطی
-2بهینه سازی مسائل توزیع کاال و تخلیه مجروحین با استفاده از تعیین مسیرهای بهینه در
شبکه معابر منطقه با کمک نقشه راههای موجود ،به گونه ای که احتمال حذف برخی از
مسیرها به دلیل پیشروی آوار حین وقوع بحران را در نظر گرفته است
-1استفاده از دادهها و نتایج تخمین خسارت وقوع زلزله در منطقه یک شهر تهران به منظور
اعتبارسنجی مدلها در شرایط واقعی و حل مدل در ابعاد بزرگ توسط روش حل فراابتکاری
شکل  5ساختار زنجیره امداد بحران پیشنهادی را نشان میدهد:

مطالعات مدیریت صنعتی – سال شانزدهم ،شماره ،15،زمستان 79

558

شکل -1ساختار پیشنهادی برای زنجیره امداد بحران

مفروضات مساله
 تعداد و مکان تامین کنندگان ،مراکز درمانی و مناطق آسیب دیده ثابت و مشخص
هستند.
 مکانهای بالقوه برای تاسیس و مراکز توزیع امداد و مراکزدرمانی مشخص هستند.
 هر مرکز توزیع قادر است تنها به ناحیهای که در آن واقع شده است خدمت دهی
کند.
 ناوگان حمل و نقل یکنواخت نیست و انوع مختلفی از وسایل نقلیه را در بر میگیرد.
 ظرفیت وسایل نقلیه محدود است.
 مسئله چند کاالیی بوده و کاالهای امدادی متفاوت با اولویت وزنی و حجمی
مشخص در نظر گرفته شده است.
 عدم قطعیت در نظر گرفته شده بر پایه سناریو میباشد .سناریوها نیز بر اساس شدت
وقوع زلزله و بالطبع نوع گسلی در آن اتفاق میافتد متفاوت میباشد (.در این
پژوهش چهار گسل آهار ،گسل شمال تهران ،گسل مشا و گسل ری مورد بررسی
قرار گرفته است).
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مجموعهها /شناساگرها
̅

مجموعه کاالهای امدادی

̅

مجموعه گرههای موجود در شبکه
̅

مجموعه مناطق آسیب دیده

̅

مجموعه اندازه مراکز توزیع امداد
مجموعه وسایل نقلیه

̅

مجموعه کمانهای موجود در شبکه

̅
̅

مجموعه افراد مجروح
مجموعه عرضه کنندگان

̅

مجموعه نقاط کاندید برای تاسیس مراکز توزیع

̅

امداد

̅̅̅

مجموعه نقاط کاندید برای تاسیس مراکز درمانی
موقت

̅

مجموعه مراکز درمانی

̅

مجموعه سناریوهای ممکن

پارامترها
تعداد وسایل نقلیه در دسترس نوع در سناریوی
تعداد افراد آسیب دیده نوع در گره آسیب دیده
مقدار تقاضای کاالی نوع

در گره آسیب دیده

تعداد تختهای موجود در گره
مقدار کاالی نوع

در سناریوی

برای مجروحین نوع

که میتواند از گره تامین کننده

اولویت برآوردن تقاضای کاالی

در سناریوی

تامین شود
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اولویت امداد رسانی به فرد مجروح نوع
ظرفیت مراکز توزیع با اندازه (متر مکعب)

ظرفیت مرکز درمانی موقت برای افراد مجروح نوع
ظرفیت حجمی وسیله نقلیه برای حمل کاالها (متر مکعب)
ظرفیت وسیله نقلیه برای حمل کاالها (کیلو گرم)
ظرفیت وسیله نقلیه برای حمل مجروحین
تعداد مراکز درمانی موقتی که تاسیس میشوند
حجم هر واحد کاالی
وزن هر واحد کاالی

(متر مکعب)
(کیلوگرم)

درصد دسترسپذیری تسهیالت شامل :تامین کنندگان ،توزیع کنندگان و مراکز
درمانی واقع در گره در سناریوی
اگر وسیله نقلیه

قادر به حمل کاالی

باشد برابر با یک ،و در غیر این صورت

برابر با صفر
اگر وسیله نقلیه

بتواند محور

به

را در سناریوی طی کند برابر با یک ،و

در غیر این صورت برابر با صفر
قادر به خدمتدهی به تسهیل واقع در

اگر تسهیل واقع در مکان

در سناریوی باشد برابر با یک ،و در غیر این صورت برابر با صفر
اگر وسیله نقلیه

قادر به حمل کاالی

باشد برابر با یک ،و در غیر این صورت

برابر با صفر
هزینه تاسیس مرکز توزیع با اندازه در گره
هزینه تاسیس مرکز درمانی موقت در سناریوی در مکان
هزینه متغیر وسیله نقلیه نوع که مسیر به را در سناریوی طی میکند
هزینه حمل کاالی نوع

انتقال یافته از گره

به گره

توسط وسیله نقلیه

سناریوی
هزینه حمل افراد مجروح نوع
توسط وسیله نقلیه در سناریوی

انتقال یافته از گره

به گره

در
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متغیرها
مقدار کمبود کاالی

در گره آسیب دیده

تعداد افراد مجروح نوع

در سناریوی

در گره آسیب دیده

در سناریوی که

هنوز خدمت رسانی نشدهاند
تعداد افراد مجروح نوع انتقال یافته از گره

به گره

در سناریوی
تعداد وسایل نقلیه نوع که مسیر به را در سناریوی طی میکنند
مقدار کاالی

که پیش از بحران از گره عرضه

تامین و در مرکز

توزیع ذخیره میشود
اگر مرکز توزیع با اندازه در گره

احداث شود ،برابر با یک ،و در

غیر این صورت برابر با صفر
اگر در سناریوی

در مکان

مرکز درمانی موقت احداث شود،

برابر با یک ،و در غیر این صورت برابر با صفر
مقدار کاالی نوع

انتقال یافته از گره

به گره

توسط وسیله نقلیه

در سناریوی
تعداد افراد مجروح نوع

انتقال یافته از گره

به گره

توسط وسیله نقلیه در سناریوی
مدل ریاضی
مدل ریاضی با دو تابع هدف و محدودیتهای مربوطه به قرار زیر مطرح میشود:
() 1

∑∑∑
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() 1

∑∑∑∑∑∑

s.t.
() 3

∑∑

() 1

∑∑

() 5

∑∑
∑

∑

∑

() 1

∑∑

() 7

∑∑

() 2
() 9

,

∑

∑

∑∑

()10

∑

()11

∑

()11
()13

∑

∑∑
∑
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()11

∑∑

()15

∑∑

()11

,

∑

()17

∑

()12

∑

()19

∑

()10

∑∑

()11

∑

()11

()13
تابع هدف اول کمینهسازی کمبود کاالهای امدادی در مناطق بحران زده با توجه به اولویت
هر یک از کاالها میباشد .تابع هدف دوم کمینهسازی هزینههای امدادرسانی میباشد .این
هزینهها شامل هزینههای تاسیس مراکز توزیع و مراکز درمانی موقت ،هزینه وسایل نقلیه،
هزینه حمل و نقل افراد آسیب دیده و هزینه حمل کاالهای امدادی میباشد.
محدودیت ( )3برای کنترل جریان مجروحین در مناطق بحران زده میباشد .محدودیت()2
میزان جریان کاالهای امدادی در مناطق بحران زده را نشان میدهد .محدودیت ( )1مربوط به
جریان کاالهای امدادی در مراکز توزیع است و تضمین میکند که مقدار کاالی ارسالی
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توسط هر مرکز توزیع به مناطق آسیب دیده نباید بیشتر از ذخیره موجودی مرکز مورد نظر
باشد .محدودیتهای ( )1و ( )9به ترتیب بیانگر قابلیت وسایل نقلیه برای حمل انواع کاالهای
امدادی و حمل انواع مجروحین هستند .این دو محدودیت به دو متغیر

و

مقدار میدهد .محدودیتهای ( )8و ( )7تضمین میکنند که انتقال مجروحین به مراکز
درمانی موقت و جریانهای ورودی و خروجی کاالها در مراکز توزیع تنها در صورت تاسیس
این مراکز امکان پذیر است .محدودیت ( )52نشان میدهد که در هر نقطه ،قابلیت تاسیس
مراکز توزیع حداکثر در یک اندازه وجود دارد .محدودیت ( )55تضمین میکند که مراکز
درمانی موقت حداکثر به تعدادی مشخص تاسیس شوند .محدودیت ( )57بیان میکند که در
صورت تاسیس مرکز توزیع ،ذخیره سازی در مرکز امکان پذیر است .در واقع این محدودیت
کنترل کننده ظرفیت مراکز توزیع میباشد .محدودیتهای ( )53و ( )52بیانگر ظرفیت تامین
کنندگان کاالهای امدادی پیش و پس از وقوع بحران هستند .محدودیت ( )51مربوط به
محدودیت تعداد وسیله نقلیه در دسترس میباشد و محدودیت ( )51تضمین میکند که
جابهجایی وسایل نقلیه در مسیرها تنها در صورتی امکان پذیر است که کمانهای مربوطه پس
از وقوع بحران در دسترس باشند .محدودیتهای ( )58( ،)59و ( )57ظرفیتهای وزنی و
حجمی وسایل نقلیه برای حمل کاال و مجروحین را تضمین میکنند .محدودیتهای ( )72و
( ) 75نیز تضمین کننده رعایت ظرفیت مراکز درمانی موجود و مراکز درمانی موقت پس از
وقوع بحران هستند .محدودیتهای ( )73و ( )72نیز محدودیت بدیهی مدل میباشد و نوع
متغیرهای تصمیم مدل را مشخص میکنند.
مزایای مدیریتی مدل پیشنهادی
اگرچه اقدامات لجستیکی و عملیات تخلیه از اقدامات مهم جهت پاسخگویی به زلزله بوده
و انجام درست این اقدامات می تواند اثرات چشمگیری بر خسارات جانی ناشی از زلزله
داشته باشد اما اقدامات لجستیکی با توجه به ماهیت آن از اهمیت بیشتری برخوردار است.
بدیهی است در چنین شرایطی باید کاالهای مورد نیاز نقاط آسیب دیده از انبارهای در
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دست و یا تامین کنندگان مربوطه تهیه و برای مصدومان و خسارت دیدگان ارسال گردد و
همچنین افراد مصدوم و زخمی نیز در سریعترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گرفته و
در صورت نیاز به مراکز درمان در دست منتقل گردند از آنجاییکه در چنین شرایطی
معموال با کمبود منابع ،کاال و وسائط حمل ونقل جهت پاسخگویی بهینه وجود دارد ،انجام
برنامه ریزی مناسب جهت نیل به هدف کارایی و اثربخشی پاسخگویی با توجه به منابع و
امکانات در دست از اهمیت فراوانی برخوردار است .اگر چه در حوادث کوچک که
معموال کمبودهای ذکر شده کمتر مشاهده می شود ،مدیران بحران می توانند این برنامه
ریزی را تا حد قابل قبولی انجام دهند ولی چنانچه ابعاد حادثه بزرگتر شده و از یک منطقه
کوچک فراتر رود به عبارتی تبدیل به فاجعه گردد مدیران بحران به تنهایی نمی توانند
برنامه ریزیهای مناسب را انجام دهند .در چنین شرایطی است که وجود یک ابزار مناسب
برای تصمیم گیری و برنامه ریزی برای مدیران ضروری به نظر می رسد .به همین منظور این
تحقیق بر آن است مدلی را ارائه نماید تا نیازمندیهای مدیران را در شرایط مذکور فراهم
سازد .ضمنا با توجه به اینکه در شرایط پاسخ معموال هدف اصلی ،پاسخگویی سریع جهت
حداقل ساختن نیازهای برآورده نشده است ،در مدل ارائه شده در این تحقیق نیز سعی شده
است که با لحاظ کردن شرایط واقعی لجستیکی ،برنامه ای ارائه گردد که نیازهای برآورده
نشده نقاط آسیب دیده و مصدومان را در دوره برنامه ریزی حداقل سازد بنابراین این
پژوهش سعی دارد در دو فاز آمادگی و پاسخگویی ( قبل و بعد از وقوع بحران) به برنامه
ریزی جهت مدیریت بحران بپردازد .زنجیره مطرح شده چهار سطحی بوده و شامل تامین
کنندگان ،توزیع کنندگان ،مناطق بحران زده و مراکز درمانی میباشد .بهینه سازی همزمان
مسائل مکان یابی پایگاههای امداد ،تخصیص منابع ،توزیع و ارسال امداد و تخلیه مجروحین از
جمله نوآوریهای این پژوهش میباشد .مدل ارائه شده جهت برقراری عدالت در توزیع
کاالهای امدادی در هر یک از مناطق آسییب دیده حداقل یک پایگاه تاسیس کرده است.
افزایش در تعداد و ظرفیت این مراکز با توجه به بحث هزینه و بودجه می تواند کمبود
کاالهای امدادی را تا سطح قابل توجهی بهبود ببخشد.
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روش حل
در این پژوهش با توجه به ان پی سخت بودن مدل از دو رویکرد محدودیت اپسیلون ،5برای
حل مدل در ابعاد کوچک و متوسط و الگوریتم ژنتیک با مرتبسازی نامغلوب ،7برای حل
مدل در ابعاد بزرگ(مطالعه موردی) استفاده شده است .روش محدودیت اپسیلون یکی از
رویکردهای شناخته شده برای مواجهه با مسائل چند هدفه که با انتقال تمامی توابع هدف به
جز یکی از آنها در هر مرحله به محدودیتها ،به حل این نوع مسائل میپردازد .مزیت اصلی
این روش نسبت به سایر روشها بهینه سازی چندهدفه کاربرد آن برای فضاهای حل غیر
محدب است .در این روش همواره به بهینه سازی یکی از اهداف میپردازیم به شرطی که
باالترین حد قابل قبول را برای سایر اهداف در قالب محدودیتها تعریف کنیم .همچنین برای
حل مسئله در ابعاد بزرگ الگوریتم ژنتیک با مرتب سازی نامغلوب استفاده شده است .این
الگوریتم توسط نرم افزار متلب و در سیستم لپتاپ با  8گیگ حافظه جانبی ،ویندوز  52و 12
بیتی اجرا شده است.
الگوریتم ژنتیک با مرتب سازی نامغلوب
به طور کلی حلقه اصلی الگوریتم به کار گرفته شده به این ترتیب است که ابتدا به تعداد
اندازه جمعیت جوابهای تصادفی تولید میگردد .سپس مقادیر دو تابع هدف برای هریک از
جوابها محاسبه میگردد .در مرحله بعد جوابها رتبه بندی میشوند .از بین جوابهای رتبه
بندی شده براساس مکانیزمی تعدادی والد برای عملیات تقاطع و جهش انتخاب میگردد و
پس از چک کردن محدودیتها مقادیر توابع هدف برای هریک از جوابهای تولید شده
محاسبه میگردد .حال جوابهای جدید در کنار جوابهای اولیه قرار گرفته و بار دیگر
جوابها رتبه بندی میشوند .در انتها جمعیت اضافی از جوابها حذف میگردند و به همین
ترتیب تا زمانی که معیار توقف حاصل نشده الگوریتم تکامل مییابد( کاوه خلیلی دامغانی و
همکاران) .همانطور که در شکل  7مشخص است کروموزوم ارائه شده دارای چهار بخش
1 - constraint
2 NSGA-II
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میباشد .بخش اول دارای طول ثابت و عرضهای مختلف میباشد .طول این کروموزوم به
ازای هر سناریو و برای گرههای گوناگون تعریف میشود .این کروموزوم برای تعریف
متغیرهای

،

،

،

دوم کروموزوم برای تعریف متغیر
ترتیب برای تعریف متغیرهای

و

،

و

میباشد .بخش

میباشد .همچنین بخش سوم و چهارم نیز به
میباشد.

شکل -2كروموزوم طراحی شده

همانطور که در شکل  3مشخص است برای عملگر تقاطع از تقاطع دو نقطه ای 5استفاده شده
است .در این روش دو مکان را به صورت تصادفی انتخاب کرده و مقادیر بین این دو نقطه
را جابجا میکنیم.

شکل -3عملگر تقاطع دو نقطه ای

1 Two-point CrossOver
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در این پژوهش برای عملگر جهش از رویکرد جهش جابجایی تعویض 5استفاده شده
است .همانطور که در شکل  2مشخص است در این روش دو ستون از یک ماتریس
بصورت تصادفی انتخاب میشود و جای آن دو با هم عوض میشود .برای بخش اول و
دوم از این روش استفاده میشود .برای بخش سوم نیز یک ژن انتخاب میشود اگر صفر
بود تبدیل به یک میشود و اگر یک بود صفر میشود.

شکل -4عملگر جهش

جهت به دست آوردن پیکربندی بهینه و مطلوب در الگوریتم ژنتیک رتبه بندی نامغلوب از
ترکیبهای متعددی از پارامترها استفاده شده است .تنظیمات مناسب پارامترهای ژنتیک رتبه
بندی نامغلوب در جدول  7ذکر شده است.
جدول -2پارامترهای انتخاب شده برای الگوریتم پیشنهادی

ماکزیمم تکرار
0..

اندازه جمعیت نرخ نقاطع نرخ جهش
.0.0
.00
0.

مطالعه موردی و نتایج محاسباتی
شهر تهران یکی از زلزله خیزترین شهرهای جهان بحساب میآید و در صورت وقوع زلزله
آسیبها و خسارات جبران ناپذیری رخ خواهد داد .منطقه یک تهران در شمالی ترین نقطه
تهران در قسمت جنوبی رشته کوههای البرز قرار دارد .این منطقه در احاطه چهار گسل اصلی
به نامهای :گسل آهار ،گسل شمال تهران ،گسل مشا و گسل ری قرار گرفته است .این منطقه
از  52ناحیه و  71محله تشکیل شده است .براساس دادههای آماری وسعت این منطقه 571
کیلومتر مربع میباشد و  112222نفر جمعیت را در خود جای داده است .کارآمدی مدل
1 SWAP
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پیشنهادی با استفاده از اطالعات واقعی مورد بررسی قرار میگیرد .جدول  3سناریوهای
مختلفی را که برای وقوع زلزله در منطقه یک شهر تهران تعریف شدهاند ،و همچنین احتمال
وقوع آنها را نشان میدهد.
جدول  -3احتمال وقوع سناریوهای مختلف

مدل گسل آهار

سناریوی
زلزله

مدل گسل مشا

مدل گسل شمال

مدل گسل ری

تهران
400

شدت وقوع
زمان وقوع
احتمال وقوع

107

401

107

شب

روز

شب

روز

شب

روز

شب

روز

.07107

.0010.

.07707

.00110

.0.0.7

.07.10

.0.070

.0.01.

7700

درصد

0400

7101

0007

تخریب

جدول  2مجموعه نقاط بالقوه برای احداث مراکز توزیع کاالهای امدادی را نشان میدهد .ما،
پایگاههای محلی مدیریت بحران در نواحی دهگانه منطقه یک را برای این منظور در نظر
گرفتهایم .این مراکز میتوانند در سه اندازه کوچک ،متوسط و بزرگ احداث شوند که هر
یک ظرفیت و هزینههای احداث مربوط به خود را دارد.
جدول -4مجموعه مکانهای بالقوه برای احداث مراكز توزیع امداد

J10

J9

j8

j7

j6

j5

j4

j3

j2

5

5

8

7

1

4

3

3

2

پایگاه
تجریش

پایگاه
جعفرآباد

پایگاه
جماران

پایگاه
گالبدره

پایگاه
باغ
شاطر

پایگاه پایگاه پایگاه
ازگل اراج اقدسیه

j1
5

پایگاه پایگاه
الهیه آجودانیه

ردیف
نام ناحیه
پایگاه
مدیریت
بحران

جدول  1پایگاههای مدیریت بحران منطقهای که نقش مجموعه تامین کنندگان کاالهای
امدادی را ایفا میکنند ،نشان میدهد.
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جدول -5پایگاههای مدیریت بحران منطقهای

ردیف
i1
i2
i3
i4
i5

پایگاه مدیریت بحران(تامین کنندگان)
پایگاه قطریه
پایگاه نیاوران
پایگاه اوین
پایگاه اراج
پایگاه ارتش

نام ناحیه
1
0
0
9
4

با توجه به حجم باالی خسارات و تلفات ناشی از سناریوی گسل شمال تهران ،ظرفیتهای
مراکز درمانی موجود در منطقه پاسخگوی تقاضاها نیستند و فرض میکنیم که حداکثر تعداد
 58مرکز درمانی موقت با ظرفیت  2122یا  7222نفر در شبکه احداث میشوند .از آن جا که
ساختار بافتهای فرسوده شهری ناپایدار است و این بافتها آسیب پذیری بیشتری در برابر
حوادث طبیعی دارند ،فرض کردهایم که این بافتها ،مناطق آسیب دیده و نقاط تقاضا را
تشکیل میدهند .این مناطق در جدول  1آمدهاند.
جدول -6مناطق آسیب دیده

ردیف

نام ناحیه

مناطق آسیب دیده

ردیف

نام ناحیه

مناطق آسیب دیده

r1
r2

7

r3
r4
r5

0

r13
r14
r15

1

r6
r7

1

r16
r17

0

r8
r9
r10

0

کامرانیه
پاسداران
درکه
ولنجک
سعدآباد
گالبدره
دربند
حصارک
جماران
جمشیدیه

r11
r12

0

r18
r19

9

اقدسیه
کاشانک
باغ فردوس
قیطریه
تجریش
دزاشیب
اندرزگو
اراج
ازگل

مجموعه مراکز درمانی موجود منطقه در جدول  9آمده است.
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جدول -7مراكز درمانی

ردیف

نام ناحیه

بیمارستان

4

 0.0ارتش

ظرفیت
پذیرش
070.

ردیف

نام ناحیه

بیمارستان

h1

0

رضایی

ظرفیت
پذیرش
74...

h7

جماران

7....

h2

0

شهید باهنر

17..

h8

4

70...

h3

1

ساسان

7740.

h9

4

محک

h4

0

h5

0

شهدای
تجریش
فرمانیه

00..

h10

1

چمران

77...

00..

h11

9

h6

0

نیکان

47..

-

-

مسیح
دانشوری
-

707..
-

برای کاهش زمان خدمتدهی به مجروحین ،انتقال آنها به مراکز درمانی موجود ،هم به طور
مستقیم و هم از طریق نقاط انتقال امکان پذیر است .جدول  8مکانهای بالقوه برای تاسیس
نقاط انتقال را نشان میدهد.
جدول -8مکانهای بالقوه برای تاسیس نقاط انتقال

ردیف

نام ناحیه

نقاط انتقال

ردیف

نام ناحیه

نقاط انتقال

7

0

فرهنگسرای نیاوران

0

0

موزه دارآباد

0

1

کاخ سعد آباد

4

1

بوستان قیطریه

1

0

فرهنگسرای ملل

1

1

امامزاده قاسم

0

0

سینما جوان

0

9

کاخ ملت

اطالعات مربوط به ظرفیت تسهیالت و ناوگان وسایل نقلیه نیز در جدولهای  7و52آمدهاند.
فرض شده است که تامین کنندگان در فاز پس از بحران تنها از  91درصد ظرفیت خود بتوانند
استفاده کنند .همچنین ،فرض شده است که تعداد  92کامیون باری در شبکه موجود است و
بیمارستان تعداد  52آمبوالنس برای اعزام به مناطق آسیب دیده در دست دارد.
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جدول -9ظرفیت تامین كنندگان

تامین کننده
پایگاه قطریه

چادر
1....

آب
0.....

غذا
0.....

پایگاه نیاوران
پایگاه اوین
پایگاه اراج
پایگاه ارتش

1....
0....
1....
0....

00....
40....
00....
0.....

00....
1.....
00....
4.....

جدول -11پارامترهای مربوط به ناوگان حملونقل

وسیله نقلیه

نوع وسیله
نقلیه

v1
v2
v3

کامیون
هلیکوپتر
آمبوالنس

ظرفیت
حجمی
)(m3
70
4
0

ظرفیت وزنی
)(kg

ظرفیت نفرات

تعداد وسایل
در دسترس

00...
0..
1..

.
4
0

1.
7.
00

جدول  55هزینه تاسیس انواع مراکز توزیع را از نظر اندازه مشخص میکند.
جدول -11هزینههای مربوط به تاسیس مراكز توزیع امداد

مراکز توزیع
l1
l2
l3

اندازه
کوچک
متوسط
بزرگ

3

هزینه احداث )(10 $
70.
70.
0..
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جدول -12نتایج حل در ابعاد كوچک و متوسط

محدودیت اپسیلون
ردیف
زمان(
*7.4
ثانیه)
0
74404
104
7
11
71107
071
0
00
71100
000
1
94
7940.
044
0
710
07009
411
0
901
0.000 7100
4
7100
47000 7000
1
001.
40.00 7011
0
0077
19707 7409
9
1.14
04001 7107
7.
میانگین 741001 010001 7.00

مرتب سازی غیر غالب
زمان
*7.4
(ثانیه)
0
74404
104
4
71107
007
1
71904
000
71
79100
017
70
0700.
411
00
0.007
7110
10
47000
7009
19
40101
7001
07
19400
7410
40
0170.
7199
0001
007001 7.1700

در صد خطا

.
.090
.004
.001
.
.000
.000
.041
.009
70.
.000

.
.
7000
.01.
.094
.014
.049
.000
.044
.090
.040

جدول 57نتایج حل مدل پیشنهادی را در ابعاد کوچک و متوسط نشان میدهد .در این جدول
نتایج حل دقیق با استفاده از روش محدودیت اپسیلون و نتایج حل فراابتکاری توسط الگوریتم
ژنتیک رتبه بندی نامغلوب نمایش داده شده است .در این جدول  52مثال بررسی شده است
که  1مورد اول در ابعاد کوچک و  1مورد بعدی در ابعاد متوسط میباشد .همچنین زمان حل
هر یک از روشها و مقادیر درصد خطا که بیانگر اختالف بین حل دقیق و فراابتکاری است
در سطر آخر آورده شده است .همانطور که مشخص است میانگین درصد خطاهای مقادیر
تابع هدف زیر یک درصد میباشد و این خطا برای تابع هدف اول برابر  2.18و برای تابع
هدف دوم  2.12میباشد .با توجه به اختالف کم خطای دو الگوریتم صحت عملکرد و
کارایی الگوریتم ژنتیک رتبه بندی نامغلوب اثبات میشود و میتوان برای حل مسائل در ابعاد
بزرگ نیز به ژنتیک رتبه بندی نامغلوب اعتماد کرد .نتایج حل بیانگر آن است که با بزرگتر
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شدن ابعاد مسئله زمان حل هر دو روش افزایش مییابد البته سرعت افزایش زمان حل روش
محدودیت اپسیلون بمراتب بیشتر از ژنتیک رتبه بندی نامغلوب میباشد .میانگین زمان حل
برای روش محدودیت اپسیلون برابر  5191.9ثانیه و برای ژنتیک رتبه بندی نامغلوب برابر71.9
ثانیه میباشد .بنابراین با توجه به نتایج جدول 57میتوان برای حل مسائل در ابعاد بزرگ به
الگوریتم ژنتیک رتبه بندی نامغلوب اعتماد کرد و عملکرد قابل قبولی را انتظار داشت.
 اعتبار سنجی با معیار میانگین فاصله ایده آل:1
این معیار به منظور محاسبه میانگین فاصله جوابهای پارتو از مبدا مختصات استفاده میشود.
در رابطه زیر مشخص است که هر چه این معیار کمتر باشد ،کارایی الگوریتم بیشتر خواهد
بود .بصورتی که

مقدار  jامین تابع هدف میباشد و مقادیر

;

مینیمم و

ماکزیمم مقدار  jامین تابع هدف در بین راه حلهای پارتو میباشد(خویشتندار و

زندیه.)7251،
()11

f1i  f1best 2
f 2i  f 2best 2
)

(
)
min
min
f1,max
f 2,max
total  f1,total
total  f 2,total

 اعتبار سنجی با معیار فاصله گذاری:2

(

n
i



n

MID 

این معیار که از جمله معیارهای انداره گیری چگالی در فاصله است و فاصله نسبی
جوابهای متوالی را محاسبه می کند(کومار و گوریا.)7259،
()15



di  d


n 1
i 1



 n  1 d

SM 

)1 Mean Ideal Distance (MID
)2 Spacing Metric (SM
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در واقع معیار فاصله گذاری ،انحراف معیار مقادیر مختلف  d iرا محاسبه میکند .طبق معادله
 71زمانی که جوابها به طور یکنواخت در کنار هم قرار گرفته باشند ،آنگاه مقدار فاصله
گذاری نیز کوچک خواهد بود .بنابراین الگوریتمی که جوابهای غیر مغلوب نهایی آن
دارای مقدار فاصله گذاری کوچکی باشند ،مطلوب تر خواهد بود.
جدول -13نتایج اعتبارسنجی الگوریتم پیشنهادی

ردیف

7
0
1
0
0
4
1
0
9
7.
میانگین

SM
مرتب سازی
نامغلوب
.044
.000
70.4
7000
.000
7071
700.
70.0
.090
7000
70.00

محدودیت
اپسیلون
.079
.010
.000
.010
.000
.017
.017
.001
.019
.001
.0009

MID
محدودیت
مرتب سازی
اپسیلون
نامغلوب
0001
0000
0000
0000
000.
0047
0047
0041
0040
0010
0041
0041
0011
0011
001.
0010
0014
000.
0000
0000
0041
0049

در جدول 53از دو شاخص  MIDو SMبرای ارزیابی عملکرد مدل در دو سایز کوچک و
متوسط استفاده شده است .میانگین شاخص MIDبرای روش محدودیت اپسیلون و ژنتیک

با مرتب سازی نامغلوب بترتیب برابر  1.13و 1.17و میانگین شاخص  SMبرای محدودیت
اپسیلون و ژنتیک با مرتب سازی نامغلوب بترتیب برابر  2.787و  5.228میباشد .بنابراین
همانطور که انتظار میرود شاخصهای ارزیابی عملکرد برای روش محدودیت اپسیلون در
ابعاد کوچک و متوسط بهتر از ژنتیک با مرتب سازی نامغلوب بوده و در عین حال این مقادیر
برای و الگوریتم ژنتیک با مرتب سازی نامغلوب قابل پذیرش و قابل اعتماد میباشد.
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جدول-14نتایج حل مطالعه موردی

ردیف
7
0
1
0
0
4
1
0
9
7.
میانگین

ژنتیک با مرتب سازی نامغلوب
زمان
*7.4
40
710001
1117
10
719004
11.9
11
71900.
1040
10
707107
1001
07
700009
19.0
01
700001
1901
09
701100
0770
7.7
700.00
0090
777
700000
0111
700
700909
0179
0101
700701 0.7000
0

باتوجه به دو هدفه بودن مسئله  722جواب پارتو برای حل مسئله تولید شده است .جدول 52
ده عدد از جوابهای بهینه پارتو بهمراه زمان حل هر یک از جوابها آورده شده است.
میانگین جوابهای پارتو برای تابع هدف اول برابر 2252.7و برای تابع هدف دوم
برابر 5275.37*521میباشد .میانگین زمان حل مطالعه موردی نیز برابر  89.9ثانیه میباشد.

شکل -5همگرایی جوابها در مطالعه موردی
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در شکل 1جوابهایی که دارای کیفیت منطقی میباشند برای تابع هدف اول از اجرای بیست
و دوم و برای تابع هدف دوم از اجرای سوم شروع میشود .بنابراین با توجه به شکل1
همگرایی جوابهای حاصله از الگوریتم ژنتیک رتبه بندی نامغلوب برای تابع هدف اول و
دوم اثبات میشود.

محدودیت اپسیلون
مرتب سازی ﻏیر ﻏالب
7 10 13 11 19

1

زمان (ثانیه)

1100
1100
1000
200
100
100
100
0
1

نمونهها
شکل -6بررسی زمانهای حل

شکل 1زمان حل مسئله را در ابعاد کوچک متوسط و بزرگ نشان میدهد .همانطوری که در
شکل مشاهده می شود زمان حل الگوریتم دقیق با توجه به افزایش ابعاد مسئله به شدت افزایش
مییابد و قابل مقایسه با زمان حل الگوریتم ژنتیک با مرتب سازی نامغلوب نمی باشد .بنابراین
عالوه بر کیفیت بهتر جوابها ،زمان حل الگوریتم ژنتیک با مرتب سازی نامغلوب بسیار بهتر
از زمان حل محدودیت اپسیلون عمل میکند.
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شکل -7نمایش نقاط پارتو

شکل  9مقادیر بهینه نقاط پارتو را نمایش میدهد .این شکل شامل سه بخش میباشد .بخش
اول و دوم مقایسه مقادیر پارتو با دو روش ژنتیک رتبه بندی نامغلوب و محدودیت اپسیلون در
دو سایز کوچک و متوسط می باشد .محور افقی نشان دهنده مقادیر تابع هدف اول و محور
عمودی نشان دهنده مقادیر تابع هدف دوم میباشد .همانطور که در جدول 57نیز مشخص
است مقادیر این دو روش در ابعاد کوچک و متوسط بسیار نزدیک بهم بوده است .فاصله ای
که بین سه دسته جواب در شکل وجود دارد بدلیل پرش از جوابهای ابعاد کوچک به
متوسط و بزرگ می باشد .در نهایت نقاطی که با رنگ سبز در این شکل مشخص شده است
نقاط پارتو در مطالعه موردی را نشان میدهد .در ادامه ،به منظور درک بهتر مدل ارائه شده
برخی از نتایج برای یک نقطه پارتو دلخواه در خصوص تخلیه و امدادرسانی به مجروحین در
فاز پس از وقوع بحران ارائه میشود .جدول  51مراکز توزیع احداث شده در هر یک از نقاط
بالقوه را با ظرفیت بهینه آنها نشان میدهد.
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جدول -15مراكز توزیع احداث شده ،ظرفیت بهینه و مقادیر ذخیره موجودی آنها

مرکز
توزیع
7
0
1
0
0
4
1
0
9

مقدار دخیره موجودی در مراکز توزیع

اندازه مرکز توزیع
احداث شده

چادر

آب

غذا

متوسط
متوسط
بزرگ
بزرگ
بزرگ
کوچک
متوسط
بزرگ
کوچک

07011
704.1
10001
0409.
071.9
0010
700.0
14177
9100

740070
700047
0001..
0..710
04.10.
91017
711071
001041
09000

700107
71107.
1000.0
140170
1.0401
7..000
749144
174174
04909

در ادامه ،نتایج حل مدل در خصوص تخلیه و امدادرسانی به مجروحین در فاز پس از وقوع
بحران ارائه میشود .جدول  51مناطق آسیب دیدهای را که در آنها مراکز درمانی موقت
برای امدادرسانی به مجروحین احداث شدهاند و همچنین تعداد افراد خدمتدهی شده در این
مراکز را نشان میدهد.
جدول -16مراكز درمانی موقت احداث شده و تعداد مجروحین ارسالی به مراكز

مراکز
درمانی
موقت احداث
شده
پاسداران
سعدآباد
گالبدره
کاشانک
قیطریه

مجروحین
متوسط

خفیف

0117
1470
070.
0079
1044

190.
1400
0047
011.
4791

مجروحین

مراکز درمانی
موقت احداث
شده

متوسط

خفیف

نیاوران
دزاشیب
آراج
تجریش
ازگل

1..0
0011
0009
1114
0007

1400
0007
10..
0079
0.0.
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نتیجه گیری
مدل زنجیره امداد جامع و یکپارچه طراحی شده ،امکان بهینهسازی همزمان فعالیتهای
مدیریت بحران را داراست .زنجیره امداد پیشنهادی از چهار سطح اصلی تشکیل میشود .در
این مطالعه ،سه نوع کاالی امدادی از قبیل چادر ،آب و مواد غذایی در نظر گرفته شدند .برای
محاسبه تقاضای مورد نیاز برای این کاالها حین وقوع زلزله فرض شده است که در طی 97
ساعت اول (زمان طالیی) واکنش به بحران ،یک چادر تنها یک بار به هر خانواده که
ساختمانش ویران شده باشد ،تحویل داده میشود.
با توجه به ان پی سخت بودن مدل در ابعاد کوچک و متوسط از روش محدودیت اپسیلون و
برای مطالعه موردی از الگوریتم ژنتیک با مرتب سازی نامغلوب استفاده شده است .میانگین
مقادیر تابع هدف اول و دوم در روش محدودیت اپسیلون بترتیب برابر  5271و 238.73*521
و در روش ژنتیک با مرتب سازی نامغلوب بترتیب برابر 5235.8و  225.73*521میباشد.
بنابراین باتوجه به اینکه میزان خطا زیر یک درصد میباشد از روش ژنتیک با مرتب سازی
نامغلوب برای حل مطالعه موردی استفاده شده است .میانگین مقدار توابع هدف اول و دوم
برای مطالعه موردی بترتیب برابر 2252.7و  5275.37*521میباشد .میانگین زمان حل مطالعه
موردی نیز برابر  89.9ثانیه میباشد.
مدل ارائه شده تعداد مراکز توزیع احداث شده ،ظرفیت بهینه ،مقادیر ذخیره موجودی آنها،
مقدار کاالهای امدادی تامین شده توسط تامین کنندگان در فاز پس از بحران ،مکانیابی مراکز
درمانی موقت احداث شده و تعداد مجروحین ارسالی به مراکز و تعداد مجروحین ارسالی به
مراکز درمانی موجود را مشخص میکند .در زیر پیشنهاداتی برای مطالعات آتی ارائه گردیده

است:

 -5استفاده از سایر رویکردهای عدم قطعیت در مدلسازی ،به عنوان مثال مقادیر عرضه،
تقاضا و هزینهها فازی در نظر گرفته شود
 -7در نظر گرفتن سایر جنبهها ی مدیریت بحران در مدلسازی ریاضی ،به عنوان مثال
مسیریابی و کنترل موجودی در امداد بحران
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 -3مدل پیشنهادی ما روی مطالعه موردی در منطقه یک شهر تهران به کار گرفته شد.
استفاده از مدل ارائه شده برای سایر نواحی تهران میتوان برای مطالعات آینده
راهگشا باشد.
 -4استفاده از مفاهیم تئوری بازیها و طراحی یک بازی همکارانه بین اعضای زنجیره
امداد نیز میتواند برای مطالعات آینده راهگشا باشد.
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بكارگیری رویكرد ترکیبی ،کیفی و تصمیمگیری چندمعیاره بهمنظور
ارایه مدل زنجیرهتأمین پایدار در صنایع پتروشیمی
سعید رعیتپیشه* ،رضا احمدی کهنعلی** ،میثم عباسی

***

تاریخ دریافت-71/8/55:تاریخ پذیرش71/5/58:

چكیده:
هدف از پژوهش حاضر ،شناسایی و اولویت بندی شاخصهای زنجیرهتأمین پایدار در صنعت پتروشیمی استت.
رویکرد پژوهش ،اکتشافی و توصیفی با استفاده از روش آمیخته برای جمعآوری و تجزیه و تحلیل دادههاستت.
این پژوهش با متاسنتز کیفی شاخصهای پایداری زنجیرهتأمین از پژوهشهای پیشین ،و با استتفاده از نترمافتزار
مکسکیودا شروع شده است .سپس شاخصهای شناسایی شده براساس روشهای کمی دلفی-فازی ،دیمتتل و
فرایند تحلیل شبکهای تجزیه و تحلیل شدند .در مجموع  51شتاخص بترای پایتداری زنجیترهتتأمین شناستایی و

طبقهبندی شد .در روش کمی سته شتاخص "ستازمانی و شترکت محتور"" ،متدیریت محیطتی" و "فشتارهای

محیطی" به عنوان بحرانیترین شاخصها رتبهبندی شد .این پژوهش اهمیت شاخصها را و همچنین روابط بتین

شاخصهای پایداری زنجیرهتأمین صنایع پتروشیمی را پررنگ کرده است .نتایج پژوهش میتوانتد بته تصتمیم-
گیرندگان در اولویتبندی منابع ،اقدامات و راهبردهای ادارهی زنجیرهتأمین سودمند باشد.

واژههای كلیدی :زنجیرهتأمین پایدار ،رویکرد آمیخته ،متاسنتز ،فرآیند تحلیل شبکهای ،دیمتل.

* کارشناس ارشد مدیریت صنعتی ،دانشگاه هرمزگان ،بندر عباس ،ایران (نویسنده مسئول)
** دانشیار گروه مدیریت صنعتی ،دانشگاه هرمزگان ،بندر عباس ،ایران.
*** دکتری مهندسی صنایع ،دانشگاه لوند ،لوند ،سوئد.

Saeedrayat25@gmail.com
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مقدمه
امروزه توجه به توسعهء پایدار در سطح بینالمللی به طور فزایندهای رشد کرده استت .انتشتار ستالیانه
گزارش توسعهء پایدار 5در حوزههای مختلتف توستط ستازمان ملتل اهمیتت ایتن موضتوع را در در
عرصه بینالمللی نشان میدهد .سازمان ملل توسعهء پایدار را توسعهای کته بترای رفتع نیازهتای حتال
حاضر بدون به خطر انداختن توانایی نسلهای آینده برای رفع نیازهتای ختود تعریتف کترده استت.
صنعت و به طور خاص عرصه تولیدوعملیات نیتز ،مستتقیم و غیرمستتقیم بواستطه گستترش تولیتد و
توسعه صنعتی ناشی از رشد جمعیتت جهتانی و پیامتدهای اجتمتاعی و زیستتمحیطتی ،از موضتوع
توسعه پایدار متأثر بوده استت .در حتوز صتنایع پتروشتیمی نیتز ،واژ پایتداری توصتیف کننتد آن
است که ،چگونه سیستمهای زنده درگذر زمان متفاوت و بهرهور باقی میماند (بتورتی و همکتاران،
 .)7252در عصر حاضر ،رقابت واقعتی بتین زنجیترهتتأمین شترکتهتا استت و نته ختود شترکتهتا
(کریستوفر .)72 :7221 ،در نتیجه مدیریت و عملکرد زنجیرهتامین ،نقشی حیتاتی ،بترای شترکتهتا
دارد (سامچیلیوا و همکاران .)82 :7223 ،شرکتهایی که دارای زنجیرهتأمین ستنتی هستتند متحمتل
هزینههای قابل توجهی بتر تولیتد هستتند (یتاکوولوا و همکتاران .)778 :7252 ،بستک و همکتاران،
( )7252بیان میکنند زنجیرهتأمین پایدار نقتش متوثری در دستتیابی بته عملکترد بهتتر ستازمان دارد
(یوسف و همکاران .)127 :7253 ،همچنین تسنگ و هیونتگ ( ،)7252پیتادهستازی پایتداری را در
مدیریت زنجیرهتأمین را به عنوان مسئلهای حیتاتی بترای ستازمانهتا بیتان کتردهانتد .در پتژوهشهتا
گذشته مزایتای متعتددی از ادغتام پایتداری در زنجیترهتتأمین اشتاره شتده استت ،از جملته :جتذب
حمایتهای دولتی و ایجاد مزیت رقابتی (کارتر و دریسنر ،)7225 ،ایجتاد شتهرت ستازمانی (التن و
همکاران ،)7221 ،کاهش هزینهها (مولنکوب و همکاران ،)7221 ،کتاهش متؤثر بیکتاری ،تضتمین
رفتار برابر ،حفاظت و بهداشت کارکنان ،ایمنی و جلوگیری از محرومیت اجتمتاعی (لییتر و مونتت،
 ،)31-71 :7252کیفیت بهتر محصتول (هانستون و همکتاران ،)7222 ،افتزایش انگیتزه و بهترهوری
کارکنان ،و افزایش ماندگاری کارمنتدان (هتولمز و همکتاران ،)5771 ،و کتاهش ضتایعات و زبالته
(مولنکوب و همکاران .)7221 ،از اینرو ادغام مفهوم پایداری در زنجیترهتتأمین بته دغدغتهء اصتلی
1

. Department of Economic and social affairs
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صاحبان صنایع و جامعه دانشگاهی تبدیل شده است (تسنگ و هیونگ .)351 :7252 ،انتدازهگیتری
جهش تصاعدی تعداد مقاالت منتشر شده در حوزه پایتداری و زنجیترهتتأمین در پتنج ستال گذشتته
نشان از محبوبیت این زمینه است .مارکمن و کراوزه ( ،)7252بیان میکند بتا وجتود ایتن محبوبیتت
در میان محققان ،هنوز نیاز بته تحقیقتات بیشتتر ،بته منظتور روشتن شتدن ایتن مفهتوم در زمینتههتای
مختلتتف استتت .همچنتتین متتورالی و سیرستتی )7253( ،بیتتان کتتردهانتتد کتته در تحقیقتتات متعتتدد،
یکپارچگی در نگرش به ادغام اصول پایداری در شتیوههتای متدیریت زنجیترهتتأمین نادیتده گرفتته
شده است .ازسوی دیگر ،فقدان مدلی که با توجه بته مقتضتیات بتومی کشتور و صتنعت پتروشتیمی
تدوین شده باشد ،محسوس است ،بنابراین این پژوهش به منظور توسعه مدلهتای ارزیتابی پایتداری
در زنجیرهتأمین صنایع پتروشیمی انجام گرفته است .ازاینرو در بخش دوم این پتژوهش بته بررستی
مبانی نظری و تجربتی زنجیترهتتأمین پایتدار پرداختته شتده استت .در بختش ستوم بته روششناستی
آمیخته( ،که شامل :رویکرد فراترکیب کیفی ،تکنیک دیمتل و فرایند تحلیتل شتبکهای) و همچنتین
شیوهء گردآوری دادهها و در نهایت طرح سؤالهای پژوهش پرداخته میشود .در بختش چهتارم بته
تجزیهوتحلیل دادهها و شناسایی شاخصهای پایداری زنجیره تأمین و بررستی روابتط علتیومعلتولی
میان شاخصها و تعیین درجه اهمیت آنهتا در صتنایع پتروشتیمی اختصتاص دارد .نهایتتا در بختش
پنجم نتیجهگیری و پیشنهادهایی در جهتت اعتتالی پایتداری زنجیترهتتأمین صتنایع پتروشتیمی ارائته
گردید.

پیشینه پژوهش
اولتتین مقتتاالت منتشتتر شتتده در موضتتوع پایتتداری زنجیتتره تتتأمین بتته ستتال  5771برمتتیگتتردد
(سیورینگ و مولر .)219 :7228 ،سرآغاز این اقدامات را میتوان تصویب الیحتة هتوای پتاک
در ایاالت متحده ( )5717دانست .کارتر و راجرز )7228( ،پایداری را تلفیق مسائل اقتصتادی،
زیستمحیطی و اجتماعی سازمان از طریق هماهنگی نظامند فرایندهای تجاری درون سازمانی،
برای بهبود عملکترد اقتصتادی بلنتد متدت شترکت و ایجتاد زنجیترهارزش تعریتف کتردهانتد.
زنجیرهتأمین پایدار شامل طراحی ،هماهنگی ،کنترل و سازماندهی زنجیرهتأمین برای رسیدن به
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کارایی اقتصادی ،با کمترین آسیب بته محتیطزیستت و سیستتمهتای اجتمتاعی در طتول زمتان
تعریف شده است (پیگال و شتفجنکو .)13 :7252 ،ویتستتراک و تتوتبرگ )7257( ،متدیریت
زنجیرهتأمین پایدار را گسترش یافتتهء مفهتوم ستنتی زنجیترهتتامین ،بااضتافه کتردن سته جنبته

ء

اجتماعی ،اقتصادی و زیستمحیطی تعریف کتردهانتد .در ادامته بته منظتور روشتن شتدن ایتن
فلسفه ،به اختصار به تعدادی محدود از معروفترین مدلهتای پایتداری کته بتهطتور یکپارچته
ابعاد پایدار را در صنایع مختلف بررسی کردهاند ،اشاره شده است.
کارتر و راجرز )7228( ،در پژوهش گسترده خود در  78شرکت بینالمللی چارچوب مفهومی

جامعی را برای  SSCMبا سه بعد اصلی و چهار جنبهء استراتژی کته نقتش حمتایتی از سته بعتد
پایداری را ایفا میکنند ،پیشنهاد دادند و بیان کردنتد متیبایستت همچتون شترکتهتای موفتق

(هیولتتت پاکتتارد ،5نایتتک 7و پتروش تیمی ب تینالملل تی بایستتف ،3لینتتده 4و شتتل ،)5پای تداری بتتا
استراتژیهای اصلی سازمان و زنجیرهتأمین یکپارچه شود (شکل .)5

1. HuItewlett packard
2. Nike
3. BASF
4. Linde
5. Shell

بکارگیری رویکرد ترکیبی ،کیفی و تصمیمگیری چندمعیاره بهمنظور ...

119

شکل .1مدیریت زنجیرهتأمین پایدار (كارتر و راجر)2118 ،

توتبرگ و ویتستراگ )7252( ،در مطالعه نظامند خود مدل خانه مدیریت زنجیرهتأمین را ارائته
کردند .که ستونهای این خانه ،ابعاد اصلی پایداری را تشکیل داده و که برای تعادل آن هر سه

بعد ضروری است .مدیریت ریسک و قوانین و استانداردها فونداسیون این خانه را شتکل متی-

دهند و سقف آن را فرهنگ ،فناوریاطالعات و استراتژی تشکیل میدهد .در ایتن متدل بترای
دستیابی به منافع اقتصادی حداکثری ،باید ریسکهتای زیستتمحیطتی و بتازار حتداقل گتردد
(شکل .)7

شکل .2خانه مدیریت زنجیرهتأمین پایدار (توتبرگ و ویتستراگ)2111 ،

گوپالکریشنان و همکتاران )7257( ،در پتژوهش ختود در صتنعت هوافضتای بریتانیتا بتر بهتم-
وابستگی و ارتباط سه بعد پایداری تاکید کرده و در مدل خود اشاره کردند که این چتارچوب
با برآورده ساختن «عامل مردم» بته عنتوان نماینتده ذینفعتان شتروع و بتا بتهکتارگیری فرهنتگ
پایداری که منجر به رضایت ذینفعان و تسهیل در بکارگیری ابتکارات پایتداری زیستتمحتیط
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ادامه و منجر به ارتقای عملکرد عملیاتی و شهرت و اعتبار سازمان و در نهایت خلق منافع متالی
برای زنجیرهتأمین میگردد پایان مییابد (شکل .)3

شکل  .3مدل پایداری گیاالكی یشنان و همکاران.)2112( ،

سیورینگ و مولر ( )7228در مدل پیشنهادی خود به انگیزانندههای درونتی و بیرونتی پایتداری
زنجیرهتأمین پرداخته و به نقش شرکت کانونی در ایجاد انگیتزه در تتامینکننتدگان بته منظتور
دستیابی به محصول پایدار و سود اشاره دارد (شکل .)2

شکل .4مدیریت زنجیرهتأمین پایدار (سیورینگ و مولر)2118 ،
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در داخل نیز به مدل جایزه مدیریت سبز ایران میتوان اشاره کرد که بیانگر این است کته حتل
معضالت اجتماعی و اقتصادی بیتوجه به مستئولیتاجتمتاعی و محیطتی ،نتاممکن استت .ایتن
مدل که در شکل  1نشان داده شده است دارای  8معیار در سطح سازمانی است و بته گستترش
همگرایی مسئولیتپذیری اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطتی و نهایتتا توستعهء رویکتردهتای
پایدار سازمانی با الگوبرداری از مدل سترآمدی ستازمانی  EFQMدر راستتای ثتروت آفرینتی
پایدار میپردازد (جایزه مدیریت سبز ایران.)5372 ،

شکل .5مدل جایزة مدیریت سبز ایران

هرچند مطالعات فراوانی در حوزه پایداری زنجیرهتأمین شده است اما کمتر به بررسی

شاخصهای اندازه گیری پایداری پرداخته شده است .این موضوع در حوزه تخصصی زنجیره-
تأمین پایدار(لینتون و همکاران ،)5299 :7229 ،و باالخص در صنایع بیشتر محسوس است .به-
سبب محدودیت در تعداد صفحات مقاله از ذکر دیگر مدلهای معروف (مدل سود سهگانه،5
مدل سازمان ملل ،7مدل آشیانهای ،5شاخصهای دو جونی ،7مدل مرزهای شکست 3و،) ..
1. Triple bottom line
2. United Nations
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خودداری شد .در ادامه بهطور خالصه به تعدادی از پژوهشها در حوزه  SSCMپرداخته شده
است (جدول .)5
جدول .1خالصهای از پژوهشهای در سه بعد SSCM
محقق

عنوان مقاله و صنعت مورد مطالعه

الفت و همکاران،

مدلی جهت اندازهگیری پایداری زنجیره-

زیست محیطی ،اجتماعی و

()7191

تأمین -مورد مطالعه :صنعت فرش

اقتصادی

روش تحقیق

محورهای کلیدی مورد
بررسی

رویکرد AHP

ماشینی ایران.
خاتمی

انتخاب تامینکنندگان در زنجیرهتامین

اقتصادی ،اجتماعی و زیست

تحلیل مصاحبه کیفی و

فیروزآبادی و

پایدار با استفاده از تکنیکهای تصمیم-

محیطی

تکنیک  ANPفازی

همکاران،

گیری چند شاخصه فازی-مطالعه

()7190

موردی :صنعت قطعه سازی.

رعیت پیشه و

بهکارگیری رویکرد کیفی فراترکیب

زیست محیطی ،اجتماعی و

فراترکیب کیفی و آنتروپی

همکاران،

جهت ارائه مدل جامع ارزیابی پایداری

اقتصادی

شانون

()7190

زنجیرهتأمین.

ازپاگیک)0..0( ،

توسعه چارچوب شاخصهای توسعه

ء

جامعه ،محیطزیست و اقتصاد

تحلیل محتوا کیفی

پایدار در صنعت استخراج مواد معدنی
(معادن).
کارتر و راجرز،

چارچوب مدیریت زنجیرهتأمین پایدار:

ادغام شاخصهای  1بعد (زیست-

()0..0

حرکت به سمت نظریه جدید00 -

محیطی ،اجتماعی ،و اقتصاادی)+

برای توسعه چارچوب

شرکت تولیدی آمریکایی و آلمانی.

چهار جنبهء اساترات ی ،مادیریت

پایداری بر مبنای تئوری

ریسک ،شافافیت و فرهنا

0

باه

منظاااور رسااایدن باااه کاااارایی

نظریه سازی مفهومی

0

ء

4

وابستگی منابع و نگرش
مبتنی بر منایع

اقتصادی
1. Nested model
2. DOW Jones sustainability Index
3. Sufficiency economy
4. 3BL+4 fact.
5. Conceptual theory building
6. resource dependence theory
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ویتستراک و

شناسایی عوامل موفقیت مدیریت

جامعه ،محیط ،اقتصادی و

بررسی نظامند متون و

توتبرگ ()0.7.

زنجیرهتأمین پایدار :صنعت الکترونیک.

مدیریت ریسک

ترکیب با مدل توضیحی

داعو و همکاران،

از سبز تا پایداری :فناوری اطالعات در

قابلیااتهااای پایااداری ،فناااوری

بررسی سیستماتیک

()0.77

یکپارچکی پایداری.

اطالعات ،زنجیرهتأمین و مدیریت

بکارگیری رویکرد مبتنی

کلوس و

پایداری به عنوان پشتیبان پایان به پایان

ابعاد محیطزیست ،اقتصاد ،اخالق

همکاران،

در زنجیرهارزش :نقش مدیریت زنجیره-

و تحصیالت (آموزش)

()0.77

تامین -شرکتهای بزرگ بینالمللی در

0

منابع انسانی

7

ء

بر منابع بهمنظور توسعه

چارچوب پایداری زنجیره-
تامین
گراندد تئوری( 1نظریه
زمینهای)

حوزه پتروشیمی ،غذا ،الکترونیک و خرده
فروشی.
زلنی و همکاران،

بررسی مدیریت زنجیرهتأمین پایدار در

تاثیر خرید زیستمحیطی و بسته

نظرسنجی آماری از

()0.70

مالزی 0.. -شرکت تولیدی مالزیایی.

بندی پایدار بار نتاایا اجتمااعی،

 70..کارمند (تحلیل
عاملی ،تحلیل رگرسیون)

اقتصادی و زیستمحیطی

0

پریرا و همکاران،

نوآوری و پایداری در زنجیرهتأمین مورد

ترکیب ناوآوری فنااوری و ابعااد

مطالعه موردی با

()0.70

مطالعاتی :شرکتهای لوازم آرایشی.

پایاااداری در شااارکت کاااانونی

بکارگیری رویکرد

بسک و

راهکارهای مدیریت زنجیره تأمین پایدار

همکاران،

و قابلیتهای پویا در صنایع غذایی.

تفسیری

زنجیرهتامین
شاااخصهااای زنجیاارهتااامین+

0

تجزیه و تحلیل محتوا

شاخص قابلیتهای پویایی

()0.70
جیا و همکاران،

آنالیز شیوههای  SSCMدر صنعت

خوشهبندی شاخصهای زیست

رویکرد تفسیری ساختاری

()0.70

معدن و مواد معدنی با رویکرد تفسیری

محیطی پایداری

()ISM

ساختاری -صنعت معدن.
پتی و همکاران،

تعهد و آمادگی برای مدیریت زنجیره

اقتصادی ،زیست محیطی و

در گام اول مرور مقاالت

()0.74

تامین پایدار در صنعت نفت و گاز-

اجتماعی

و در گام دوم آزمون t-

صنعت نفت گاز.

 testو تحلیل عاملی
1. explanatory model
2. resource-based
3. grounded theory
4. case study
5. interpretative approach
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اسفهبدی و

فشار حکومت و نتایا عملکردی مدیریت

نقش حاکمیت در پیااده ساازی و

مدلسازی معادالت

همکاران،

زنجیره تامین پایدار  -تحلیل تجربی از

اجرای شیوههای مدیریت زنجیره

ساختاری از  704نفر از

()0.74

صنعت ساخت و تولید انگلستان.

تامین پایدار و دستاوردهای آن در

مدیران انگلستان

دو بعاااد اقتصاااادی و زیسااات
محیطی
گویندان و

انتخاب مواد پایدار در صنعت ساخت و

در این پ وهش دو بعاد زیسات-

بکارگیری روش ترکیبی

همکاران،

ساز با -صنعت ساخت و ساز و ساختمان

محیطی و اقتصادی ماورد توجاه

تصمیمگیری چند معیار

()0.74

سازی امارات.

پ وهشگران است.

)(MCDM

زمویتینن و

راهکارهای مدیریت زنجیره تامین پایدار

شاخصهای مدیریت زنجیره

تکنیک بررسی نظامند

همکاران،

در صنعت خودرو هند :نگرش ذیعنفعان

تامین پایدار در صنعت خودرو هند

مقاالت و دیمتل

()0.71

چندگانه.

پس از بررسی گسترده ادبیات ،که در جدول  5به طور خالصه به تعدادی از آنها اشتاره شتده
است ،این نکته برداشت میشود کته اغلتب متدلهتای حاضتر بلتوغ نیافتتهانتد (گستپاروتس و
همکاران ،) 327 :7228 ،و پژوهشیهای محدودی به استخراج شاخصهتای ارزیتابی پایتداری
زنجیره تامین ،متناسب با صنعتی خاص پرداخته شده است .در داختل نیتز حتوزه زنجیترهتتأمین
پایدار از نظر پژوهشگران مغفول مانده است و تعداد انگشتشتماری پتژوهش صتورت گرفتته
است .ازاینرو پژوهش حاضر درصدد یافتن مدلی جامع جهت ارزیابی پایداری زنجیتره تتامین

در صنعت پتروشیمی با رویکرد آمیخته 1است.

روش شناسی پژوهش
این پژوهش از نظر هدف کاربردیست ،همچنین از جمله تحقیقتات آمیختته بتا طترح اکتشتافی
است ،که به صورت متوالی ابتدا به گردآوری دادههای کیفی 7و سپس به منظور تعمیمپتذیری

1. Mixed approach
2
. Qualitative
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یافتهها ،از دادههای کمی 5بهره گرفته شد .فرایند انجام پژوهش در شکل 1بته تصتویر کشتیده
شده است.

شکل .6شمای كلی مراحل پژوهش

از نظر شیوهی گردآوری اطالعات توصتیفی -پیمایشتی استت از ایتن رو فرضتیهای نتدارد ،بتا
توجه به اهداف تحقیق و رویکرد پژوهش سواالت اصلی تحقیق به شرح زیر است:

 شاخصهای مدیریت زنجیره تامین پایدار در واحدهای پتروشیمی چیست؟
 روابط علی بین شاخصها /ابعاد و درجه اهمیت آن چگونه است؟

جامعه آماری مرحله دوم پژوهش (فاز کمی) 73 ،نفر از خبرگان پتروشتیمی استت کته بته صتورت
1

. Quantitative
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هدفمند 1به منظور تکمیل پرسشتنامههتای دیمتتل و فراینتد تحلیتل شتبکهای انتختاب گردیتد .شتیوه
گردآوری دادهها و جامعه مورد بررسی بهطور خالصه در جدول  7بیان شده است.
جدول.2خالصه روش جمعآوری دادهها و جامعه مورد بررسی
گامهای پژوهش
گام اول :فراترکیب
گام دوم :تکنیک دلفی-
فازی
گام سوم :ترکیب دیمتل و
فرایند تحلیل شبکهای

جامعه آماری

نحوه جمعآوری داده

مقاالت مرتبط با زنجیره-
تأمین پایدار از سال 5772
تاکنون
خبرگان
محققان
پتروشیمی
دانشگاهی

مطالعه سیستماتیک و تحلیل
محتوای کیفی (تاکید بر
اشباء تئوریک)

خبرگان پتروشیمی

پرسشنامه دلفی-فازی
پرسشنامه مقایسات زوجی

روایی و پایایی
دادهها
بازکدگذاری و
آزمون ضریب
کاپا کوهن
روایی محتوا و
منطقی
نرخ ناسازگاری

7

روش تحلیل دادهها:

فراترکیب :3باتوجه بهرشد تحقیقات و مواجهه شدن جامعه علمی با انفجار اطالعات ،پتژوهش-

های ترکیبی که عصارهء تحقیقتات گذشتته استت ،گستترش روزافزونتی یافتته استت (ازکیتا و
توکلی .)7221 ،فراترکیب نوعی پژوهشتی دربتاره پتژوهشهتای گذشتته استت (اصتغرزاده و
قاسمی .)89 :7227 ،بنابراین کاتاالنو ( )7253فراترکیب را فرایند جستجو ،ارزیتابی ،ترکیتب و
تفسیر مطالعات کمی یتا کیفتی دریتک حتوز ختاص تعریتف متیکنتد .بکتارگیری رویکترد
فراترکیب در حوزه مدیریت و به طور خاص مدیریت زنجیتره تتامین رویکتردی نستبتا جدیتد
محسوب میگردد (رعیت پیشه و همکاران .)5371 ،در این پتژوهش از الگتوی سندلوستکی و
باروسو ( )7229بهرهگرفته شده است (شکل .)9

1

. Purposive sampling
. incompatibility rate
3
. meta-synthesis
2
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شکل .7گامهای هفتگانه فراتركیب (بارسو و سوندیلوسکی.)2117 ،1

تكنیک دلفی فازی :در ایتن پتژوهش از روش دلفتی-فتازی بتهمنظتور یکپارچتهستازی نظترات
خبرگان و غربالگری شاخصها به منظور تعیین شتاخصهتای اصتلی(چن و همکتاران:7228 ،
 ،)729پایداری زنجیرهتأمین صنایع پرخطر استفاده شده است .بنابراین ابتدا نظرات خبرگتان بتا
اعداد فازی مثلثی ،به شرح زیر مشخص شده است جمعآوری گردید:
معادله ()5

(

)

Ŵ

که در آن  Wkعدد فازی ،شاخص  Kاست -ak .حداقل ارزیابی-bk ،متوستط ارزیتابی و -Ck
حداکثر ارزیابی خبرگان است .از این رو روش مرکز ثقل 7که نشاندهنده ارزش ( )Skشاخص
Kاست ،استفاده گرفت:
معادله ()7
در نهایت ،باتوجه بهشروط زیر ،شاخصهای مناسب انتخاب میگردد:


اگر Λ

شاخص  Kقبول میگردد.



اگر Λ

شاخص  Kرد میگردد.

تکنیک دیمتل :تکنیک دیمتل از مرکز تحقیقات ژنو با هدف تبدیل رابطه علت و معلولی
شاخصها به یک مدل ساختاری معقول از سیستم ،نشأت گرفته است (تزینگ و همکاران،
 ) 7229در زیر روش دیمتل به اختصار بیان شده است :درگام اول به محاسبه ماتریس ارتباط
مستقیم اولیه در پنج سطح  2تا  2پرداخته شد .درگام دوم ماتریس ارتباط مستقیم اولیه با دو
1. Sandelowski and Barroso
2. center-of-gravity method
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معادله ( )3و ( )2نرمال شد.
معادله ()3
معادله ()2
گام سوم :محاسبه ماتریس ارتباط کل با استفاده از معادله ( ،)1که در این معادله مقدار I
ماتریس یکه است.
معادله ()1

)

(

گام چهارم :بدست آوردن ماتریس ارتباط داخلی  Vبا نرمالیزه کردن ماتریس ارتباط کل  Tاز
ماتریس ارتباط درونی برای بدست آوردن سوپر ماتریس  ANPاستفاده شد (وو.)835 :7228 ،
تكنیککک فراینککد تحلیککل شککبكهای ( :)ANPتکنیتتک  ANPتعمتتیمیافتتته تکنیتتک AHP

(ساعتی ،)5771 ،و برای غلبه بر مشکل وابستگی متقابل و بازخورد بین شتاخصهتا (وابستتگی
درونی) توسعه یافته است (لتی و همکتاران .)7227 ،بتا ایتن حتال  ANPدر تعیتین وابستتگی و
بازخورد بین ابعاد/شتاخص هتا (وابستتگی ختارجی) بتا مشتکل روبترو استت .بنتابراین در ایتن
پژوهش به منظور غلبه بتر ایتن مشتکل ،از تکنیتک دیمتتل بترای ستاخت نقشته روابتط شتبکه

5

( )NRMو سوپر ماتریس 7در  ANPاستفاده شد .گام اول در تکنیک  ANPمقایسه دوبهدویی

3

شاخصها توسط خبرگان بتا مقیتاس  7نقطتهای 2پیشتنهادی ستاعتی ( )5771بترای شتکلدهتی
ستتوپر متتاتریس استتت .در گتتام دوم بتتا ترکیتتب تکنیتتک دیمتتتل و فرآینتتد تحلیتتل شتتبکهای،
سوپرماتریس اولیه ماتریس تشتکیل شتد .در گتام ستوم بتا نرمتالستازی متاتریس ارتبتاط کتل
ستوپرماتریس متتوزون تشتتکیل شتتد و نهایتتاً در گتتام آختر از معادلتته  1مبتنتتی بتتر زنجیتترههتتای
مارکوفی برای محاسبه سوپرماتریس حددار استفاده شد (یانگ و تزینگ.)7255 ،
معادله ()1

(2k+1سوپرماتریس موزون) = سوپرماتریس حددار
)1. network relationship map (NRM
2. super-matrix
3. Pairwise
4. nine-point scale
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یافتههای پژوهش
در مرحله اول پژوهشگر دادههتای ثانویته ،حاصتل از ستایر مطالعتات را بترای پاستخگویی بته
سواالت خود ،با استتفاده از روش کیفتی هفتت مرحلتهای فراترکیتب(سندلوستکی و باروستو،
 )521 :7229مورد کنکاش دقیتق و عمیتق قترار داد .بنتابراین ابتتدا بته جستتجوی سیستتماتیک
مقاالت منتشر شده در حوزه پایداری زنجیرهتأمین در مجالت علمتی معتبتر داخلتی و ختارجی
در بازه زمتانی  7251-5772پرداختت .ستپس مجموعتهای اولیته از مقتاالتی کته در عنتوان آن
زنجیرهتأمین پایدار بود ،انتخاب شد .سپس با بررسی مقتاالت اولیته و شناستایی مجموعتهای از

کلمات کلیدی و ترکیب کلمات کلیدی بخش اول و دوم (زنجیرهتتامین ،پایتداری ،5زیستت-
محیطی ،اقتصادی ،سبز ،7توامندساز 3و مسئولیت اجتماعی و ،)...این اطمینان را حاصل شد کته

هیچ مقالهای از دست نرفته است .سپس بهمنظور محدود کردن تعداد مقاالت یافتت شتده ،بته-
بررسی مجالت ،با دو معیار میزان استناددهی 2و ضریبتأثیر( 1بتا استتفاده از دو ستایت کته در
پانوشت اشاره شده است) پرداخته شد .در نهایت  37مجله انتخاب گردید.

در ادامه به جستجو مقاالت مرتبط پرداخته شد و در نهایت  221مقاله یافتته شتد .همچنتین بته-
منظور بررسی کیفیت مقاالت و کاهش تعداد آنها ،از ابزار برنامه مهارتهای ارزیتابیحیتاتی

1

و تکنیک فیلترینگ( 9تعیین حداقل تعداد مطالعات که حداکثر اهمیتت را دارد) استتفاده شتد،
در نهایت تعداد  72پژوهش انتخاب گردید .در ادامه پژوهشگر به منظور دستیابی به یافتتههتای
درون محتوا 72 ،مقالهء منتختب را ،وارد نترم افتزار کیفتی مکتسکیتودا کترده و چنتد مرحلته

بررسی نمود ،در نهایت  87کد با بیشترین فرکانس (پرتکرار) ،شناسایی شتد .ستپس بته دستته-

بندی کدهای با مفهوم مشابه (تمها) پرداخته شتد .سانلوستکی و باروستو ( )7229ایتن رویته را
«بررسی موضوعی» نامیدند.
1. Sustainability
2 .Green
3. Enablers
)4 .Citations (journal-ranking.com
)5. impact factors (isiwebofknowledge.com
)6. Critical Appraisal Skills Programme (CASP
7. screening method
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جهت بررسی پایتایی پتژوهش کیفتی فراترکیتب ،از ضتریب کاپتا-کتوهن استتفاده شتد .ایتن
شاخص با ارزیابی دو یا چند سند (که توسط دو محقق متفاوت بررسی شتده استت) ،از حیتث
ارجاع به شاخصی خاص میپردازد .نرم افزار مکسکیودا با قابلیت بررسی رابطته بتین استناد و
همچنین ماهیت صفر و یک کدها ،امکان استفاده از شاخص کاپا را میدهتد .پتس از ارزیتابی
ضریب کاپا ( )2/123بیش از مقدار قابلقبول ( ،)2/1بدست آمد (ویترا و گرنتت .)7221 ،ایتن
مقدار بهمعنای پایایی پژوهش است .همچنین ضریب معناداری کمتتر از  ،2/21گویتای وجتود
رابطهء کدگذاری میان دو سند بررسی شده است (رعیت پیشه و همکاران.)5371 ،
در انتهای مرحله اول ،برای غربال کردن مهمتترین شتاخصهتا صتنعت پتروشتیمی ،یافتتههتای
تحلیل محتوای 5مقاالت (فراترکیب) ،به صورت پرسشنامهی دلفی-فازی تنظیم گردید .در این
بخش  1نفر از خبرگان صنعت پتروشیمی با روش نمونهگیری هدفمنتد-گلولته برفتی 7انتختاب
شد تا به ارزیابی اهمیت شاخصهای شناخته شده در بخش قبل بپردازند .اهمیت شاخصهتا بتا
استفاده از مقیاسهای زبانی و اعداد فازی-مثلثی مربوط به مقیتاس پتنج نقطتهای ،بته قترار زیتر
استتت-)2/9 ،2/7 ،2/7( :بستتیار مهتتم استتت-)2/1 ،2/9 ،2/7( ،مه تم استتت-)2/3 ،2/1 ،2/9( ،

عادی-)2/5 ،2/3 ،2/1( ،بیاهمیت-)2/5 ،2/5 ،2/3( ،بسیار بتی اهمیتت .در نهایتت شتاخص-
هایی راکه مقدار آستانه )λ( 3آن بیش از  2 /1بود ،به عنتوان مهمتترین شتاخص درنظتر گرفتته
شد ،زیرا میانگین حداقل مقدار "مهم" ( )2/1و ماکزیم مقدار "نرمتال" ( )2/9استت ،درنتیجته

شاخصهایی که مقداری کمتر از  2/1کستب کردنتد حتذف شتد .در نهایتت بترای ابعتاد ()D
پایداری از  58شاخص( 7 )iشاخص حذف و  5شاخص نیز بنا به نظتر خبرگتان ادغتام گردیتد

(جدول  2 ،3و .) 1

1. content analysis
2. Purposive-snowball sampling
3. threshold value
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جدول .3طبقه بندی یافتهها و مطالعات مورد استفاده و در پژوهش بعد اقتصادی ()D1
کد

تم

بهبود ارتباطات درونی و بیرونی ،نگرش بلند مدت در امور زنجیره ،سرمایه گذاری در توسعه

ء

کسب و کار محور کارمندان ،تقویت یکپارچگی در زنجیره ،حفظ تعامل بلند مدت با مشتری ،مدیریت ذینفعان،
()i1

تمایز در رقابت ،ایجاد فرصت از طریق تصویر و شهرت سازمانی ،اقدامات مدیریت ریسک
در زنجیره ،ارزیابی و اندازه گیری عملکرد اقتصادی کسب و کار در زنجیره.

تولید محور
()i2

استقراری برنامه ریزی تولید کارا ،بهبود کیفیت محصول ،بهبود جایگاه بازار ،انعطاف پذیری
ء

توزیع ،کاهش نوسانات موجودی ،توسعه محصول.

مالی و هزینه محور بهبود عملکرد مالی استراتژیک ،شفافیت جریان مالی و اطالعاتی ،کاهش هزینه و افزایش سود
()i3

در عین توجه به دو بعد دیگر ،توسعهء سیستمهای ارزیابی و گزارش دهی مالی.

تأمین کنندگان
()i4

توسعه و مدیریت تأمینکنندگان ،ارزیابی و انتخاب تأمینکنندگان ،ارتباط بلندمدت با تأمین-
کنندگان ،کاهش فاصله شرکت کانونی از تأمینکنندگان ،برنامهریزی برای انتخاب تأمین-

کنندگان.
جدول .4طبقه بندی یافتهها و مطالعات مورد استفاده و در پژوهش بعد اجتماعی ()D2
کد

تم
سازمان
سازمانی و شرکت
محور
()i5

محوری
شرکت
کانونی

1

تعهد و حمایت رهبران و مدیران در زنجیره ،اشتراک گذاری دانش و اطالعات در
زنجیره ،افزایش پاسخگویی در زنجیره ،ایجاد ساختار سازمانی کارا  ،فرهنگ
سازمانی مناسب ،کاهش غیب کارکنان از طریق بهبود محیط سازمان.
تعهد شرکت کانونی در زنجیره ،مسئولیت اجتماعی شرکت کانونی در زنجیره ،بشر
دوستی ،کسب و کار اخالقی ،تاکید بر آموزش در کل زنجیره.

زنجیره
انسان محور
()i6

ایجاد انگیزه و رضایت در کارکنان ،جلوگیری از کار کودکان ،بیگاری و سوء استفاده ،جلو گیری
از تبعیض ،بهداشت و ایمنی کارکنان ،فعالیت آزاد انجمنها ،حفظ حقوق کارکنان ،ارتقاء عدالت
اجتماعی ،بهبود و تنوع در استخدام و ارتقاء پرسنل ،شرایط کار عادالنه.

مدیریت اجتماعی مکانیزمهای خود تنظیمی در زنجیرهتامین ،انطباق اجتماعی با دستورالعملهای و استانداردها،
()i7

همکاری و هماهنگی در زنجیرهتامین ،ارزیابی تاثیرات اجتماعی.

کاال و خدمات مسئولیت اجتماع ی کاال و خدمات ،شفافیت در تولید و ردیابی کاال ،ایمنی و امنیت محصوالت
()i8

تولیدی و خدمات.
1 . Focal company
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جدول .1طبقه بندی یافتهها و مطالعات مورد استفاده و در پژوهش بعد زیستمحیطی ()D3
تم

کد

فشارهای محیطی

فشارهای حکومتی یا دولتی ،فشار مشتریان ،فشار درون زنجیره ،فشار انجمنهای مردمی

(محرک) ()i9

دوستدار محیطزیست ،فشار سهامداران

مدیریت محیطی ( )i10مدیریت چرخه عمر و پایان عمر محصوالت ،بکارگیری سیستم مدیریت محیطی یکپارچه

5

( ،) EMSمدیریت و کاهش تولید زباله و مواد زائد در زنجیره ،توسعهء فناوریهای سبز در

زنجیرهتامین ،ارزیابی عملکرد زیستمحیطی در زنجیره ،توسعهء تأمینکنندگان سبز.
سیاستها ،استراتژیها و انطباق با استانداردهای محیطی ،سیاستگذاری زیستمحیطی ،التزام زنجیرهتأمین به قوانین و
قوانین و مقررات ( )i11مقررات محیطی ،تدوین استراتژی و شیوههای کارای سبز.
منابع و انرژی
()i12

حمل و نقل و

انتشارات()i13

کاهش مصرف منابع ،استفاده از منابع تجدید پذیر ،افزایش بهروری منابع ،کاهش مصرف
مواد سمی در محصوالت.
ء

کاهش انتشار گازهای گلخانه ای ،توسعه مقررات مربوط به انتشارات ،حمل و نقل محیطی.

فعالیتها سبز ،نوآوری و پیشگا می شرکت کانونی زنجیره در ابتکارات محیطی ،خرید سبز ،رقابت در کسب شهرت
ابتکارات ()i14

محیطی ،بازاریابی سبز ،طراحی و تولید سبز ،لجستیک داخلی محیطی ،بسته بندی سازگار با
ء

محیطزیست ،توسعه ایدهای سازکار با زیست محیط.
لجستیک معکوس و حلقه توسعهء شبکه بازیافت در زنجیرهتامین ،بازتولید از ضایعات در فرایند تولید ،تشویق نوآوری-
بسته

()i15

های مربوط به بکارگیری ضایعات ،طراحی برای بازتولید ،طراحی و بهینه سازی موثر سیستم
لجستیک حلقه بسته در کل زنجیره ،تولیدات جانبی از ضایعات.

1. Integrated Environmental Management System
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در ادامه برای کشف رابطهء بین سه بعد پایداری زنجیرهتامین ،با تکنیک دیمتل ،با استفاده از
پرسشنامه مقایسات زوجی و نظرخواهی از خبرگان ماتریس ارتباط کل )T(5تشکیل شد ،که
وابستگی خارجی موجود در میان ابعاد را نشان میدهد (جدول.)1
جدول .6ماتریس ارتباط كل سه بعد اصلی ()T1

با توجه به ماتریس ارتباط کل ابعاد نمودار شبکه ارتباطات شکل میگیرد (شکل.)8

شکل .8مدل پایداری زنجیرهتأمین و ساختار شبکه تأثیرات

پس از تحلیل دادههای جمعآوری شده شاخصها ،ماتریس ارتباط کل شتاخصهتای سته بعتد
 SSCMمشخص شد ،و بهمنظور تعیین ماتریس ارتبتاط داخلتی ،7متاتریس ارتبتاط کتل نرمتال
1. total-relation matrix
2. inner dependence matrices
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سازی ،گردید و این ماتریس (ارتباط داخلی) مستتقیماً وارد ستوپرمتاتریس اولیته (بتدون وزن)
شد .وابستگی بیرونی بین ابعاد مختلف براساس ساختار شبکهای بیان شده است (شکل .)8پتس

از نرمالسازی ستونی (ضرب هر سطر در معکوس ،مجمتوع ستتون ختودش) ستوپرمتاتریس -
بدونوزن( 5جدول  )9سوپرماتریس موزون7حاصل میگردد ،کته بته دلیتل محتدودیت حجتم
مقاله آورده نشده است .در نهایت برای دستیابی بته همگرایتی سیستتم و یکستان شتدن مقتادیر
سطرها سوپرماتریس متوزون براستاس معادلته  1بتهتتوان رستانده شتد ،کته نهایتتا در تتوان 57

همگرایی حاصل ،و سوپرماتریس حددار ایجاد گردید .وزن اهمیت نسبی 3هر شتاخص ( )iدر
جدول  8مشخص است.
جدول .7سوپر ماتریس اولیه

1. unweighted super-matrix
2. weighted super-matrix
3. relative importance weights
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جدول .8سوپر ماتریس حددار

عالوه بر تعیین روابط بتین ابعتاد و شتاخص هتا ،کتاربرد دیگتر تکنیتک دیمتتل در رستم نقشته
تأثیرات-جهت 5که نشاندهنده روابط علی میان شاخصها است .به منظتور رستم نمتودار علتی
مجموع سطرها و ستونهای ماتریس ارتباط کل )T( 7که به ترتیب نشان دهنده بردار  Rو بردار
 Cاست از طریق معادالت  9و  8مشخص میگردد .بردار  Rنشاندهنده سطح تتأثیر و بتردار C

نشان دهنده سطح رابطه با دیگر شاخصهاست .مقادیر  R+Cنشاندهنده درجه (میزان) ارتبتاط
شاخص با دیگر شاخصهاست و عوامل با مقدار  R+Cبیشتر با دیگر شاخصها ارتباط بیشتری
دارند (سید حسینی و همکاران ،)898 :7221 ،و R-Cبیتانگر درجته تتأثیر عوامتل در سیستتم و
اولویت بیشتری در تخصیص امکانات 3استت (وو .)7228 ،جتدول  7نشتاندهنتده مقتادیر الزم
1. Impact-direction map.
2. total-relation matrix
3. dispatcher
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برای رسم نقشهء تأثیر-جهت ابعاد و شاخصهای زنجیره تامین پایدار است .نقشهء تأثیر-جهتت
کشیده شده توسط دیمتتل (شتکل  )7بته تصتمیمگیرنتدگان و متدیران ارشتد در یتک سیستتم
مدیریتی 5به تعیین تأثیرگذاری و تأثیرپذیری ابعاد یا شاخصها و همچنین اهمیت آنها کمتک
میکند .این اطالعات تشخیص روابط علی در بین  3بعد را برای تصتمیمگیتریهتای راهبتردی
مدیران به منظور بهبود عملکرد هر یک از زمینهها تسهیل میکند.
معادله ()9

)

∑(

] [

معادله ()8

)

∑(

] [

جدول  .9مقدار تأثیر و اهمیت ابعاد و شاخصها

1. managerial system
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نتیجهگیری و پیشنهادها
باتوجه به منطق تئوری پیچیدگی 5بررسی سیستمهای پیچیتده بتدون تحلیتل روابتط علتی میتان
زیرشاخصها و تعامالت بین آنها بیفایده است .ازاینرو در پژوهش حاضر پتس از شناستایی
شتتاخصهتتای پایتتداری زنجیتترهتتتأمین پتروشتتیمی ،محقتتق درصتتدد بررستتی تأثیرگتتذاری و
تأثیرپذیری میان شاخصها و تعیین درجته اهمیتت شتاخصهتا برآمتده استت .درنهایتت متدل
پایداری زنجیرهتأمین صنعت پتروشیمی ،که حاصل دیدی کلنگرانه در مطالعات زنجیرهتتأمین
و مشاوره با خبرگان پتروشیمی است ،در 51شاخص اصتلی و  87زیرشتاخص تعیتین گردیتد .روش
دلفی-فازی بکارگرفته شده در این پژوهش ،بهطور گسترده اطالعاتی دررابطه با جنبههتای مختلتف
پایداری جمعآوری ،و بهطور مؤثری ابهام و بیدقتی در قضاوت خبرگان ،بترای شناستایی مهمتترین
شاخصها و جرحوتعدیل آن ،برای بدست آوردن وزن هر یک از شاخصهتا انتختابی در ترکیتب
دیمتل و  ANPرا کاهش میدهد .باتوجه به نتایج ترکیتب تکنیتک دیمتتل و  ANPکته در در

جدول  8نشان داده شد ،شاخصهای سازمانی و شرکت محوری ،)i5(7مدیریت محیطی،)i10(3
فشارهای محیطی( )i9بحرانیترین شاخصها (بیشترین وزن) تعیین گردید.

شاخص "سازمانی و شرکتمحوری" از نظر خبرگان پتروشیمی بحرانتیتترین شتاخص استت.
ویژگیهای این شاخص در تحقیقات متعدد تأکید شده است و شامل :ایجاد فرهنتگ پایتداری
(کارتر و راجرز7228 ،؛ کالیستن7223 ،؛ پترکمن ،)7228 ،اشتتراکگتذاری دانتش در طتول
زنجیتترهتتتامین (کتتارتر7221 ،؛ گیالتتتی5777 ،؛ متتار  ،)5775،آمتتوزش و تحصتتیل کارکنتتان
(مامک7221 ،؛ ریتور و همکاران ،)7252 ،حمایتها و تعهد مدیران ارشد و رهبتری (کارنتا و
همکتتاران7223 ،؛کتتارتر و راجتترز7228 ،؛ پیگتتال و وو ،7227 ،پیگتتال ،)7222 ،اختتالق در
شتترکت (شتترما و روود ،)7223 ،تعهتتد شتترکت کتتانونی (کتتارتر7221 ،؛ کارنتتا و همکتتاران،
 ،)7223بهبود پاسخگویی 2در زنجیترهتتامین (کتارتر و جنینگتز7227،؛ سترکیس و همکتاران،
1. Complexity Theory.
2. Organization-centric
3. Environmental Management-centric
4. Accountability
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7252؛ چین و شتیا ،)7229 ،انتدازه و ستاختار ستازمانی در زنجیتره(پیگتال ،)7222 ،مستئولیت
اجتماعی در زنجیره (کریوم و همکاران ،)7255 ،میشود.

"مدیریتمحیطی" دومین شاخص بحرانی پتروشیمی است .ویژگتیهتای اصتلی ایتن شتاخص
عبارتند از :شاخص مدیریت محیطی از مجموعه زیترشتاخصهتای ،سیستتم متدیریتمحیطتی

5

(سیورینگ ،)7222 ،متدیریت چرخته عمتر( 7ستیورینگ7222 ،؛ ستیورینگ و متولر،)7228 ،
مدیریت کاهش زباله( 3لینتتون و همکتاران ،7229 ،شرونیستتا ،)7229 ،توستعهء فنتاوری 2ستبز
(ولف ،)7255 ،ارزیابیعملکرد زیستمحیطی (ولوی و همکاران7223 ،؛ماتوس وهال)7229 ،
که زنجیرهتأمین را بهطور همزمان بهکاهش پیامدهای زیستمحیطی و استتفاده از فنتاوریهتای
سبز ( ،)ICTارزیابی عملکرد زیستمحیطی ،گزارشدهی داوطلبانه ،افزایش کتارایی عملیتاتی

تشویق میکند" .فشارهای محیطی" سومین شاخص پراهمیت از نظر خبرگان پتروشیمی استت
که شامل محرک پایداری زنجیرهتأمین میشود ،در تحقیقات متعدد به ایتن محترکهتا اشتاره
شده است که شامل فشارهای درون زنجیرهتامین از سوی کارکنان و فشار ستهامداران (پیگتال
و همکتتاران7222 ،؛ وو و پیگتتال7255 ،؛ ولتتف7255 ،؛ آنستتت7229 ،؛ زیهیتتو و ستترکیس،
)7229؛ فشار مشتریان (بتازار) (ستیورینگ و متولر7228 ،؛ ولتف7255 ،؛ وو و پیگتال7255 ،؛
آنست7229 ،؛ تیت و همکاران)7255 ،؛ فشارهای رقابتی (پیگال و همکتاران7222 ،؛ آنستت،
)7229؛ و فشتتارهای نهتتادی (متتاتوس وهتتال7229 ،؛ زیهیتتو و ستترکیس ،)7229 ،فشتتارهتتای
حکتتومتی (دولتتتی)( ،آنستتت7229 ،؛ تیتتت و همکتتاران )7255 ،و فشتتار انجمتتنهتتای مردمتتی
دوستدار محیطزیست (( )NGOوو و پیگال7255 ،؛ سیورینگ و مولر7228 ،؛ ولف7255 ،؛
آنستتت7229 ،؛ تیتتت و همکتتاران )7255 ،و جوامتتع محلتتی (پیگتتال و همکتتاران7222 ،؛ وو و
پیگال7255 ،؛ ولف )7255 ،میشود.
با توجه به نتایج تکنیک تحلیل شبکهای خبرگان پتروشیمی به ترتیب بعد اقتصتادی ،اجتمتاعی
1. Integrated Environmental Management System
2. Lifecycle
3. Waste
4. Technology
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و سپس محیطی را بااهمیتترین ابعاد تعیین کردهاند ،که بتا توجته بته ستهمی کته بعتد اقتصتاد
پتروشتتیمی در تولیتتد ناختتالص داخلتتی (تقریبتتا 12درصتتدی) دارد دور از انتظتتار نیستتت و بعتتد
محیطی کماهمیتترین بعد تعیین شد .دلیل تمرکز بیش از حد بر بعد اقتصادی را متیتتوان در
اثرات تحریمهای چندین ساله این شرکت توسط کشورهای جهان دانست که مجتال توجته بته
دو بعد دیگر را به این شرکتها نمیدهد ،همچنتین هنتوز بحتث زیستتمحیطتی آنگونته کته
بایدوشاید در کشور جایگاه خود را پیدا نکرده است .همچنین یافتههتای کلیتدی نقشته تتأثیر-
جهت (شکل ،)7تکنیک دیمتل نشان میدهد که بعد اقتصادی پتروشیمی در ایران تعیینکننتده

و تأثیرگذار بر دو بعد اجتماعی و زیستمحیطی است .در بعد اقتصادی ( )D1شاخص کستب-
وکار محوری ( )i1بهعنوان علت 5و شتاخصهتای تولیتدمحتور ( ،)i2متالیوهزینتهمحتور (،)i3

تامینکنندگان ( )i4معلول 7هستند .همچنین بعد محیطی تأثیرپذیرترین بعد تعیین گردید.که بتا-
توجه بهآنچه گفته شد دور از انتظار نیست.

1. Dispatcher
2. Receivers
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شکل .9نقشه تأثیرات-جهت ابعاد و شاخصهای SSCM

در پژوهش حاضر ،شاخصها و زیرشاخصهای شناستایی شتده و همچنتین تعیتین ارتباطتات و
درجه اهمیت آنها ،از نظر خبرگان ،برای تصمیمگیرندگان صنعت پتروشیمی در اولویتبندی
منابع ،اقدامات و راهبردهای ادارهی زنجیرهتأمین سودمند است .همچنین نقشه تأثیر-جهتت در
تکنیک دیمتل به مدیران ارشد پتروشیمی در تعیین اینکه کتدام بعتد یتا شتاخص معلتول دیگتر
ابعاد یا شاخصها در سیستم متدیریتی 5استت ،کمتک متیکنتد .بنتابراین ایتن اطالعتات بترای
تدوین استراتژی پایداری در جهت تسریع در پیادهسازی پایداری زنجیرهتأمین ایتن صتنعت ،و
در همچنین اقدام به گزارشدهی پایداری ،میتواند برای تصمیمگیتران و متدیران ارشتد مفیتد
واقع شود.
با توجه بهاهمیتت موضتوع پایتداری در جهتان ،شترکتهتای پتروشتیمی بتهمنظتور رقابتت در
1. managerial system

بکارگیری رویکرد ترکیبی ،کیفی و تصمیمگیری چندمعیاره بهمنظور ...

171

بازارهای جهانی و توسعهء سهم بازار خود ،ناگزیر بهپذیرش ،ادغام ،پیادهسازی و ارائه گزارش
پایداری شرکت و زنجیرهتأمین خود هستند .بنابراین مدل پایداری مطرح شده متیتوانتد نقشته
راه مناسبی ،برای صنعت پتروشیمی با توجه به مقتضیات بومی گردد .از تنگناهای این پتژوهش
میتوان به عدم دست به منابع علمی بینالمللی در حوزه نفت ،گاز ،پتروشیمی 5،تعداد محتدود
پتتژوهشهتتای فارستتی در حتتوزه زنجیتترهتتتأمین پایتتدار و همچنتتین محتتدودیت در شناستتایی و
دسترسی به افراد بااطالعات مرتبط با زنجیرهتأمین پایدار در صتنعت پتروشتیمیجهتت تکمیتل
پرسشنامه ،اشاره کرد.
بهواسطه نگاه مقطعی و گذرای تکنیکهای تصمیمگیری در تعیین روابط علی بین شاخصهتا،
توصیه میشود در تحقیقات آینده پژوهشگران از متدلستازی دینامیتک و پویتایی سیستتم کته
قابلیت تحلیل روابط علی را در بستر زمان داراست ،استتفاده کننتد زیترا جهتت تحلیتل روابتط
علیومعلولی در سیستمهای سنجش عملکرد ،بستیاری از شتاخصهتا مستتلزم تحلیتل در بستتر
زمان هستند ،تا از تنزل سیستم ارگانیک به سیستم ایزوله جلوگیری شود.

1. www.onepetro.com
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چکیده
انتخاب متغیرهای ورودی و خروجی در تعیین نمرات کارایی تحلیل پوششی دادهها از اهمیت فراوانی
برخوردار است .در این پژوهش با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی به تعیین ورودیها و خروجیهای
شرکتهای برق منطقهای پرداخته شده است .کاربرد شبکه عصبی در انتخاب ورودیها و خروجیهای
شرکتهای برق منطقهای امری است که در ادبیات موضوع سابقه نداشته و مزیت اصلی روش پیشنهادی
محسوب میشود .بهمنظور آموزش شبکه عصبی دو الیه  ،MLPاز روش آموزش پس از انتشار خطای
ارتجاعی استفاده گردید؛ پس از آموزش شبکه عصبی ،عملکرد شبکه عصبی با استفاده از الگوهای تست،
مورد بررسی قرار گرفت .مقدار  RMSEمریوط به  51الگوی تست برابر  2/2717بهدست آمد که نشاندهنده
دقت باالی شبکه آموزش داده شده است .تحلیل حساسیت پارامترهای مورد بررسی که همان ورودیها و
خروجیهای تحلیل پوششی دادهها هستند ،با افزایش ده درصدی پارامترها نسبت به حالت قبل از افزایش انجام
شده و میانگین خطای نسبی خروجی برای پارامترهای شبکه عصبی محاسبه شده است .بر اساس میزان میانگین
خطای نسبی خروجی ،ورودیها و خروجیهای تحقیق مشخص گردید .مقایسه نمرات کارایی شرکتهای
برق منطقهای قبل و بعد از کاهش تعداد متغیرها ،تعداد شرکتهای کارا در طی شش دوره زمانی فوق از 17/2
درصد به  71/2درصد کاهش یافته است.
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مقدمه
تحلیل پوششی دادهها 5رویکردی ناپارامتریک است که با استفاده از ورودیها و خروجیهای
چندگانه ،نمرات کارایی واحدهای تصمیمگیرنده 7را ارزیابی میکند .از آنجاییکه انتخاب
متغیرهای ورودی و خروجی سیستم ،در ارزیابی کارایی یک واحد از اهمیت باالیی برخوردار
است و در عمل تعداد زیادی از متغیرها را میتوان به عنوان عوامل مؤثر بر کارایی در نظر
گرفت؛ بنابراین ،هر متغیر بایستی به عنوان ورودی یا خروجی واحد تعریف شود .صرفنظر از
تشخیص ماهیت یک متغیر از حیث ورودی یا خروجی ،تعداد متغیرهای مؤثر بر عملکرد یک
سیستم معموالً بسیار زیاد هستند .در مدل تحلیل پوششی دادهها با هر منبع به کار گرفته شده
برای یک واحد تصمیمگیرنده باید به عنوان یک متغیر ورودی رفتار شود .متغیرهای خروجی
هم در نتیجه فعالیت بنگاه به منظور تبدیل ورودیها به خروجیها به وجود میآیند .به عالوه
در برخی مواقع متغیرهای محیطی هم که بر فعالیت واحد تأثیر گذارند ،نیز الزم است که در
فهرست متغیرها وارد شوند (کلیمبرگ و پادیکامب.)5771 ،
تعداد زیاد متغیرهای ورودی و خروجی نیازمند ابعاد بیشتری از فضای حل مسأله میباشد
(جنکینس و اندرسون .)7223 ،از طرفی تعداد زیاد متغیرها در تحلیل ،به کاهش تفاوت بین
نمرات کارایی واحدها منجر شده که نتیجتاً تعداد بیشتری از واحدها کارا به نظر خواهند
رسید .در واقع تعداد بیشتر متغیرها در تحلیل پوششی دادهها نه تنها منجر به افزایش نمرات
کارایی شده بلکه تعداد واحدهای کارا را نیز افزایش داده و کاهش قدرت تشخیص مدل را
در پی دارد (گوالنی و رول.)5787 ،
به منظور شناسایی مرتبطترین متغیرها در مدلهای تحلیل پوششی دادهها ،تاکنون
رویکردهای متعددی توسعه یافتهاند .یکی از این مهمترین این رویکردها شامل غربالگری
فهرست متغیرها بر اساس نظر متخصصان است که از بین آنها میتوان به روش دلفی یا روش
تحلیل سلسلهمراتبی اشاره کرد (بوسوفاین.)5775 ،
)1- Data Envelopment AnalysiS (DEA
)2- Decision Making Units (DMUS
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رویکرد دیگری که به منظور کاهش متغیرها به کار گرفته میشود ،روش تحلیل رگرسیون
و همبستگی بین متغیرها میباشد (سالیناس و اسمیت .)5771 ،در مدلسازی به وسیله تحلیل
پوششی دادهها مشخص شد زمانی که یک متغیر در تحلیل همبستگی متغیری زاید محسوب
شود ،لزوماً در مدل تحلیل پوششی دادهها نیز محدودیت زاید نمیباشد .به این معنی که وجود
همبستگی باال بین متغیرها به این معنا نیست که لزوماً این متغیر در تحلیلهای بعدی تحلیل
پوششی دادهها بدون تأثیر خواهد بود .بنابراین کاربرد تحلیل همبستگی به منظور کاهش
متغیرها در مدل تحلیل پوششی دادهها غیر منطقی خواهد بود (نوماماکر.)5781 ،
در تقابل با این روشها ،در روش دیگری به متغیرهای مدل قبل از استفاده در مدل تحلیل

پوششی دادهها نگریسته و تالش میشود که اثر این متغیرها بر روی تغییر نمرات کارایی حاصل
از حذف یا کاربرد آنها ارزیابی شود .در این راستا ،بنکر آزمون آماری را به منظور ارزیابی
اثر مدیریتی بر نمرات کارایی متغیرهایی که به مدل اضافه و یا از مدل حذف میشوند ،توسعه
داد (بنکر ،5773 ،بنکر .)5771
با توجه به مطالعات صورت گرفته و عدم تمرکز مطالعات جدید بر روی استفاده از یک
روش علمی در انتخاب متغیرهای ورودی و خروجی در تحلیل پوششی دادهها ،در این
پژوهش با استفاده از قدرت پیشبینی باالی شبکه عصبی ،ابتدا متغیرهای اصلی تأثیرگذار بر
تغییرات کارایی شرکتهای برق منطقهای ایران شناسایی شده و سپس نمرات کارایی
شرکتها با استفاده از تحلیل پنجره محاسبه شده و تغییرات کارایی ،قبل و بعد از کاهش
متغیرها مشخص شده است.

پیشینه پژوهش
شبکه عصبی همانند یک جعبه سیاه عمل کرده و به دنبال شناسایی روابط ناشناخته در بین
مجموعه دادهها است .این روش دادهکاوی برای زمانی مناسب است که فرمول ریاضی خاصی
جهت شناسایی روابط متغیرهای ورودی و خروجی وجود نداشته و پیشبینی نیز یکی از
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اهداف اصلی مطالعه باشد .در زمینه استفاده از شبکه عصبی مصنوعی 5همراه با تحلیل پوششی
دادهها مطالعات متعددی صورت گرفته است.
اولین مطالعهای که به مقایسه تحلیل پوششی دادهها و شبکه عصبی به عنوان دو روش
ناپار امتریک ارزیابی عملکرد پرداخته ،توسط آثناسوپولوس و کورام انجام شده است .در این
مطالعه از تکنیک شبیهسازی شده تولید با دو ورودی و یک خروجی با هدف ارزیابی دو
روش تحلیل پوششی دادهها و شبکه عصبی مصنوعی به کار گرفته شد .نتایج این مطالعه
حاکی از آن است که با وجود تفاوتهای بین دو روش ،هر دو روش دامنه مفیدی از
اطالعات را با توجه به ارزیابی عملکرد شعب بانک ارائه میکنند (آثناسوپولوس و کورام،
 .)5771کوستا به ارزیابی عملکرد خدمات حمل و نقل عمومی بر پایه مفهوم کارایی با استفاده
از شبکه عصبی پرسپترون چند الیه  7همراه با تحلیل پوششی دادهها و حداقل مربعات تصحیح
شده 3پرداخت .در این مطالعه مشخص شد که رویکرد شبکههای عصبی پرسپترون چندالیه
نسبت به روشهای سنتی رویکردی ناپارامتریک و احتمالی و انعطافپذیر است (کوستا،
.)5779
پندهارکر و روجر شبکه عصبی مصنوعی برای توابع پیشبینی یکنواخت یادگیری به کار
رود ،به منظور دستیابی به دادههای غربال شده مفید بوده و نمونههای غربال شده نسبتاً راضی
کنندهای را فراهم میکند .در این مطالعه با استفاده از تحلیل پوششی دادهها مجموعه دادههای
یادگیری به دو بخش کارا و ناکارا تقسیم گردید .سپس با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
مشخص شد که پیشبینی عملکرد در گروه دادههای کارا از ناکارا بیشتر بوده است (پندهارکر
و روجر.)7223 ،
مینگ و همکاران مدلی برای پیشبینی مدل پیشفرضهای وامگیرندگان را از طریق
ساخت تحلیل تجربی و مطا لعه مشتریان نامطمئن در مؤسسات مالی معین تایوان طراحی کرده
و متغیرهای جمعیت شناختی و نگرش پول وام گیرندگان را به عنوان اطالعات تشخیصی
)1- Artificial Nerual Network (ANN
)2- Multi-Layer Perceptron Neural Networks (MLP
)3- Corrected Least Squares (COLS
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واقعی در نظر گرفتهاند .آنها نشان دادند که قدرت پیشبینی تحلیل پوششی دادههای تحلیل
تشخیصی و شبکه عصبی از رگرسیون لجستیک و آنالیز تشخیصی بیشتر است (مینگ و
همکاران.)7227 ،
وو مدل ترکیبی شامل تحلیل پوششی دادهها ،درخت تصمیم و شبکه عصبی مصنوعی را
جهت ارزیابی تأمینکنندگان به کار گرفته است .ابتدا تأمینکنندگان را به دو دسته کارا و
ناکارا تقسیم و سپس با استفاده از دادهها درخت تصمیم و شبکه عصبی مصنوعی را آموزش
داده و نهایتاً درخت تصمیم آموزش دیده را برای تأمینکنندگان جدید به کار برده است (وو،
.)7227
امروزنژاد و شالی نیز در مطالعه ترکیبی تحلیل پوششی دادهها و شبکه عصبی انتشار به
عقب را جهت حل مشکل مجموعه دادههای بزرگ و ورودیها و خروجیهای زیاد به کار
بستند .شبکه عصبی مصنوعی مجموعه دادهها را در پنج گروه بزرگ ارزیابی و نتایج با تحلیل
پوششی دادههای سنتی مقایسه شده است (امروزنژاد و شالی.)7227 ،
آزاده و همکاران تحلیل پوششی دادهها و شبکه عصبی مصنوعی و تئوری مجموعه راف
را با هدف ارزیابی اثرات کارایی نگرش کارکنان در کارایی کل به کار گرفتند .تحلیل
پوششی داده ها دارای دو نقش اصلی است که ابتدا واحدهای کارا و ناکارا را تعیین و وردوی
شبکه عصبی را مهیا کرده و نهایتاً بهترین کاهش (حداقل زیرمجموعه نگرشها) را از طریق
شبکه عصبی را انتخاب میکند .شبکه عصبی نیز برای تعیین حداقل مجموعه نگرشهای انجام
شده توسط مجموعه تئوری راف و پیشبینی کارایی کل استفاده شده است (آزاده و
همکاران.)7255 ،
الرئاجو و همکاران ذخیره انرژی صنعتی آفریقای جنوبی را در فاصله سالهای  5795تا
 7228را با ترکیب سه رویکرد تحلیل شاخص تجزیه ،5تحلیل پوششی دادهها (تحلیل پوششی
دادهها) و شبکه عصبی مصنوعی (شبکه عصبی مصنوعی) بررسی کردند .در این مطالعه بر
روی سه عامل مؤثر بر تغییرات الگوی مصرف انرژی ،فعالیت ،ساختار و شدت اثرات انجام
)1- Index Decomposition Analysis (IDA
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شده است .با استفاده از تحلیل شاخص تجزیه سهم نسبی سه عامل را در  55بخش صنعتی
ارزیابی نموده است .سه عامل به عنوان ورودی شبکه عصبی و مصرف انرژی در طی زمان به
عنوان خروجی شبکه عصبی در نظر گرفته شد .با تأیید اعتبار نتایج پیشبینی شبکه عصبی
توسط رگرسیون ،با استفاده مدلهای ابرکارایی ،نمرات کارایی و تحلیل حساسیت واحدها
انجام شده و پیشنهاداتی برای  55بخش صنعتی در آفریقای جنوبی ارائه گردید (الرئاجو و
همکاران.)7253 ،
وون و لی در مطالعهای با استفاده از شبکه عصبی انتشار به عقب 5و تحلیل پوششی دادهها
مدلی یکپارچه را جهت ارزیابی کارایی فرایند دو مرحلهای عملیات جذب سپرده و کسب
سود در بانکهای تجاری آمریکا طراحی نمودند .در این مدل از معیارهای پیشبینی و اندازه
به صورت همزمان و با هدف پیشبینی سود افزایشی مطابق با سطح عملکرد هر واحد
تصمیمگیرنده در یک فرایند دو مرحلهای است (لی و وون.)7251 ،
یانگ و همکاران مدل تحلیل پوششی دادههای مبتنی بر متغیرهای کمکی را برای تحلیل
حساسیت نمرات کارایی واحدهای تصمیمگیرنده و تعیین ابعاد بهینه واحدهای ناکارا به کار
بردند .سپس واحدهای بهبودیافته همراه با واحدهای کارا وارد فرایند شبکه عصبی مصنوعی
شده است .نتایج بهینه و ارزشهای حاصل از مدل پیشبینی برای کاهش مصرف انرژی و
راهنمای سیستم تولید اتیلن و بهبود کارایی انرژی استفاده شده است (یانگ و همکاران،
.)7251
شعبانپور و همکاران با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و تحلیل پوششی دادهها رویکرد
برنامهریزی آیندهنگری را به جای ارزیابی و رتبهبندی واحدهای تصمیمگیرنده در تحلیل
پوششی دادهها ارائه نمودهاند .در این مطالعه برای اولین بار شبکه عصبی مصنوعی و تحلیل
پوششی دادههای پویا برای پیشبینی نمرات کارایی واحدهای تصمیمگیرنده در آینده به کار
برده است .به این ترتیب که میزان ورودیها و خروجیهای سیستم در آینده پیشبینی و سپس
در تحلیل پوششی دادهها پویا به کار رفته است (شعبانپور و همکاران.)7251 ،
)1- Back Propagation Neural Network (BPNN
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میسیوناس و همکاران مطالعه ترکیبی از تحلیل پوششی دادهها و شبکه عصبی مصنوعی را
انجام دادند .آنها ابتدا نمرات کارایی واحدهای تصمیمگیرنده را با استفاده از تحلیل پوششی
دادهها مشخص نمودند .سپس با استفاده از شبکه عصبی مراحل آموزش و پیشبینی شبکه
عصبی مصنوعی را تا دستیابی به دقت الزم در پیشبینی انجام دادند (میسیوناس و همکاران،
.)7251
ولتانز و پرادلس )7259( 5با روش ترکیبی تحلیل پنجره تحلیل پوششی دادهها و شبکه
عصبی مصنوعی به بررسی اثرات زیست محیطی سیاستهای بخش کشاورزی اتحادیه اروپا
پرداختند .در این مطالعه با کاربرد تحلیل پنجره ،ارزیابی کارایی گازهای گلخانهای و شناسایی
تغییرات کارایی کشورهای عضو اتحادیه اروپا تحت تأثیر سیاست کشاورزی رایج انجام شد.
هدف این مطالعه شناسایی اثرات مثبت و منفی سیاستها بر کارایی کشورهای عضو است.
نهایتاً از شبکه عصبی مصنوعی جهت تعیین نمرات کارایی کشورهای عضو اتحادیه اروپا
استفاده شده است.
کاربرد شبکه عصبی در پیشبینی عملکرد واحدهای تصمیمگیرنده همراه با تحلیل پوششی
دادهها در ادبیات موضوع فراوان بهچشم میخورد (وون( ،)7259 ،7وون و همکاران،)7259 ،
(شفیعی و عربلو( ،)7259 ،3بنیادی نائینی و همکاران .)5371 ،اما در زمینه استفاده از قدرت
پیش بینی شبکه عصبی در تعیین رفتار و میزان تغییرات متغیرهای ورودی و خروجی واحدهای
تصمیمگیرنده مطالعه خاصی صورت نگرفته است .بنابراین نوآوری اصلی مطالعه فعلی انتخاب
متغیرهای ورودی و خروجی با استفاده از قدرت پیشبینی شبکه عصبی مصنوعی است.

روششناسی پژوهش
این پژوهش از حیث هدف از نوع پژوهشهای کاربردی -توسعهای بوده و در واقع به ارائه
یک روش برای حل مسئله در دنیای واقعی میپردازد و از لحاظ متغیر ،تحقیقی کمی است.
1- Vlontzos and Pardalos
2- Kwon
3- Saghafi and Arabloo
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مراحل انجام پژوهش را میتوان بهصورت گامهای ذیل خالصه نمود .شکل  5گامهای انجام
این تحقیق را بهصورت یک فلوچارت نشان میدهد.

شرو

انتخاب واحدهای تصمیمگیرنده

ع

تعیین فهرست اولیه ورودیها و
خروجیها
تعیین نمرات کارایی با تحلیل
پنجرهای
آموزش شبکه عصبی با الگوهای واحدهای
تصمیمگیرنده
تست شبکه عصبی
خیر
تحلیل
حساسیت

تعیین ورودیها و
خروجیهای مدل

آیا شبکه عصبی

بلی

از دقت کافی

پایا
ن

شکل  -1مراحل انجام پژوهش
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گام اول :تعیین واحدهای تصمیمگیرنده
در این تحقیق به بررسی کارایی  51شرکت برق منطقهای ایران پرداخته میشود .دادههای
مورد استفاده در این پژوهش مربوط به عملکرد سالهای  5387تا  5372شرکتهای برق
منطقه ای ایران است .اطالعات مزبور از سالنامه آماری صنعت برق ایران استخراج شدهاند .در
واقع ،شرکتهای برق منطقهای (شرکتهای برق منطقهای آذربایجان ،اصفهان ،باختر ،تهران،
خراسان ،خوزستان ،زنجان ،سمنان ،سیستان و بلوچستان ،غرب ،فارس ،کرمان،
گیالن،مازندران ،هرمزگان ،یزد) بهعنوان واحدهای تصمیمگیرنده انتخاب گردید.

گام دوم :تعیین نمرات كارایی اولیه
ابتدا فهرستی از متغیرهای موجود و در دسترس تأثیرگذار بر نمرات کارایی شرکتهای
برق منطقهای ایران تعیین میشود .پس از آن نمرات کارایی شرکتهای مزبور در بازه زمانی
( )5372-5387با استفاده از تحلیل پنجره تحلیل پوششی دادهها محاسبه خواهد شد (رمضانیان
و همکاران.)5375 ،
 nتا واحد تصمیمگیرنده

)DMU j : ( j  1, 2,..., n

در دورههای زمانی

) (t  1, 2,...,Tمفروض است که با مصرف ) i : (i  1,2,...,mورودی )r : (r  1,2,...,s

خروجی را تولید میکنند .با در نظر گرفتن تعداد واحدهای تصمیمگیرنده و تعداد دورههای
زمانی موجود در تحلیل ،مجموعه امکان تولیدی شامل ) (n  Tواحد تصمیمگیرنده خواهیم

j
داشت .مشاهده nام در دوره زمانی tام ،یعنی  DMU tدارای یک بردار  mبعدی از

ورودیها

j
Xtj  (x1tj , x 2tj ,...., x mt
)

و یک بردار  sبعدی از خروجیها

j
j
j
j
)  Yt  (y1t , y2t ,..., y tاست .این ویژگی تحلیل پنجره ،هنگام مطالعه واحدهای

تصمیمگیرنده با تعداد ناکافی منجر به افزایش تعداد واحدهای تصمیمگیرنده میشود

) .(Asmild et all., 2004با استفاده از مجموعه ورودیها و خروجیها در  Tدوره زمانی
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میتوان مدل تحلیل پنجرهای ورودیگرا را تحت فرض بازده به مقیاس متغیر را به صورت
مدل ( )5نوشت (.)Banker et all., 1984

( )5

Min
s.t : X t  X k w  0
Yk w  Yt  0
j 1

n
j1



) j  0, ( j  1, 2,..., n  w

گام سوم :تحلیل حساسیت نمرات كارایی با كاربرد شبکه عصبی مصنوعی
مدلهای مرسوم رگرسیون خطی میتوانند با روش حداقل مربعات ،اطالعات را جمعآوری
کرده و آنها را بهصورت ضریب رگرسیون ذخیره کنند .از این منظر این روش یک شبکه
عصبی است .در واقع ،میتوان این طور استدالل کرد که رگرسیون خطی یک حالت خاص از
شبکههای عصبی مشخص است .با این تفاوت که ،رگرسیون خطی دارای یک ساختار مدل
نامنعطف و مجموعه فرضیاتی است که قبل از یادگیری اطالعات اعمال میشوند .تعریف باال
نیاز به ساختار مدل و فرضیات را حداقل میکند .بنابراین یک شبکه عصبی میتواند بازه
وسیعی از مدلهای آماری را بدون نیاز به فرض رابطه مشخص بین متغیرهای وابسته و مستقل،
تخمین بزند .در عوض ،نوع ارتباط متغیرها با متغیر عملکرد واحدها حین فرآیند یادگیری
مشخص میشود .در صورتی که رابطه خطی بین متغیرهای مستقل و وابسته مناسب باشد ،نتایج
شبکههای عصبی باید به تخم ین مدل رگرسیون خطی نزدیک باشند .اگر رابطه غیرخطی
مناسبتر باشند ،شبکه عصبی بهصورت خودکار ساختار صحیح مدل را تخمین خواهد زد
(وون و لی.)7251 ،
ابتدا با کاربرد تعداد مناسبی از الگوهای آموزشی شبکه عصبی پرسپترون چندالیه را به
روش آموزش پس از انتشار خطای ارتجاعی ،آموزش داده میشود .پس از آن شبکه عصبی
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آموزش داده شده جهت تحلیل حساسیت پارامترهای شبکه عصبی که همان ورودیها و
خروجیهای تحلیل پوششی دادهها هستند ،استفاده میشود.
پس از آموزش شبکه عصبی ،عملکرد شبکه عصبی با استفاده از الگوهای تست ،مورد
بررسی قرار میگیرد .هدف این بررسی تعیین مقداری از  RMSEاست که بیانگر دقت باالی
شبکه عصبی آموزش داده شده باشد.
نهایتاً با استفاده از شبکه حاصل به تحلیل حساسیت پارامترهای شبکه عصبی پرداخته
میشود .تحلیل حساسیت بدین صورت انجام میگیرد که پارامترهای شبکه به میزان ده درصد
افزا یش یافته و تغییرات حاصل در نمرات کارایی نسبت به قبل از افزایش سنجیده میشوند.
این اندازهها مقدار میانگین خطای نسبی خروجی شبکه عصبی را نشان میدهد .پارامترهایی که
دارای میانگین خطای نسبی خروجی بزرگتری هستند ،بهعنوان پارامترهای تأثیرگذار بر روی
نمرات کارایی انتخاب میشوند .بزرگ بودن مقدار میانگین خطای نسبی برای یک پارامتر
ورودی در واقع نشان دهنده آن است که تغییر در پارامتر منجر به تغییر بزرگی در خروجی
سیستم میشود (شریفیان و شریفیان.)7251 ،5

گام چهارم :محاسبه نمرات كارایی با ورودیها و خروجیهای انتخاب شده
با انتخاب ورودیها و خروجیهای تأثیرگذار بر نمرات کارایی ،کارایی واحدهای
تصمیمگیرنده با استفاده تحلیل پنجرهای در بازه زمانی ( )5377-5387محاسبه شده و با نمرات
کارایی قبل مقایسه میشود.

یافتههای پژوهش
با استفاده از متغیرهای ورودی و خروجی مطالعات مشابه و مصاحبه بتا کارشناستان و خبرگتان
صنعت برق ،مجموعهای از  53متغیتر ورودی و خروجتی ،بتهعنتوان مجموعته متغیرهتای اولیته

Shariﬁan and Shariﬁan

1
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پژوهش انتخاب گردید که فهرست آن ها بته همتراه تعریتف هریتک از متغیرهتای متذکور در
جدول شماره  5ارائه میشود:
جدول  -1فهرست متغیرهای ورودی و خروجی اولیه

تعریف

متغیرها

مقدار انرژی الکتریکی که توسط تجهیزات کمکی و جنبی یک واحد،
مصارف داخلی نیروگاهها

جهت راهبری آن چه در حالت کار و چه در حالت توقف الزم است و
برحسب کیلووات ساعت و در طول یک دوره مشخص محاسبه

متغیرهای ورودی

میشود.
سوخت مصرفی

میزان سوخت مصرفی نیروگاه

طول خطوط انتقال ( 444و 234

مجموع فاصله دکلهای خط بین دو نقطه مبدأ خط و مقصد آن یا اولین

کیلوولت)

پست بعد از پست مبدأ به کیلومتر است .به عبارت دیگر طول مسیر یک

طول خطوط فوق توزیع ( 132و

مدار یا خط الکتریکی (متر یا کیلومتر) ،اعم از هوایی یا زیرزمینی

 63کیلوولت)

عبارت است از طول تصویر واقعی آن.

ظرفیت پستهای انتقال ( 444و

ظرفیت نامی یک ایستگاه برق براساس مجموع قدرت ظاهری

 234کیلوولت)

ترانسفورماتورهای نصب شده در آن بر حسب مگاولت آمپر و یا

ظرفیت پستهای فوق توزیع

براساس ظرفیت حرارتی شینه بر حسب کیلوآمپر می باشد.

نیروی انسانی شرکت برق

تعداد نیروی انسانی شاغل در شرکت

( 132و  63کیلوولت)
منطقهای

متغیرهای خروجی

قدرت نامی یک دستگاه تولیدی نیروی محرکه از طرف سازنده بر
قدرت نامی نیروگاهها

روی پالک مشخصات آن برای شرایط معینی بر حسب اسب بخار یا
مگاوات نوشته شده است.

قدرت عملی نیروگاهها

بیشترین توان قابل تولید مولد در محل نصب با در نظر گرفتن شرایط
محیطی (ارتفاع از سطح دریا ،دمای محیط و رطوبت نسبی) است.

حداکثر بار تولیدی در پیک

حداکثر بار همزمان از مجموع بار حداکثر شبکه به هم پیوسته و بار

همزمان

مناطق مجزا به مگاوات ،بطور همزمان به دست میآید.
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جمع انرژی تولیدی مولدهای برق یک نیروگاه که در طی یک دوره
تولید ناویژه نیروگاهها

زمانی معین روی پایانه خروجی مولدها بر حسب کیلووات ساعت یا
مگاوات ساعت اندازه گیری میشود.
عبارت است از تولید انرژی برق ناویژه منهای مصرف داخلی نیروگاهها

تولید ویژه

در یک دوره معین و برحسب کیلووات ساعت یا مگاوات ساعت
محاسبه میشود.

راندمان
انرژی تحویلی

از طریق فرمول به دست میآید که همان نسبت خروجی به ورودیها
است.
مقدار انرژی که به شرکتهای توزیع برق انتقال داده میشود.

در گام بعدی به منظور بررسی نمرات کارایی واحدهای تصمیمگیرنده و با توجه به تعداد
کم واحدهای تصمیم گیرنده ،نمرات کارایی واحدها با استفاده از روش تحلیل پنجره محاسبه
گردید .روش تحلیل پنجره با امکانپذیر ساختن ترکیب مشاهدات در سریهای زمانی و
مقطعی ،مشکل ناکافی بودن مشاهدات را در ارزیابیهای زمانی برطرف میکند .این وضعیت
باعث افزایش تعداد دورههای مورد بررسی در تحلیل میشود که در هنگام مطالعه نمونههایی
در اندازه کوچک مفید است (رمضانیان و همکاران.)5375 ،
تحلیل پنجره بهطور ضمنی فرض میکند که تغییر جدی در مرزهای کارای دورههای
موجود در عرض پنجره وجود ندارد .به عبارتی هنگام انتخاب عرض پنجره این فرض اساسی
باید رعایت گردد .با رعایت این فرض اساسی نمرات کارایی در تحلیل پنجره ،دربردارنده
تغییرات بهرهوری واحدها و تغییرات جزئی مرزهای کارا در بین دورههای موجود در تحلیل
خواهد بود.
به منظور محاسبه کارایی واحدها از فرم ورودیگرای مدل  BCCاستفاده گردید .ابتدا
نمرات کارایی واحدها در هر یک از دورهها بهطور مستقل با استفاده از نرمافزار تحلیل
پوششی دادهها -Solverمحاسبه شد .سپس واحدهای بهبودیافته در هر دوره به دست آمده و
نهایتاً نمرات کارایی مجموعه واحدهای کارا و بهبودیافته در یک مجموعه مجدداً محاسبه
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گردید .سپس با استفاده از نرمافزار  ،SPSSآزمونهای فریدمن و ویلکاکسون در سطح
معنیداری یک درصد انجام گردید و وضعیت مرزهای کارا در بین  1دوره زمانی موجود در
تحلیل ( )5372-5387بررسی شد که نتایج آن در جدول شماره  7آمده است (رمضانیان و
همکاران.)5375 ،
جدول  -2نتایج آزمونهای آماری برای تعیین وضعیت مرزهای كارا
تصمیم نهایی

P-Value

نوع آزمون

پذیرش فرض صفر

2/227

ویلکاکسون

پذیرش فرض صفر

2/257

فریدمن

5375-5372-5387

پذیرش فرض صفر

2/231

فریدمن

5377-5375-5372-5387

پذیرش فرض صفر

2/273

فریدمن

5373-5377-5375-5372-5387

پذیرش فرض صفر

2/2225

فریدمن

5372-5373-5377-5375-5372-5387

سالهای موجود در تحلیل

5372-5387

بنابراین در سطح خطای  1درصد ،انتقال مرز در بین دورههای مورد بررسی وجود ندارد.
بنابراین تحلیل پنجرهای به عرض  1دوره زمانی در نظر گرفته شده و نمرات کارایی واحدها
محاسبه گردید که نتایج آن در جدول شماره  3آمده است:
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جدول  -3نمرات كارایی واحدها با استفاده از تحلیل پنجره

نمره کارایی
DMUS

5387

5372

5375

5377

5373

5372

5/222

5/2222

5/2222

5/2222

5/2222

2/7751

شرکت برق منطقهای اصفهان

2/785

5/2222

5/2222

5/2222

5/2222

5/2222

شرکت برق منطقهای باختر

2/782

5/2222

5/2222

2/7252

5/2222

5/2222

شرکت برق منطقهای تهران

5/222

2/775

5/2222

5/2222

5/2222

5/2222

شرکت برق منطقهای خراسان

5/222

5/2222

5/2222

5/2222

5/2222

5/2222

5/222

5/2222

5/2222

5/2222

5/2222

5/2222

شرکت برق منطقهای زنجان

5/222

5/2222

5/2222

5/2222

5/2222

5/2222

شرکت برق منطقهای سمنان

5/222

5/2222

5/2222

5/2222

5/2222

5/2222

شرکت برق منطقهای سیستان

5/222

5/2222

5/2222

2/7723

5/2222

5/2222

شرکت برق منطقهای غرب

2/7178

2/7199

5/2222

5/222

5/2222

5/2222

شرکت برق منطقهای فارس

5/2222

2/7313

2/7153

5/222

5/2222

5/2222

شرکت برق منطقهای کرمان

5/2222

5/2222

5/2222

2/7877

5/2222

5/2222

شرکت برق منطقهای گیالن

5/2222

5/2222

5/2222

2/7188

5/2222

5/2222

شرکت برق منطقهای مازندران

5/2222

2.8152

2/8732

2/7189

2/7193

2/7752

5/2222

2/7822

5/2222

5/2222

5/2222

5/2222

5/2222

5/2222

5/2222

5/2222

5/2222

5/2222

شرکت برق منطقهای
آذربایجان

شرکت برق منطقهای
خوزستان

شرکت برق منطقهای
هرمزگان
شرکت برق منطقهای یزد

در نهایت با استفاده از الگوهای آموزشی بهدست آمده و با استفاده از تحلیل حساسیت به
کمک شبکه عصبی ،مهمترین متغیرهای تأثیرگذار بر روی نمرات کارایی واحدها محاسبه
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میشود .روش به کار رفته در این مقاله برای اولین بار در مرجع (شریفیان )7251 ،بیان شده
است و نتایج حاصله نشان دهنده کارایی و دقت روش بیان شده میباشد.
با توجه به مطالب ذکر شده در جدول  52 ،5پارامتر در محاسبه نمرات کارایی واحدها
تاثیرگذر می باشند که به عنوان ورودی شبکه عصبی در نظر گرفته شده است .خروجی شبکه
عصبی نیز نمرات کارایی واحدها میباشد .برای آموزش شبکه عصبی نیز از نمرات کارایی
موجود در جدول  3استفاده شده است .از میان  71داده موجود 85 ،داده برای آموزش شبکه
عصبی و  51داده برای تست شبکه استفاده شده است .به منظور تشریح دقیق پارامترهای تنظیم
شده برای شبکه عصبی در جدول  2خالصه شده است.
جدول  -4پارامترهای تنظیم شده شبکه عصبی
توضیحات

مشخصات
نوع شبكه

شبکه عصبی  MLPبا دوالیه پنهان

تعداد الیههای پنهان

 7الیه

تعداد نرون الیه ورودی

 53نرون

تعداد نرون الیه خروجی

 5نرون

تعداد نرون الیه پنهان

 51نرون

تابع عملكرد نرونهای الیه پنهان

تابع غیر خطی tansig

تابع عملكرد نرونهای الیه خروجی

تابع خطی purelin

روش آموزش پس از انتشار خطای

آموزش پس از انتشار خطای ارتجاعی trainrp

ارتجاعی
شرایط توقف آموزش شبكه

حداکثر تکرار در فاز آموزش برابر با  3222تکرار یا رسیدن
به مقدار میانگین مربع خطا ( )MSEبرابر با 2/2221

مدت زمان آموزش شبكه

 7ثانیه

تعداد تكرار در فاز آموزش

 5987تکرار

برای انجام تحلیل حساسیت ابتدا با استفاده از  85الگوی آموزشی یک شبکه  MLPآموزش
داده شد و سپس از این شبکه عصبی آموزش داده شده برای تحلیل حساسیت متغیرهای
ورودی استفاده شد .شبکه عصبی بهکار رفته یک شبکه  MLPدو الیه است که دارای 53
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نرون در الیه ورودی و  51نرون در الیه پنهان و یک نرون در الیه خروجی است .تابع
عملکرد نرونهای الیه پنهان  tansigو برای نرون خروجی تابع عملکرد از نوع خطی در نظر
گرفته شد و از روش آموزش پس از انتشار خطای ارتجاعی برای آموزش آن استفاده شده
است .برای شبیهسازی شبکه عصبی از جعبه ابزاز شبکههای عصبی نرم افزار  Matlabاستفاده
شده است .این شبکه عصبی با در نظر گرفتن مقدار میانگین مربع خطا ( )MSEبرابر با
 2/2221و پس از  5987تکرار داده شد .منحنی یادگیری شبکه عصبی طرح شده در شکل 7
نشان داده شده است.

شکل  -2منحنی آموزش شبکه عصبی

پس از آموزش شبکه عصبی ،عملکرد شبکه عصبی با استفاده از الگوهای تست ،مورد
بررسی قرار گرفت .مقدار  RMSEمریوط به  51الگوی تست برابر با  2/2717بهدست آمد
که نشاندهنده دقت باالی شبکه آموزش داده شده است .عالوه بر این مقدار واقعی و مقدار
تخمین زده شده نمرات کارایی واحدها توسط شبکه عصبی برای  51داده تست در شکل  7با
یکدیگر مقایسه شده است.

578
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شکل  -3مقایسه مقدار واقعی و مقدار تخمین زده شده نمرات كارایی واحدها توسط شبکه عصبی

ابتدا برای هر یک از  51الگوی داده تست مقدار خروجی (نمرات کارایی واحدها) را با
استفاده از شبکه عصبی تخمین زده شد و سپس برای هر یک از  52متغیر ورودی مربوط به 51
الگوی تست ،بهصورت جداگانه مقدار هر یک از متغیر ورودی ده درصد افزایش داده شد و
در مقدار سایر متغیرهای ورودی تغییری ایجاد نشد و دوباره با استفاده از شبکه عصبی آموزش
دیده مقدار خروجی برای شرایط جدید محاسبه شد .این عمل برای هر یک از  52متغیر
ورودی و برای  51الگوی تست تکرار شد .پس از انجام مراحل فوق ،مقدار میانگین خطای
نسبی خروجی شبکه عصبی قبل و بعد از تغییر هر کدام از ورودیها به میزان ده درصد
بهدست آمد (شریفیان .)7251 ،میانگین خطای نسبی بر طبق رابطه ( )5تعریف میشود.
()2

p
p
1 n PFi ' PFi
PFi  
n p1
PFi p

ارزیابی کارایی شرکتهای برق منطقهای ایران با استفاده از تحلیل ...

199

در رابطه فوق  PFiمیانگین خطای نسبی خروجی برای تغییر در متغیر ورودی iام است.

همچنین  PFi pمقدار خروجی برای حالتی که متغیر ورودی iام در الگوی آموزشی pام

تغییری نکرده باشد و '  PFi pمقدار خروجی برای حالتی که متغیر ورودی iام در الگوی
آموزشی pام به اندازه ده درصد مقدار اولیه افزایش پیدا کرده باشد ،هستند (شریفیان.)7251 ،

پس از انجام محاسبات مقدار میانگین خطای نسبی خروجی (  ) PFبهدست آمده که نتیجه
حاصل در جدول ذکر شده است.
جدول  -5مقدار میانگین خطای نسبی مربوط به نمرات كارایی واحدها
میانگین خطای نسبی
خروجی

متغیر ورودی

نوع متغیر

نتیجه نهایی

2/22513

مصرف داخلی پست

ورودی



2/22272

تولید ناویژه

خروجی



2/22281

ظرفیت پستهای فوق توزیع

ورودی



2/22291

ظرفیت پستهای انتقال

ورودی



2/22223

انرژی تحویلی

خروجی



2/22227

قدرت نامی نیروگاهها

خروجی

-

2/22225

قدرت عملی نیروگاه

خروجی

-

2/22238

راندمان

خروجی

-

2/22232

طول خط فوق توزیع

ورودی

-

2/22279

طول خط انتقال

ورودی

-

2/22272

سوخت مصرفی

ورودی

-

2/22277

نیروی انسانی

ورودی

-

2/22272

تولید ویژه

خروجی

-

2/222258

حداکثر بار همزمان

خروجی

-

با توجه به نتایج حاصل می توان متغیرهای ورودی مصرف داخلی پستها ،ظرفیت
پستهای فوق توزیع  222و  732کیلو ولت ،ظرفیت پستهای انتقال  13و  537کیلو ولت و
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تولید ناویژه و متغیر خروجی انرژی تحویلی انتخاب شده و نمرات کارایی واحدهای
تصمیمگیرنده مجدداً محاسبه و در جدول  1آمده است.
جدول  -5نمرات كارایی تحلیل پنجرهای با متغیرهای انتخاب شده

واحدهای تصمیمگیرنده

نمرات کارایی
5387

5372

5375

5377

5373

5372

شرکت برق منطقهای آذربایجان

2/7782

2/7789

2/7155

2/7851

2/7895

2/7182

شرکت برق منطقهای اصفهان

2/9173

2/8121

2/7299

2/8172

2/7557

2/8819

شرکت برق منطقهای باختر

2/9217

2/9219

2/9721

2/9772

2/9719

2/9215

شرکت برق منطقهای تهران

2/7752

2/7739

2/7127

2/7812

5/2222

5/2222

شرکت برق منطقهای خراسان

2/7871

5/2222

5/2222

5/2222

5/2222

5/2222

شرکت برق منطقهای خوزستان

5/2222

2/7397

2/7188

2/7295

2/7191

5/2222

شرکت برق منطقهای زنجان

2/7171

5/2222

5/2222

2/7895

2/7597

2/8773

شرکت برق منطقهای سمنان

5/2222

5/2222

5/2222

2/7787

2/7837

2/7933

شرکت برق منطقهای سیستان

2/7118

5/2222

5/2222

2/7917

2/7137

5/2222

شرکت برق منطقهای غرب

5/2222

2/1832

2/1735

2/9278

2/9718

2/9227

شرکت برق منطقهای فارس

2/8731

2/8755

2/8713

2/8189

2/8921

5/2222

شرکت برق منطقهای کرمان

2/7117

5/2222

2/7921

2/7885

2/7757

5/2222

شرکت برق منطقهای گیالن

5/2222

5/2222

5/2222

2/7128

2/7317

2/7217

شرکت برق منطقهای مازندران

5/2222

2/9191

2/8517

2/8119

2/8175

2/8721

شرکت برق منطقهای هرمزگان

5/2222

2/8751

5/2222

5/2222

5/2222

5/2222

شرکت برق منطقهای یزد

5/2222

5/2222

5/2222

2/7189

2/7387

2/7255

نتیجهگیری و پیشنهادها
انتخاب متغیرهای ورودی و خروجی در ارزیابی کارایی یک واحد از اهمیت باالیی برخوردار
است .در عمل تعداد زیادی از متغیرها را میتوان به عنوان ورودی و خروجی در نظر گرفت.
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از طرفی تعداد زیاد متغیرها صرفنظر از ورودی یا خروجی بودن آنها میتواند به کاهش
قدرت تشخیص مدل و دشواریهای محاسباتی منجر شود.
نقطه قوت این پژوهش استفاده از شبکه عصبی مصنوعی با هدف تعیین مهمترین متغیرهای
تأثیرگذار بر روی نمرات کارایی شرکتهای برق منطقهای است .نتایج حاصل از بکارگیری
شبکه عصبی نشان میدهد که با توجه به جدول  1مهمترین متغیرهای ورودی و خروجی
تأثیرگذار بر روی نمرات کارایی واحدها شامل متغیرهای ورودی مصرف داخلی پستها،
ظرفیت پستهای فوق توزیع  222و  732کیلو ولت ،ظرفیت پستهای انتقال  13و  537کیلو
ولت و تولید ناویژه و متغیر خروجی انرژی تحویلی تعیین گردید .مصاحبه با کارشناسان
صنعت برق حاکی از قابل اتکا بودن نتایج محاسبه شده است .در راستای مقایسه نمرات
کارایی و تعداد واحدهای کارا قبل و بعد از انتخاب متغیرها دورهها را میتوان به تفصیل مورد
بررسی قرار داد .در سال  5372با  52متغیر ورودی و خروجی در بین  82واحد تصمیمگیرنده
دارای  52واحد کارا و دو واحد ناکارا بوده است .بعد از انتخاب متغیرهای تأثیرگذار بر روی
نمرات کارایی تعداد واحدهای کارا به  9واحد کاهش یافته است .مقایسه نمرات کارایی در
قالب نمودار شکل  2به خوبی قابل رؤیت است.

مقایسه نمرات کارایی دوره ششم
A3

A2

A1

A4
A5

1.0000
A16
A15
A14 0.5000
0.0000

A6
A7

A13
A12

A8

5-5372

A9

A11
A10

7-5372

شکل  -4مقایسه نمرات كارایی قبل و بعد از انتخاب متغیرها در سال 1394
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همچنین در یک نگاه کلی نمرات کارایی واحدهای تصمیمگیرنده در مجموعه امکان
ادغام شده تحلیل پنجره قبل و بعد از انتخاب متغیرها در شکلهای  1و  1نشان داده شده است.
بنابراین با مقایسه نمرات کارایی قبل و بعد از کاهش متغیرها میتوان بهوضوح تفاوت نمرات
کارایی را در واحدهای تصمیمگیرنده مشاهده نمود .همچنین تعداد واحدهای کارا نیز از 98
واحد به  33واحد کاهش یافته است.

نمرات کارایی بعد از انتخاب متغیرها

20

15
5387

10
5372

5375

5
5377

5373

0

1.2000
1.0000
0.8000
0.6000
0.4000
0.2000
0.0000

5372

شکل  -5مقایسه نمرات كارایی بعد از انتخاب متغیرها

نمرات کارایی قبل از انتخاب متغیرها
1.0500
1.0000
0.9500
0.9000
0.8500
20

15
5387

10
5372

5375

5
5377

5373

5372

شکل  -6مقایسه نمرات كارایی قبل از انتخاب متغیرها

0

0.8000
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با توجه به نتایج و بررسیهای انجام شده در این مطالعه میتوان موضوعاتی را برای انجام
مطالعات آتی مطرح نمود .تهیه فهرست متغیرهای تأثیرگذار از طریق روشهای دیگر مانند
تحلیل مؤلفههای اصلی ،تحلیل همبستگی ،رگرسیون ،استفاده از نظر خبرگان با روش دلفی
می توان دقت و قدرت شبکه عصبی در انتخاب متغیرهای ورودی و خروجی را مورد ارزیابی
قرار داد .همچنین لحاظ کردن ترکیبها و تعداد مختلف ورودیها و خروجیهای تحلیل
پوششی دادهها در شبکه عصبی نیز موضوعی است که میتواند در مطالعات آتی مد نظر قرار
گیرد.
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بررسی تاثیر مدیریت هزینه استراتژیک بر عملكرد مالی با تاکید بر
هزینههای زیست محیطی
**

محمد نظریپور* ،فهیمه میرزائی
تاریخ دریافت59/8/6:
تاریخ پذیرش56/9/4:

چكیده:

این پژوهش درصدد است تاثیر دو جنبة مهم از مدیریت هزینه استراتژیک (مدیریت هزینه اجرایی و مدیریت
هزینه ساختاری) بر عملکرد مالی شرکتها را مورد مطالعه و بررسی قرار دهد .برای این منظور ،تاکید ویژهای بر
هزینههای زیست محیطی شده است .جنبه اجرایی مرتبط با هزینههای زیست محیطی شامل مدیریت ،کنترل و
بهینهسازی هزینهها در سطح استراتژیهای زیست محیطی مدنظر و جنبه ساختاری بیانگر نحوه تاثیرگذاری
هزینه های زیست محیطی بر ساختار هزینه شرکت بر حسب طراحی محصول ،مواد اولیه مورد استفاده و فرایند
طراحی عملیاتی است .دادههای مورد نیاز از  571شرکت تولیدی اصفهان جمعآوری شد .برای تجزیه و تحلیل
فرضیات از ماتریس همبستگی پیرسون و مدل معادالت ساختاری استفاده شد .طبق نتایج پژوهش ردیابی هزینه-

های زیست محیطی و اجرای ابتکارات زیست محیطی بر عملکرد مالی اثرات قابل توجهی دارند .همچنین نتایج
پژوهش نشان داد مدیریت هزینه اجرایی (ردیابی هزینههای زیست محیطی) و مدیریت هزینه ساختاری (اجرای
ابتکارات زیست محیطی) ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر داشته و بطور مشترک بر عملکرد مالی تاثیرگذارند.
درنهایت ،ردیابی هزینههای زیست محیطی از طریق بهبود کارآیی ساختار هزینه فعلی و ارائه ابتکارات جدید
در زمینه ساختار هزینه بر عملکرد مالی تاثیرگذارند.
واژگان كلیدی :مدیریت هزینه استراتژیک ،ردیابی هزینههای زیست محیطی ،اجرای ابتکارات زیست محیطی و
عملکرد مالی
* استادیار گروه حسابداری ،دانشگاه کردستان ،سنندج (نویسنده مسئول) m.nazaripour@uok.ac.ir
** دانش آموخته کارشناسی ارشد حسابداری ،دانشگاه کردستان ،سنندج
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مقدمه
داشتن استراتژیهای مدون در زمینة مدیریت هزینه -چه در کوتاه مدت و چه در بلندمدت –
برای تداوم فعالیت ضروری است .بنابراین میتوان مدیریت هزینه را به عنوان یکی از
موضوعات استراتژیک سازمانهای امروزی بحساب آورد .مدیریت هزینه استراتژیک 5تالش
دارد تا از طریق بکارگیری تکنیکهای مدیریت هزینه موجبات تحقق همزمان دو هدف ()5
بهبود موقعیت استراتژیک و ( )7کاهش هزینهها را در سازمانها فراهم نماید (اَلناصر و محمد،
 .)7259همچنین مدیریت هزینه استراتژیک را میتوان برقراری نوعی تعامل سازمان یافته بین
منافع سازمان و ساختارهای هزینهای مربوطه با تاکید بر استراتژیهای بلندمدت و تاکتیکهای
کوتاه مدت دانست (هاشمی بلمیری و همکاران .)5372 ،به اعتقاد آندرسون ( )7229مدیریت
هزینه استراتژیک را میتوان به دو بخش ( )5مدیریت هزینه ساختاری 7و ( )7مدیریت هزینه
اجرایی 3تقسیم نمود.
هدف اصلی مدیریت هزینه ساختاری ایجاد تغییر در ساختارهای هزینهای سازمان بوده و این
بخش از مدیریت هزینه استراتژیک شامل ابزارهای سازمانی ،2محصوالت و فرایندهای
طراحی شدهای است که هدفاش ایجاد یک ساختار هزینهای هماهنگ با استراتژیهای
سازمانی است .این نوع مدیریت هزینه اساساً اشاره به آن دسته از تصمیمات استراتژیک دارد
که دربرگیرند پارامترهای کاملی از ساختار مدیریت هزینه است .در مقابل مدیریت هزینه
اجرایی بدنبال بهبود عملکرد یک استراتژی خاص بوده و شامل آن دسته از ابزارهای
حسابداری مدیریت متداولی است که میتوانند مقدمات فرایند ارزیابی عملکرد هزینهای
مرتبط با شاخصهای رقابتی را فراهم نمایند ،میباشد .این نوع مدیریت اساساً به تجزیه و تحلیل
عملکرد ناشی از تصمیمات استراتژیک اشاره دارد (هِنری و همکاران .)7251 ،به بیان دیگر،
هدف مدیریت هزینه استراتژیک ایجاد نوعی تعامل بین منابع سازمان و ساختارهای مربوطه با
1- Strategic Cost Management
2- Structural Cost Management
3- Executional Cost Management
4- Organizational Tools
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مواردی همچون :الف -تاکتیکهای کوتاه مدت از طریق کاهش هزینهها (مدیریت هزینه
اجرایی) و ب -استرات ژی بلندمدت از طریق مهندسی مجدد زنجیره ارزش و بازطراحی مجدد
ساختار هزینه (مدیریت هزینه ساختاری) میباشد (سو وکیو.)7257 ،
این پژوهش درصدد است رابطة بین مدیریت هزینه استراتژیک (مدیریت هزینه اجرایی و
مدیریت هزینه ساختاری) با عملکرد مالی را با تاکید بر هزینههای زیست محیطی مورد مطالعه
و بررسی قرار دهد .در این پژوهش تالش میشود به دو سوال اساسی زیر پاسخ داده شود:
( :)5تاچه اندازه مدیریت هزینة اجرایی و ساختاری بر عملکرد مالی تاثیرگذار است؟ ( )7تا
چه اندازه مدیریت هزینة ساختاری تعدیلکنند رابطة بین مدیریت هزینه اجرایی و عملکرد
مالی است؟
مابقی بخشهای این مقاله بشرح زیر خواهد بود :بخش دوم شامل ادبیات پژوهش با تاکید بر
چارچوب مفهومی و فرضیههای پژوهش خواهد بود .بخش سوم به روششناسی و بخش
چهارم به تجزیه و تحلیل نتایج اختصاص داشته و در نهایت بخش پنجم شامل نتیجهگیری
خواهد بود.

مرور پیشینهها
علیرغم انجام پژوهشهای نسبتاً مناسب در زمینة مدیریت هزینه استراتژیک ،هنوز هم
پژوهشهای مرتبط با این حوزه دارای سه محدویت اساسی بشرح زیر هستند :اوالً عمد این
پژوهشها تمرکز چندانی بر مدیریت هزینه ساختاری نداشته و از طرفی عمد پژوهشهای مرتبط
با این نوع مدیریت هزینه در خارج از حوز حسابداری به انجام رسیده است .اکثر پژوهشهای
حسابداری مرتبط با مدیریت هزینه اجرایی شامل تخصیص هزینهها (یعنی تخصیص هزینههای
سربار و هزینههای مشترک ،تجزیه و تحلیل محرکهای هزینه ،هزینهیابی بر مبنای فعالیت 5و
غیره) و حسابداری بهای تمام شده (انحرافات هزینه ،7استفاده از اطالعات هزینهای برای
1- Activity-Based Costing
2- Cost Variance
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تصمیمگیری و غیره) میشود (هسفورد و همکاران .)7229 ،از طرف دیگر ،پژوهشهای
حسابداری نسبتاً ناچیزی در مورد مدیریت هزینه ساختاری به استثنای پژوهشهای مرتبط با
هزینهیابی هدف 5و مدیریت هزینة بین سازمانی 7انجام شده است (آگندال و نیلسون.)7227 ،
ثانیاً پژوهشهای مرتبط با مدیریت هزینه استراتژیک قادر به برقراری یک ارتباط مفید و سازنده
بین مدیریت هزینه اجرایی و ساختاری نبوده و لذا در ارائه یک مجموعه واحد از دانش ناتوان
است (آندرسون .)7229 ،بنابراین ،گرچه مدیریت هزینه ساختاری نیازمند توجه بیشتر است،
اما این توجه نباید موجب غفلت از مدیریت هزینه اجرایی شود .زیرا در اینصورت نتایج
حاصله ناقص و یا ناکارآمد خواهد بود .بنابراین بررسی همزمان هر دو جزء مدیریت هزینه
استراتژیک با هدف روشن شدن ارتباطات متقابل آنها یک ضرورت انکار ناپذیر است.
ثالثاً در زمینة مزایای مدیریت هزینه استراتژیک و همچنین نحو اثرگذاری مدیریت هزینه
اجرایی بر اثربخشی سیستمهای مدیریت هزینه پژوهشهای نسبتاً مناسبی انجام شده (کوهن و
کِمناکی ،)7255 ،اما در عین حال پژوهشهای مرتبط با نحو اثرگذاری مدیریت هزینه
استراتژیک بر عملکرد مالی کافی بنظر نمیآید .بطور خاص ،در ادبیات مدیریت هزینه
اجرایی شواهد تجربی که بتواند بیانگر ارتباط بین سیستمهای مدیریت هزینه و عملکرد مالی
باشد ،محدود و متناقض است (پیتزینی .)7221 ،از جمله دالیل احتمالی این موضوع ،عدم

توجه پژوهشهای قبلی به مدیریت هزینه ساختاری است .مدیریت هزینه ساختاری نه تنها می-

تواند بطور بالقوه بر عملکرد مالی تاثیرگذار باشد ،بلکه میتواند بعنوان یک مداخلهگر رابطة
بین مدیریت هزینه اجرایی و عملکرد مالی را نیز تحت تاثیر قرار دهد (کوپر و اسلگمدر،
 .)7222در واقع ،ابزارهای حسابداری مدیریت مورد استفاده در اندازهگیری عملکرد هزینه
(مدیریت هزینه اجرایی) ممکن است بتواند دانش هزینهای مناسبی را برای بازطراحی مجدد
زنجیره ارزش 3ارائه نماید .از طرفی بازطراحی ساختارهای هزینهای متفاوت (مدیریت هزینه
ساختاری) نیز میتواند باعث بهبود عملکرد مالی شود .این پژوهش درصدد است تا عالوه بر
1- Target Costing
2- Inter-organizational Cost Management
3- Value Chain
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تقویت ادبیات مرتبط با مدیریت هزینه استراتژیک به سه محدودیت فوقالذکر نیز بپردازد.
امروزه هزینههای زیست محیطی بخش عمدهای از هزینههای تولیدی و عملیاتی شرکتها را
تشکیل میدهد .برای مثال اتحادیه اروپا ساالنه بیش از  21میلیارد یورو برای حفاظت از محیط
زیست هزینه میکند (راور .)7228 ،بنابراین میتوان کاهش اینگونه هزینهها را بعنوان یکی از
دغدغههای اساسی شرکتهای امروزی بحساب آورد .لذا این پژوهش درصدد است رابطة بین
مدیریت هزینه استراتژیک با عملکرد مالی را با تاکید بر هزینههای زیست محیطی مورد مطالعه
و بررسی قرار دهد .به سه دلیل از هزینههای زیست محیطی برای مطالعه و بررسی مدیریت
هزینه استراتژیک استفاده شده است )5( .امروزه نقش موضوعات زیست محیطی در تدوین
استراتژیهای هر سازمانی غیرقابل انکار است .بنابراین ،ضرورت داردکه اینگونه موضوعات در
سطح استراتژیک و نه عملیاتی مورد مطالعه و بررسی قرار گیرند (روسو و فاوتس.)5779 ،
( )7هزینههای زیست محیطی بر اهمیت جنبة اجرایی  -از طریق مدیریت ،کنترل و بهینهسازی
هزینههای مرتبط با یک استراتژی و یا یک سازمان خاص  -و همچنین اهمیت جنبة ساختاری
 -از طریق اثرگذاری بر ساختار هزینه در قالب بازنگری در طراحی محصول و مواد اولیه

استفاده شده  -تاکید ویژه دارد )3( .پژوهشهای قبلی انجام شده در ارتباط با حسابداری هزینه-
های زیست محیطی عمدتاً شامل پژوهشهای توصیفی و یا تجویزی بوده و از کمبود شواهد
تجربی در مضیقه میباشد(رَنیو و هنری.)7252 ،

مدیریت هزینه استراتژیک و هزینههای زیست محیطی
مدیریت هزینه استراتژیک را میتوان اتخاذ تصمیمات آگاهانه با هدف ایجاد هماهنگی بین
ساختار هزینه با استراتژیهای هر سازمان و همچنین بهینهسازی عملکرد هر استراتژی تعریف
نمود (آندرسون .)7229 ،در این پژوهش منظور از هزینههای زیست محیطی بررسی تاثیر یکی
از ابزارهای مدیریت هزینه اجرایی (ردیابی هزینههای زیست محیطی )5بر یکی از فعالیتهای
مهم مدیریت هزینة ساختاری (اجرای ابتکارات زیست محیطی )7است.
1- Tracking of Environmental Costs
2- Implementation of Environmental Initiatives
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منظور از ردیابی هزینههای زیست محیطی شناسایی و انباشت هزینههای متحمّل شده از سوی

شرکت در ارتباط با حفاظت از محیط زیست است .شناسایی اشاره به مشاهده ،تبیین و طبقه-

بندی انواع مختلفی از هزینههای زیست محیطی داشته و همچنین انباشت اشاره به جمعآوری و
ثبت هزینههای زیست محیطی در چارچوب سیستمهای حسابداری بهای تمام شده دارد (هنری
و همکاران .) 7252 ،این موضوع نوعی فعالیت مرتبط با مدیریت هزینه اجرایی تلقی شده ،زیرا
مدیران و کارکنان را به مدیریت ،کنترل و کاهش هزینههای زیست محیطی در مطابقت با
استراتژیهای جاری تشویق نموده و مانع اتخاذ تصمیمات غیرسازنده میشود (جوشی و
همکاران.)7225 ،
اجرای ابتکارات زیست محیطی شامل آن دسته از اقداماتی میشود که سازمانها میبایست در
راستای کنترل فعالیتهای عملیاتی اثرگذار خود بر محیط زیست و همچنین ساختار هزینه انجام
دهند .برای مثال چند ین ابتکار کلی در ادبیات محیط زیست صنعتی 5مثل بازطراحی
محصوالت و فرایندها ،جایگزینی و کاهش مواد اولیه مورد استفاده و بازیافت 7شناسایی شده
است (هراتی و همکاران .)5371 ،به بیان دیگر ،این نوع ابتکارات اشاره به آن دسته از اقدامات
زیست محیطی دارد که بر کلیت یک سازمان یا فعالیت اثرگذارند .اجرای ابتکارات زیست
محیطی مربوط به حوز فعالیتهای مدیریت هزینه ساختاری است .زیرا تبیینکنند پارامترهای
کالن ساختار هزینه برحسب طراحی محصول (خصوصیات ،شکل ظاهری و استحکام)،
ماهیت و مقدار مواد اولیه استفاده شده (مواد آالینده در مقابل مواد غیرآالینده ،3مواد قابل
بازیافت در مقابل مواد غیرقابل بازیافت) و طراحی فرایند تولید (پیشگیری آلودگی در مقابل
کنترل آلودگی در انتهای خط )2میباشد (آلنبای.)5777 ،

1- Industrial Ecology Literature
2- Recycling
3- Polluting vs. Non-Polluting Material
4- End-of-Pipe Approach
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ارتباط مستقیم بین ردیابی هزینههای زیست محیطی و عملکرد مالی
با توجه به اینکه هزینههای زیست محیطی بعنوان یک بخش مهم از ساختار هزینه بحساب
میآیند ،ردیابی آنها میتواند باعث بهبود آگاهی کارکنان سازمان از اهمیت و محدود
تاثیرگذاری مدیریت زیست محیطی در سازمان شود (پارکر .)5777 ،درنتیجه ،هزینههای
زیست محیطی موجبات هماهنگی هرچه بیشتر اهداف سازمانی و اهداف زیست محیطی را
فراهم نموده و از این طریق میتواند باعث کم هزینهتر شدن اجرای استراتژیهای فعلی و
شفافیت هرچه بیشتر نتایج حاصل از تصمیمات استراتژیک شود (آندرسون .)7229 ،به بیان
دیگر ،شناخت هرچه بهتر هزینهها میتواند باعث بهبود عملکرد مالی شود.
بعالوه ،استقرار مدیریت موثر منابع میتواند از طریق ارائة اطالعات حسابداری صحیح منجر به
بهبود عملکرد مالی شود .با توجه به نیازمندی بخشهای تولیدی و عملیاتی به کارآمدی هرچه
بهتر و بیشتر ،ردیابی هزینههای زیست محیطی میتواند نقش موثری در کاهش ضایعات و
هزینههای تولیدی داشته باشد (معیننژاد .)5372 ،همچنین استدالل بر این است که سیستمهای
هزینهیابی پیشرفته از توانایی الزم در ارائة اطالعات مفیدتر و مربوطتر برخوردار هستند .ارائة
اطالعات صحیح و شفاف میتواند باعث بهبود تصمیمات مدیریتی و در نتیجه عملکرد مالی
شود (میگا و همکاران .)7252 ،نظارت ویژه بر هزینههای زیست محیطی میتواند در محاسبة
صحیح بهای تمام شده و سپس قیمتگذاری محصوالت و خدمات به سازمانها کمک نماید.
ناتوانی در شناسایی هزینههای زیست محیطی پیامدهای ناخوشایندی همچون ترکیب نامناسب

و قیمتگذاری نادرست محصوالت ،اسقاط نادرست تجهیزات و اتخاذ تصمیمات سرمایه-

گذاری ناکارآمد خواهد داشت (جوشی و همکاران .)7225 ،اینگونه موارد اثرات منفی بر
عملکرد مالی خواهند داشت.
درنهایت ،ردیابی هزینههای زیست محیطی میتواند باعث بهبود عملکرد مالی در مواقعی که
قانوناً بعنوان بخشی از گزارشگری خارجی بحساب میآید ،شود .افشاء اطالعات زیست
محیطی (ازجمله هزینههای زیست محیطی) شیوهای مناسب برای برقراری ارتباط با ذینفعان
مختلف است .شناسایی و گزارش هزینههای زیست محیطی میتواند باعث حفظ و تداوم
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مشروعیت اجتماعی و نگرش مثبت افکار عمومی نسبت به سازمان شود (بیسواس و اُگرادی،
.)7251
درکل ،استدالل بر این است که هزینههای زیست محیطی بخش مهمی از ساختار هزینة هر
سازمانی بوده و شناسایی دقیق آنها میتواند باعث مدیریت هرچه بهتر اینگونه هزینهها در
چارچوب استراتژیهای موجود شود .ارائة اطالعات دقیقتر در مورد هزینههای زیست محیطی
باعث تقویت تصمیمات مدیران و گزارشگری خارجی و درنتیجه بهبود عملکرد مالی خواهد
شد .هرچند ردیابی هزینه های زیست محیطی مستلزم صرف منابع انسانی ،فنی و مالی است ،اما
نتایج حاصل از آن به مراتب بیشتر از هزینههای آن خواهد بود (پیتزنی .)7221 ،بنابر این
فرضیه اول عبارت خواهد بود از:

فرضیه اول :ردیابی هزینههای زیست محیطی (بعنوان یک جزئی از مدیریت هزینه اجرایی) بر
عملکرد مالی اثر مثبت دارد.

ارتباط غیرمستقیم بین ردیابی هزینههای زیست محیطی و عملکرد مالی:
ردیابی هزینههای زیست محیطی (بعنوان یک جزئی از مدیریت هزینه اجرایی) بیانگر
اطالعاتی در مورد کفایت و نوسانات هزینههای زیست محیطی در مقایسه با اهداف سازمانی و
شاخصهای رقابتی 5است .اینگونه اطالعات آگاهی کارکنان از هزینههای زیست محیطی را
افزایش داده و باعث درک هرچه بهتر آنان از فرایندهای اجرایی و فعالیتهای سازمانی خواهد
شد .بطور خاص ،ردیابی هزینه های زیست محیطی باعث درک هرچه بهتر ارتباط بین هزینهها
و ستانده و همچنین امکان کاهش هزینهها از طریق بهبود محرکهای هزینه 7خواهد شد .این
درک میتواند ارائهکنند بستری مناسب جهت بهبود محرکهای هزینه (مانند بازطراحی
فرایندها و محصوالت ،جایگزینی و بازیافت) باشد (آندرسون .)7229 ،بواسطة نقش غیرقابل
انکار ردیابی هزینههای زیست محیطی در درک هرچه بهتر محرکهای هزینه ،میتوان انتظار
1- Competitive Benchmarks
2- Cost Drivers
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تحقق هرچه بهتر ابتکارات زیست محیطی  -که سنگ بنای تدوین یک ساختار هزینه کارآمد
است -را داشت.
ردیابی هزینههای زیست محیطی ضمن ارائة اطالعات مفید در مورد میزان بهبود هزینههای
زیست محیطی ،میتواند در آشکار شدن ضعفهای سازمانی نیز مفید واقع شود .در صورت
عدم شناسایی صحیح هزینههای زیست محیطی ،ضعفهای سازمانی (اختالف بین عملکرد مورد
ان تظار و واقعی) انباشته خواهد شد .شناسایی شکاف عملکردی از طریق ترغیب نوآوری و
خالقیت مانع افزایش ضعفهای سازمانی خواهد شد (آندرسون .)7229 ،استدالل بر این است
ردیابی هزینههای زیست محیطی از طریق بهبود دانش هزینهای و شناسایی شکاف عملکردی
میتواند به تسهیل و توسعه ابتکارات زیست محیطی همچون :کاهش شدت مصرف مواد و
انرژی ،کاهش انتشار مواد آالینده ،بهبود قابلیت بازیافت ،استفاده حداکثری از منابع
تجدیدپذیر 5و افزایش دوام محصوالت ،کمک نماید (شورای توسعه پایدار برای تجارت
جهانی.)7222 ،7
بعالوه ،ردیابی هزینههای زیست محیطی نه تنها بر اهمیت هزینههای زیست محیطی تاکید ویژه
نموده ،بلکه باعث نهادینه شدن موضوعات زیست محیطی در تمام بخشهای سازمانی از طریق
سیستمهای کنترل مدیریتی(3مانند بودجهبندی ،انگیزش ،مدیریت ریسک و برنامهریزی
استراتژیک) میشود .این نوع سیستمهای کنترل مدیریتی بخشی از فعالیتهای روزمره سازمانی
بوده و در راستای حفظ یا جایگزینی الگوهای سازمانی مورد استفاده قرار میگیرند .این نوع
سیستمها عمدتاً برای عملیاتی نمودن اهداف مورد استفاده قرار میگیرند (آرجلیس و ماندی،
 .)7253بنابراین ،ردیابی هزینههای زیست محیطی و یکپارچهسازیشان با سایر کنترلهای
زیست محیطی میتواند از طریق بهبود وظایف روزمره به اجرای هرچه بهتر ابتکارات زیست
محیطی کمک نماید.

1- Maximum Use of Renewable Resources
)2- World Business Council for Sustainable Development (WBCSD
3- Management Control Systems
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درکل ،ردیابی هزینههای زیست محیطی (بعنوان جزئی از فعالیتهای مدیریت هزینه اجرایی)
برای اندازهگیری عملکرد هزینهها مورد استفاده قرار میگیرد .از طریق بهبود دانش هزینهای،
شناسایی شکاف عملکردی و یکپارچهسازی هزینههای زیست محیطی با سایر کنترلهای
زیست محیطی ،ردیابی هزینههای زیست محیطی میتواند منجر به اجرای ابتکارات زیست
محیطی شود .ابتکارات زیست محیطی (بعنوان جزئی از فعالیتهای مدیریت هزینه ساختاری) در
تدوین پارامترهای جامع ساختار هزینه موثر واقع خواهد شد .بنابراین:

فرضیه دوم (الف) :ردیابی هزینههای زیست محیطی (بعنوان جزئی از فعالیتهای مدیریت هزینه
اجرایی) بر اجرای ابتکارات زیست محیطی (بعنوان جزئی از فعالیتهای مدیریت هزینه
ساختاری) تاثیر مثبت دارد.

ارتباط بین اجرای ابتکارات زیست محیطی و عملکرد مالی:
ادبیات مرتبط با اکولوژی صنعتی و مدیریت عملیات حاوی شواهد تجربی قابل مالحظه در
مورد نقش اجرای ابتکارات زیست محیطی در کاهش اثرات اکولوژیکی است (بویرال و
هنری .)7257 ،طبق رویکرد کارآیی زیست محیطی ،5اجرای ابتکارات زیست محیطی نه تنها
باعث کاهش اثرات اکولوژیکی بلکه باعث کاهش هزینههای زیست محیطی خواهد شد.
همچنین طبق این رویکرد بطور همزمان اثرات اکولوژیکی کاهش و ارزش اقتصادی افزایش
خواهد یافت .کاهش اثرات اکولوژیکی منجر به بهبود کنترلهای هزینهای و درنتیجه بهبود
عملکرد مالی خواهد شد (یانگ و تیلی .)7221 ،در حوز حسابداری و مدیریت زیست
محیطی ،پژوهشهای میدانی و مطالعات موردی انجام شده در مورد کارآیی زیست محیطی از
حجم مناسبی برخوردار است (برنَت وهانسِن.)7228 ،
برای مثال از طریق طراحی مجدد محصوالت و فرایندها ،شرکتها خواهند توانست)5( :
مصرف انرژی و درنتیجه هزینه انرژی و همچنین ( )7مقدار ضایعات و درنتیجه هزینههای مواد
اولیه غیرمولد و هزینه کنارگذاری ضایعات را کاهش دهند و ( )3مواد اولیه فعلی را با نمونه-
1- Eco-Efficiency View
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های سازگارتر با محیط زیست جایگزین و یا از قطعات قابل بازیافتتر استفاده بیشتری نمایند.
در همین راستا ،شرکتها قادر به کاهش مقدار ضایعات جامد ،سطح آالیندگی هوا ،آلودگی
آب و همچنین انتشار گازهای گلخانهای خود خواهند شد .موارد فوق میتوانند در کاهش
( )5هزینة رعایت مقررات )7( ،تالشهای مرتبط با مدیریت روابط ذینفعان و تصویر شرکت و
( )3هزینه های ناشی از ریسکهای زیست محیطی و وقایع آتی (مانند جرایم ،شکایات،
بحرانهای زیست محیطی و مقررات جدید) موثر واقع شوند.
درکل ،اجرای ابتکارات زیست محیطی (بعنوان جزئی از فعالیتهای مدیریت هزینه ساختاری)
در بازطراحی ساختار سازمانی ،محصوالت و فرایندها با هدف حداقلسازی اثرات زیست
محیطی و هزینههای مربوطه قابل استفاده است .این ابتکارات به شرکتها در تدوین ساختار
هزینهای که بتواند منجر به عملکرد مالی مناسب شود ،کمک خواهد نمود .بنابراین:

فرضیه دوم (ب) اجرای ابتکارات زیست محیطی (بعنوان جزئی از فعالیتهای مدیریت هزینه
ساختاری) بر عملکرد مالی اثر مثبت دارد.
درکل ،استدالل بر این است ردیابی هزینههای زیست محیطی از اجرای ابتکارات زیست
محیطی حمایت نموده و همچنین انتظار میرود اجرای اینگونه ابتکارات نیز بر عملکرد مالی
تاثیر مثبت داشته باشد .بنابراین:

فرضیه دوم :ردیابی هزینههای زیست محیطی (بعنوان یک جزئی از مدیریت هزینه اجرایی) از
طریق تاثیرگذاری مثبت بر اجرای ابتکارات زیست محیطی (بعنوان جزئی از فعالیتهای
مدیریت هزینه ساختاری) بر عملکرد مالی اثرگذار است.

مدل مفهومی پژوهش
مدل مفهومی پژوهش (شکل  )5بیانگر میزان پشتیبانی ردیابی هزینههای زیست محیطی (بعنوان
یک فعالیت مدیریت هزینه اجرایی) – فرضیه اول  -و اجرای ابتکارات زیست محیطی (بعنوان
یک فعالیت مدیریت هزینه ساختاری) – فرضیه دوم  -از عملکرد مالی است .این دو فرضیه
مربوط به سوال اول پژوهش است .بعالوه ،مدل مفهومی بیانگر نقش میانجی مدیریت هزینه
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ساختاری است .همچنین ،استدالل بر این است که ردیابی هزینههای زیست محیطی از طریق
اثرگذاری مثبت بر اجرای ابتکارات زیست محیطی میتواند باعث بهبود عملکرد مالی شود.
این مورد مربوط به سوال دوم پژوهش است .این پژوهش شامل سه متغیر کنترلی به نامهای
اندازه سازمان ،خطرات زیست محیطی 5و تجربه مدیران 7است .در این پژوهش اثرات این سه
متغیر بر روی سه ساز اصلی (ردیابی هزینههای زیست محیطی ،اجرای ابتکارات زیست
محیطی و عملکرد مالی) کنترل شد .خطرات زیست محیطی به میزان خسارات احتمالی که
ممکن است یک شرکت بواسطة آلودگیهای زیست محیطی ناشی از فرایندهای تولیدی خود
متحمل شود ،اشاره دارد .تجربه مدیران اشاره به میزان سنوات خدمتی مدیران در پست
مدیریتی دارد.
شکل  :1مدل مفهومی پژوهش
فرضیه اول

مدیریت هزینه اجرایی
ردیابی هزینههای زیست

فرضیه دوم
(الف)

محیطی

مدیریت هزینه ساختاری
اجرای ابتکارات زیست

فرضیه دوم
(ب)

عملکرد مالی

محیطی
فرضیه دوم

روششناسی
این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نحو گردآوری اطالعات توصیفی– همبستگی
است .روش گردآوری دادهها نیز در بخش مربوط به مباحث نظری و پیشینه تحقیق ،به روش
کتابخانهای انجام گرفته و در قسمت اصلی و هستة تحقیق ،دادهها بصورت میدانی-پیمایشی و
با استفاده از پرسشنامه جمعآوری شدهاند.
1- Environmental Exposure
2- Experiment of Managers
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قبل از نهایی شدن پرسشنامهها ،انواع مختلف هزینههای زیست محیطی براساس
دس تورالعملهای مندرج در سایت سازمان حفاظت از محیط زیست و نتایج پژوهش پارکر
( )5777شناسایی و سپس ابزارهای الزم برای سنجش آنها طراحی گردید .همچنین این
پژوهش شامل مخارج عملیاتی (و نه سرمایهای) زیست محیطی که به نوعی بیانگر هزینههای
پنهان بالقوه هستند ،میشود .این ابزار به صراحت از پاسخدهندگان میخواهد تا براساس طیف
لیکرت پنج گزینهای مشخص کنند تا چه حد هزینههای زیست محیطی از سوی سازمانشان
ردیابی میشود .هرچه میانگین پاسخها باالتر باشد ،به همان میزان حساسیت سیستمهای
حسابداری به ردیابی هزینههای زیست محیطی بیشتر است.
برای تدوین سواالت مرتبط با اجرای ابتکارات زیست محیطی از نتایج پژوهش مِلنیک و
همکاران ()7223استفاده شد .از پاسخدهندگان خواسته شد تا براساس طیف لیکرت پنج
گزینهای مشخص کنند تا چه حد ابتکارات زیست محیطی در سازمانشان مورد توجه قرار
می گیرد .هرچه میانگین پاسخها باالتر باشد ،به همان میزان ابتکارات زیست محیطی در سازمان
جدی تلقی میشود .عملکرد مالی با استفاده از یک ابزار ادراکی اندازهگیری شد .برای
سنجش عملکرد از پاسخدهندگان خواسته شد در مقایسه متوسط صنعت ،نظر خود را براساس
طیف لیکرت در مورد عملکرد مالی شرکت اعالم نمایند .هرچه میانگین پاسخها باالتر باشد،
به همان میزان عملکرد مالی شرکت بهتر است.
برای اندازه گیری متغیرهای کنترلی اندازه شرکت از لگاریتم طبیعی تعداد کارکنان و خطرات
زیست محیطی از متغیر موهومی (صفر و یک)  -بدین معنی که شرکتهایی که دارای
آالیندگی زیادی (براساس شاخصهای سازمان حفاظت از محیط زیست) هستند عدد یک و
آنهایی که آالیندگی کمی دارند عدد صفر  -استفاده شد .برای اندازهگیری تجربه مدیران از
میزان سابقه مدیران استفاده شد .بدین معنی که برای مدیران با سابقه کمتر از  1سال عدد ،5
بین  1تا  52سال عدد  55 ،7تا  51سال عدد  3و بیشتر از  51سال عدد  2اختصاص یافت.
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برای انجام این پژوهش از مدل معادالت ساختاری 5برای آزمون مدل مفهومی و تحلیل دادهها
استفاده شده است .دالیل استفاده از این مدل عبارتند از )5( :مدل معادالت ساختاری امکان
نمایش مفاهیم غیرقابل مشاهده (متغیرهای پنهان) را با استفاده از یک مجموعه عوامل
(متغیرهای اندازهگیری) فراهم مینماید )7( .رابطه بین متغیرهای اندازهگیری و پنهان عاری از
هرگونه خطا بوده زیرا خطاها برآورد و حذف شده و تنها واریانس مشترک باقی میماند)3( .
امکان برآورد اثرات ساختاری مستقیم و غیرمستقیم بین متغیرهای پنهان را فراهم میکند .از

نرمافزارهای  SPSSو همچنین لیزرل  8/12برای تجزیه و تحلیل دادههای جمعآوری شده و
از ماتریس کوواریانس 7بعنوان ماتریس ورودی استفاده شد .برای اطمینان از کفایت برازش
مدل در صورت وجود دادههای هنجار نشده چند متغیره میتوان از برآورد درستنمایی
بیشینه 3و همچنین شاخصهای چندگانه استفاده نمود.
جامعه آماری پژوهش شرکتهای تولیدی فعالِ شهر اصفهان با بیش از  71نفر پرسنل بود .بدلیل
نبود یک پایگاه دادهای مناسب در زمینة مدیریت هزینه استراتژیک ،دادهها از طریق پرسشنامه
جمعآوری شد .با مراجعة حضوری به شرکتهای مورد مطالعه درنهایت  571شرکت حاضر به
همکاری شدند .پرسشنامهها بین مدیران مالی شرکتها توزیع شد .برای اطمینان از روایی،2
پرسشنامه اولیه بین  1عضو هیات علمی و  52مدیر مالی توزیع شد .پرسشنامه پس از لحاظ
شدن اصالحات پیشنهادی ،نهایی شد .برای اطمینان از عدم وجود پاسخهای جانبدارانه،1
تجزیه و تحلیل دو مرحلهای 1انجام شد .نتایج نشان داد پاسخهای ارائه شده از سوی پاسخ-

دهندگان جانبدارانه نبوده است.

)1- Structural Equation Modeling (SEM
2- Covariance Matrix
3- Maximum Likelihood Estimates
4- Validity
5- Non-Response Bias
6- Two-Step Analysis
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تحلیل دادهها
آمار توصیفی سازههای اصلی و ماتریس همبستگی بشرح جدول شمار  5هستند.
جدول  :1آمار توصیفی و ماتریس همبستگی متغیرها
ردیابی هزینه-

اجرای

عملکرد

اندازه

آالیندگی

تجربه

های زیست

ابتکارات

مالی

سازمان

زیست

مدیران

محیطی

زیست محیطی

محیطی

آمار توصیفی
تعداد بخشهای مورد استفاده

1

1

2

5

5

5

بازه

1-5

1-5

1-5

-

5-2

2-5

حداقل

5 /7

5/59

5

5 /3

2

5

حداکثر

1

2 /1

2 /1

3 /1

5

2

میانگین

3

7/11

7/23

7 /2

2/27

2/78

2/91

2/11

2/19

2/37

2/23

2/21

میانه

3

7/11

7/71

7 /5

2/22

2

ردیابی هزینههای زیست محیطی

5

اجرای ابتکارات زیست محیطی

2/113

5

عملکرد مالی

2/571

2/279

5

اندازه سازمان

2/558

2/22

2/77

5

آالیندگی زیست محیطی

2/278

-2/251

2/27

2/23

5

2/27

2/58

2/21

2/23

انحراف معیار
ماتریس همبستگی پیرسون

تجربه مدیران

2/78

5

آزمون پایایی سازهه
برای آزمون پایایی هرکدام از سازهها از آلفای کرونباخ و همچنین پایایی مرکب 5استفاده شد.
سطح قابل قبول برای پایایی نسبت  2/9به باال میباشد(فورنل و الرکر .)5785 ،برای اثبات
روایی همگرا( 7یعنی شباهت بین شاخصهایی که بصورت تئوریک به سازهها مربوط میشوند)
1- Composite Reliability
2- Convergent Validity
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اقدام به تجزیه و تحلیل واریانس استخراج شده و آزمون تحلیل عاملی تاییدی مرحله اول 5شد.
برای قابل قبول بودن روایی ،واریانس استخراج شده باید بیشتر از نسبت  2/1باشد (هیر و
همکاران .)5778 ،برای تحقق تحلیل عاملی تاییدی سه عنصر ( )5بار عاملی استاندارد)7( .
ضریب تعیین ( R2برای هر مورد) )3( ،آماره کای اسکوئر (برای پذیرش کلی مدل) و

همچنین سه شاخص تناسب 7مورد آزمون قرار گرفت .این شاخصها  -شاخص برازش
هنجارنشده ،3شاخص برازش تطبیقی ،2شاخص نیکویی برازش 1و شاخص ریشه خطای
میانگین مجذورات تقریبی – 1شامل دو شاخص مکمل (شاخصهای برازش مطلق و برازندگی
افزایشی )9بود که عمدتاً برای ارزیابی کیفیت مدل ساختاری مورد استفاده قرار گرفت .روایی
تفکیکی( 8یعنی عدم وجود همبستگی بین سازههای نامربوط) از طریق مقایسه واریانس
استخراج شده از هر سازه با مجذور همبستگی بین سازههای پنهان( 7غیرقابل مشاهده) مورد
ارزیابی قرار گرف ت .الزمه تایید روایی تفکیکی ،بیشتر بودن مجذور همبستگی از واریانس
استخراج شده میباشد .درنهایت ،وجود تعصبات ارزیابان با استفاده از آزمون تک عاملی

52

مورد بررسی قرار گرفت.
بخش ضمیمه آمارهای مرتبط با تجزیه و تحلیل اندازهگیری برای مدلهای اولیه و اصالح
شده را ارائه مینماید .استفاده از مدل اصالح شده (یعنی انجام اصالحات مورد نیاز بر روی
مدل اولیه اندازه گیری با هدف دستیابی به یک سطح قابل قبول از روایی و پایایی) برای
هیچکدام از سازهها ضرورت نیافت .درنهایت ،همه سازهها از نقطه برش 55سفارش شده برای
آلفای کرونباخ ،پایایی مرکب و واریانس استخراج شده بیشتر شد .این نکته بیانگر مدل
1- First Order Confirmatory Factor Analysis
2- Fit Index
)3- Non-Normed Fit Index (NNFI
)4- Comparative Fit Index (CFI
5- Goodness of Fit
)6- Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA
7- Absolute Fit and Incremental Fit Measures
8- Discriminant Validity
9- Latent Constructs
10- Single Factor Test
11- Cut-Off Point
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برازش شده قابل قبول (به استثنای یک  RMSEAکه اندکی باالتر از آستانه بود)R2 ،

مناسب و معنیداری همه بارهای عاملی میباشد ( .)P˂0/01همهی مقایسههای صورت
گرفته بین واریانس استخراج شده و مجذور همبستگی 5از وجود روایی تفکیکی بین همه
سازهها حمایت میکنند.

تجزیه و تحلیل دادهها
همانطوریکه در بخش قبل اشاره شد از مدل معادالت ساختاری برای آزمون فرضیات استفاده
شد .نتایج حاصله به شرح جدول زیر است:
جدول :2نتایج استاندارد سازی شده مدل معادالت ساختاری
تحلیل مسیر

فرضیه

ضریب

آماره

مسیر

Z

الگوی الف :نتایج
خاص

ردیابی هزینههای زیست محیطی

فرضیه 1

ردیابی هزینههای زیست محیطی

فرضیه  2الف

زیست محیطی

فرضیه  2ب

اجرای ابتکارات زیست محیطی

عملکرد مالی

2/277

57/55

اجرای ابتکارات 2/975

71/91

2/757

1/35

2/227

5/273

اندازه سازمان

ردیابی هزینههای زیست محیطی

2/37

5/79

اندازه سازمان

اجرای ابتکارات زیست محیطی

2/75

5/17

اندازه سازمان

عملکرد مالی

-2/21

5/35

آالیندگی زیست محیطی

عملکرد مالی

ردیابی هزینههای زیست -2/275

5/15

-2/223

5/71

محیطی
آالیندگی زیست محیطی

اجرای ابتکارات زیست 2/751

2/31

2/325

9/29

2/221

5/79

2/217

5/17

محیطی
آالیندگی زیست محیطی
تجربه مدیران

عملکرد مالی

ردیابی هزینههای زیست محیطی

1- Squared Correlations
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اجرای ابتکارات زیست محیطی

تجربه مدیران

عملکرد مالی

تجربه مدیران
R2

ردیابی هزینههای زیست محیطی

R2

اجرای ابتکارات زیست محیطی

2/131

7/27

2/375

3/57

 R2عملکرد مالی
الگوی ب :نتایج کلی
فرضیه 2

تاثیر ردیابی هزینههای زیست محیطی بر عملکرد مالی
تاثیر مستقیم

2/277

57/55

تاثیر غیر مستقیم

2/721

5/18

تاثیر کل

2/192

53/97

جدول شماره  :3شاخصهای نیکویی برازش مدل معادالت ساختاری
شاخص

احتمال

شاخص برازش

شاخص

شاخص ریشه

نیکویی

()P

هنجارنشده

برازش

خطای میانگین

()NNFI

تطبیقی

مجذورات تقریبی

()CFI

()RMSEA

2/71

2/37

برازش ()GFI
2/73

2/21

2/72

جدول شمار  7بیانگر نتایج مدل ساختاری برحسب ضرایب مسیر ،نسبت واریانس ( )R2و

شاخصهای نیکویی برازش است .مدل براساس آستانة توصیه شده ( NNFI = 0.94; CFI
 )= 0.95, RMSEA = 0/32تنظیم شده است .این شاخصها بیانگر یک تناسب مناسب

برای دادههای مورد استفاده در مدل هستند .برآورد مجدد در مدل اولیه صورت نگرفت.
شواهد مرتبط با دو سوال پژوهش و همچنین توضیحات مرتبط با فرضیات ناشی از سواالت در
قسمت بعد مورد اشاره قرار میگیرد.

-تاچه حد مدیریت هزینه ساختاری و اجرایی بر عملکرد مالی تاثیرگذار است؟
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نتایج جدول شماره  7بیانگر اثرات قابل توجه ردیابی هزینههای زیست محیطی بر عملکرد
مالی است ( .) 2/277این نتیجه در حمایت از فرضیه اول است .بنابراین ،با ارائه اطالعات
یکپارچه در مورد هزینههای زیست محیطی ،میتوان شاهد بهبود عملکرد مالی از طریق
آگاهی هرچه بیشتر مدیران از هزینهها و ارتقاء تصمیمات کوتاه مدت بود (پارکِر.)5777 ،

درنهایت ،هرچه سیستمهای هزینهای یکپارچهتر باشد ،به همان میزان اطالعات مفید و مربوط-
تری تولید خواهد شد (پیتزنی.)7221 ،
بعالوه ،یک ارتباط مثبت و معنیداری بین اجرای ابتکارات زیست محیطی و عملکرد مالی که
به نوعی تاییدکنند فرضیه دوم ب است ،مشاهده شد ( .)2/757بنابراین ابتکارات زیست
محیطی در تدوین یک ساختار هزینه مناسب که بتواند از موقعیت استراتژیک شرکت و
کاهش هزینهها در بلندمدت حمایت کند ،موثر خواهد بود (آندرسون .)7229 ،در نهایت،
مدیریت هزینه اجرایی (ردیابی هزینههای زیست محیطی) و مدیریت هزینه ساختاری (اجرای
ابتکارات زیست محیطی) بطور مشخص بر عملکرد مالی تاثیرگذارند (کوپر و اِسلَگمالدِر،
.)7222

تاچه حد مدیریت هزینه ساختاری بر ارتباط بین مدیریت هزینه اجرایی و
عملکرد مالی تاثیرگذار است؟
در ابتدا ،یک ارتباط مثبت و معنیداری بین ردیابی هزینههای زیست محیطی و اجرای
ابتکارات زیست محیطی که به نوعی تاییدکنند فرضیه دوم الف است ،مشاهده شد ()2/975
بنابراین ،شناسایی هزینههای زیست محیطی میتواند در ارتقاء ابتکارات زیست محیطی از
طریق بهبود دانش هزینهای و شناسایی شکاف عملکردی مفید واقع شود .این مورد میتواند
بیانگر تمرکز سازمانها بر راههای نوآورانه با هدف کاهش هزینههای زیست محیطی و اثرات آنها
باشد (سیمون .)5772 ،باتوجه به برقراری رابطه مثبت و معنیدار بین ردیابی هزینههای زیست
محیطی و اجرای ابتکارات زیست محیطی و همچنین وجود رابطة مثبت و معنیدار بین اجرای
ابتکارات زیست محیطی و عملکرد مالی میتوان به وجود یک نوع رابطة میانجی در این خصوص
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اشاره نمود.
اثرگذاری ردیابی هزینههای زیست محیطی بر عملکرد مالی است ( .)2/192همانگونه که قبالً
ذکر شد  13درصد این اثرگذاری مستقیم ( )2/277و  39درصد آن غیرمستقیم ( )2/721است.
اثرگذاری غیرمستقیم اشاره به این نکته دارد که ردیابی هزینههای زیست محیطی از طریق
تاثیرگذاری بر اجرای ابتکارات زیست محیطی بر عملکرد مالی موثر بوده است (فرضیه دوم).
مدیریت هزینه اجرایی (ردیابی هزینههای زیست محیطی) و مدیریت هزینه ساختاری (اجرای
ابتکارات زیست محیطی) ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر داشته و بطور مشترک بر عملکرد مالی
تاثیرگذارند .ردیابی هزینههای زیست محیطی میتواند بر عملکرد مالی از دو طریق اثرگذار
باشد )5( :باعث بهبود کارآیی در ساختار هزینه فعلی میشود و ( )7از طریق ارائه ابتکارات
جدید باعث خلق ساختار هزینهای متفاوت میگردد (آندرسون .)7229 ،بنابراین ،فعالیتهای
اجرایی و ساختاری دو جزء متصل بهم بوده و بطور مشترک منجر به مدیریت هزینه
استراتژیک میگردند.

متغیرهای كنترلی و تجزیه و تحلیل حساسیت:
به لحاظ آماری ،بین متغیرهای اصلی و کنترلی دو ارتباط از اهمیت باالیی برخوردارند .به
لحاظ عملیاتی ،انداز شرکت دارای ارتباط مثبت و معنیداری با اجرای ابتکارات زیست
محیطی است ( .)2/37شرکتهای باسابقه از منابع مالی ،انسانی و فنی بیشتری جهت طراحی
ابتکارات نوآورانه برخوردارند .همچنین تجربه مدیران دارای ارتباط مثبت و معنیداری با
ردیابی هزینههای زیست محیطی است ( .)2/751این بدین معنی است مدیران شرکتهایی که از
تجربه مدیریتی مناسبی برخوردارند تمایل به ردیابی هزینههای زیست محیطی با هدف
گزارش اطالعات هزینهای به ذینفعان متعدد و همچنین کاهش اثرات آنها دارند.
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بحث و نتیجهگیری
با هدف بهبود رویکرد مدیریت هزینه استراتژیک ،این مقاله تالش نمود تا رابطة بین مدیریت
هزینه ساختاری و اجرایی با عملکرد مالی را مورد مطالعه و بررسی قرار دهد .در ارتباط با
هزینههای زیست محیطی ،در این مقاله بطور ویژه ارتباط بین هزینههای زیست محیطی
(مدیریت هزینه اجرایی) و بکارگیری ابتکارات زیست محیطی (مدیریت هزینه ساختاری) و
همچنین عملکرد مالی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت .این پژوهش بدنبال پاسخگویی به دو
سوال زیر بود ) 5( :تاچه حد مدیریت هزینه ساختاری و اجرایی بر عملکرد مالی تاثیرگذار
است؟ و ( )7تاچه حد مدیریت هزینه ساختاری تعدیل کنند ارتباط بین مدیریت هزینه
اجرایی و عملکرد مالی است؟ براساس نمونه آماری ( 571شرکت) یافتههای زیر استنتاج شد:
 ردیابی هزینههای زیست محیطی یکی از ابزارهای مهم مدیریت هزینه اجرایی بودهکه می تواند به هماهنگی هرچه بیشتر بین منابع سازمان و ساختار هزینه مربوطه از
طریق اتخاذ تاکتیکهای کوتاه مدت (کاهش هزینهها) منجر شود .یافتههای این
پژوهش نشان میدهد یک رابطة مثبت و معنیداری بین ردیابی هزینههای زیست
محیطی و عملکرد مالی وجود دارد.
 ارائه ابتکارات زیست محیطی یکی از ابزارهای مهم مدیریت هزینه ساختاری بودهکه می تواند به هماهنگی هرچه بیشتر بین منابع سازمان و ساختار هزینه مربوطه از
طریق اتخاذ استراتژیهای بلندمدت (مهندسی مجدد زنجیره ارزش و طراحی
ساختارهای هزینهای متفاوت) منجر شود .یافتههای این پژوهش نشان میدهد یک
رابطة مثبت و معنیداری بین بکارگیری ابتکارات زیست محیطی و عملکرد مالی
وجود دارد.
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 ردیابی هزینههای زیست محیطی بطور غیرمستقیم ازطریق اجرای ابتکارات زیستمحیطی برعملکرد مالی تاثیرگذار است .بنابراین ،هر دو مدیریت هزینه (ساختاری و
اجرایی) بر عملکرد مالی تاثیرگذارند.
این پژوهش دربر گیرند سه حوز تحقیقاتی ( )5مدیریت هزینه استراتژیک )7( ،حسابداری
مدیریت زیست محیطی و ( )3حسابداری بهای تمام شده میباشد .همانگونه که آندرسون
( )7229اشاره می کند ادبیات مدیریت هزینه استراتژیک عمدتاً بر مدیریت هزینه اجرایی
تمرکز نموده و از پرداختن به روابط فیمابین مدیریت هزینه ساختاری و اجرایی چشمپوشی
مینماید .این پژوهش بیانگر شواهدی است که نشان میدهد مدیریت هزینه اجرایی میتواند
بواسطة تاثیرگذاریاش بر مدیریت هزینه ساختاری و بازتعریف ساختار هزینهها امکان تجزیه
و تحلیل عملکرد را بنحوی شایستهای فراهم نماید .بعالوه ،پژوهشهای قبلی در زمینهی
گسترش و تاثیرگذاری حسابداری مدیریت زیست محیطی تالشهای چندانی بعمل نیاورده و
عمدتاً به مقولة هزینههای زیست محیطی بصورت توصیفی و تجویزی صِرف پرداخته و از
ارتباط آن با عملکرد مالی غافل شدهاند (بوریت .)7222 ،نتایج حاصل از این پژوهش شواهد
مناسبی در ارتباط با تاثیر ردیابی هزینههای زیست محیطی بر عملکرد مالی با لحاظ نمودن
مدیریت هزینه استراتژیک ارائه مینماید .ادبیات حسابداری بهای تمام شده حاوی شواهد
تجربی کمی در مورد ارتباط بین رویههای هزینهیابی و عملکرد مالی است (پیتزینی.)7221 ،

این پژوهش شواهد مناسبی در حمایت از وجود ارتباط مستقیم بین طراحی سیستمهای هزینه-

ای و عملکرد مالی و همچنین وجود ارتباط غیرمستقیم بین این دو از طریق اتخاذ یک سری
اقدامات سازمانی (مدیریت هزینه ساختاری) ارائه مینماید.
توجه به محدودیتهای زیر ضروری بنظر میآید .این پژوهش به یک جنبه از مدیریت هزینه
اجرایی بنام ردیابی هزینههای زیست محیطی توجه نموده و از توجه به سایر جنبههای آن
همچون طراحی و استفاده از شاخصهای عملکرد زیست محیطی مالی و غیرمالی صرف نظر
نموده ،بهتر است این موارد مورد توجه پژوهشهای آتی قرار گیرند .بعالوه ،این پژوهش به
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یک جنبه از مدیریت هزینه ساختاری  -بکارگیری ابتکارات زیست محیطی  -که بر پیشنهاد
ارزش تمرکزدارد ،توجه نموده است .پژوهشهای آتی میتوانند به مواردی همچون صرفة

عملیاتی ،تامین مالی و محدودیتهای پیشروی شرکت ،انتخاب شرکا و طراحی روابط فی-

مابین خریدار-عرضهکننده در زمینه طراحی سازمانی با لحاظ نمودن مدیریت زیست محیطی
توجه نمایند.
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ضمیمه :بخشهای پرسشنامه و تجزیه و تحلیل آماری

ردیابی هزینههای زیست محیطی
بخشها

مدل مجدد مشخص

مدل اولیه

شده
بارگذاری استاندارد
هزینههای نظارتی

2/987

هزینههای بازیافت و دفع زبالهها

2/877

هزینههای مرتبط با رفع و یا اصالح تجهیزات آالینده

2/892

هزینههای مرتبط با ارتقاء کارایی و بهروری

2/918

هزینههای مرتبط با بکارگیری سیستمهای کنترلی و

2/825

مدیریت زیست محیطی
برازش مدل

R2

بارگذاری استاندارد
2

R

2

X (5)=35.021 p=0.053
NNFI=0.94
GFI=0.95
RMSEA=0.032

قابلیت اطمینان

2 / 87

واریانس

2/17
اجرای ابتکارات زیست محیطی
مدل اولیه

بخشها

مدل مجدد مشخص
شده

بارگذاری استاندارد
R2

طراحی مجدد فرایندها و محصوالت

2/127

جایگزینی یا تعویض قطعات و تجهیزات

2/152

کاهش ضایعات و دوبارهکاری

2/131

بازیافت ضایعات

2/238

مصرف کمتر انرژی و مواد اولیه

2/132

برازش مدل

p=0.021

X2(5)=75.53

بارگذاری استاندارد
R2
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آلفای کرونباخ
قابلیت اطمینان
واریانس

2/81
2/82
2/39

عملکرد مالی
مدل اولیه

بخشها

مدل مجدد مشخص
شده

بارگذاری استاندارد
R2

رشد فروش

2/823

سودآوری

2/817

نسبت سود عملیاتی به فروش

2/991

بازگشت سرمایه گذاری

2/937

برازش مدل

X2(5)=14.41 p=0.537
NNFI=0.95
GFI=0.96
RMSEA=0.018

قابلیت اطمینان

2/82

واریانس

2/15

بارگذاری استاندارد
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مدلی دو هدفه جهت مكانیابی تسهیالت در زنجیره تأمین سبز
حدیث دریکوند* ،سید محمد حاجی موالنا

**

تاریخ دریافت -71/9/51:تاریخ پذیرش79/3/1:

چکیده:
نگرانیهای محیطی موجب توجه محققان به مطالعه در حوزه رنجیره تأمین سبز شتده استت .امتروزه ستازمانهتا
دولتی و غیردولتی دریافتهاند که مدیریت محیطی یک موضوع استراتژیک کلیدی است که منافع زیتادی را در
بردارد .از این رو سعی دارند عالوه بر توجه داشتن به فرآیندهای داخل سازمان با توجه به عوامتل بیرونتی ماننتد
اثرات محیطی ،مقبولیت خود را نتزد مشتتریان افتزایش داده و ستهم بیشتتری از بتازاررا کستب نماینتد .در ایتن
پژوهش ،یک مدل عتدد صتحیح مختتلط دو هدفته بترای شناستایی مکتان بهینته احتداث کارخانتههتا و مراکتز
جداسازی در یک زنجیره تأمین سبز توسعه داده شده و نقش کتارکرد و خرابتی تستهیالت و وستایل نقلیته در
برقراری ارتباط مؤثر بین سطوح مختلف زنجیتره تتأمین متورد بررستی قترار گرفتته استت . .توابتع هتدف متدل
پیشنهادی شامل کمینه سازی هزینههای کتل و کمینته ستازی تصتاعد گتاز دیاکستید کتربن استت .بته منظتور
درنظرگیری عدم قطعیت ذاتی پارامترها روش برنامه ریزی احتمالی (ستناریو) بته کتار گرفتته شتده و پتس از
خطیسازی قسمتهای غیرخطی ،از روش چندهدفه معیار جتامع بترای حتل متدل ریاضتی دو هدفته پیشتنهادی
استفاده شده است .کارایی مدل پیشنهادی با استفاده از دادههای یک مثال واقعی نشان داده شده است.

كلمات كلیدی :زنجیره تأمین سبز ،برنامهریزی احتمالی ،روش معیار جامع ،مکانیابی.

* دانشجوی دکتری  ،گروه مهندسی صنایع ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران (نویسنده مسئول)
h.derikvand@srbiau.ac.ir

** استادیار ،گروه مهندسی صنایع ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران
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مقدمه
یک زنجیره تأمین سازمان یافته بر اساس نیازها و الزامات واقعی ،سازمانهتا و شترکتهتا را از
مزیت رقابتی در بتازار و کستب ستهم بیشتتر برختوردار متیستازد .نگرانتی از اثترات محیطتی
فعالیتهای تجاری موجب وضع قوانین محیطی از سوی دولتها و افزایش مراقبتهای محتیط
دوستانه از سوی مصرف کنندگان شده استت بته گونته ای کته دولتتهتا و مصترفکننتدگان
خواستار کاهش اثرات محیطی محصوالت و فرآیندهای سازمانها هستند.
تضاد بین رشد اقتصادی وحفاظتهای محیطتی ستبب معطتوف شتدن نظتر محققتان و متدیران
زنجیره تأمین شده استت(آالهرجا و هلتو .)7252،متدیریت خالقانته زنجیتره تتأمین در مفهتوم
توسعه پایدار با هدف کاهش اثرات محیطی که تتأمین کننتدگان بتر مصترف کننتدگان نهتایی
دارند تحت عنوان مدیریت زنجیره تأمین ستبز( )GSCMشتناخته متیشتود و موضتوع بحتث

بسیاری از محققان قرار گرفته است (رستمزاده و همکاران )7251،در مقایسه بتا زنجیتره تتأمین
کالسیک ،زنجیره تأمین سبز متمرکز بر اجترای استتراتژیهتای توستعه ستبز استت در حالیکته
فشارهای محیطی و فرآیندهای داخلی را مدیریت میکند .در واقع زنجیره تأمین ستبز بته دنبتال
توسعه ای است که نه تنها منجر به سود اقتصاد ی شتود بلکته بته دنیتال ایجتاد منتافع محیطتی و
ایجاد شرایط برد-برد است(گستچل و همکاران.)7252،
این پژوهش قصد دارد به ارائه مدلی همه جانبه و منطبق با شرایط واقعتی بترای زنجیتره تتأمین
سبز بپردازد .نوآوریهای این پژوهش به شرح ذیل است:
 .5در نظر گرفتن مسائل اقتصادی و سبز به طور هم زمان در مدل ریاضی پیشنهادی
 .7انتخاب نوع و تعداد وسایل نقلیه مناسب برای حمل جریان مواد بین تسهیالت
 .3در نظر گرفتن احتمال خرابی اعم از خرابی تسهیالت و وسایل نقلیه و نقش آنان
در تولید گاز دیاکسیدکربن
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 .2مکانیابی کارخانهها و مراکز جداسازی برای انجام کارا و مؤثر عملیات تولیتد و
بازتولید از نظر اقتصادی و محیطی ( کاهش فاصله پیمتوده شتده توستط وستایل
نقلیه و تولید گازکربن تولید شده توسط آنان).
 .1در نظرگیری عدم قطعیت در مدل بصورت سناریوهای گسسته
پژوهش حاضر ابتدا یک مدل ریاضی غیرخطی چندهدفه را با توجه به موارد ذکر شده بترای
زنجیره تأمین سبز ارائه کرده است و پس از خطیسازی مدل با استفاده از روش معیار جامع ،به
حل مدل چندهدفه پیشنهادی به عنوان مدلی تک هدفه پرداخته است.
ادامه این پژوهش به شرح ذیل است :مرور ادبیات در بخش دوم ارائه شده است ،بخش ستوم
به تعریف مسئله و ارائه متدل ریاضتی اختصتاص یافتته ،روش حتل ،تجزیته و تحلیتل نتتایج و
نتیجهگیری به ترتیب در بخشهای چهارم ،پنجم و ششم آورده شده اند.

مرور ادبیات
پژوهشهای انجام شده در حوزه زنجیره تأمین سبز را در یک تقسیم بندی میتتوان بتر استاس
رویکردهای مورد استفاده توسط آنان دسته بندی نمود .رویکردهایی مختلف کته در موضتوع
زنجیره تأمین سبز مورد استفاده قرار گرفته اند شامل رویکترد متدلهتای مفهتومی ،روشهتای
تصمیم گیری چندگانه و روش برنامه ریزی ریاضی و بهینه سازی است .در این راستا مروتی
شریف آبادی ( )5377با استفاده از یک مدل مفهمومی تأثیر نوآوری سبز بر عملکترد ستازمان
را مورد سنجش قرار دادنتد .انصتاری و صتادقی مقتدم ( )5373بتا ارائته یتک متدل مفهتومی
ومعادالت ساختاری به دنبال تعیین وشناسایی محرکهتا اجترای متدیریت زنجیتره تتأمین ستبز
بودند.گروه دیگری از پژوهشها از رویکردهای تصمیمگیری چندگانه در برخورد با زنجیتره
تأمین سبز استفاده کردند .کیوسی سارپونگ و همکاران ( )7251با شناسایی و تعریف معیارهتا
و زیرمعیارها در صنعت معدنکاری با استفاده از روشهای فازی دیمنتتال 5و ای ان پتی فتازی

7

1- Fuzzy DEMENTAL
2-Fuzzy ANP

738

مطالعات مدیریت صنعتی – سال شانزدهم ،شماره ،15،زمستان 79

به بررسی اثرات محیطی ،اقتصادی و اجتماعی صنعت معدنکاری پرداختند .و یویگان و دیده
( )7251با این استداالل که رویکردهای چند بعدی برای مدیریت زنجیره تأمین سبز مورد نیتاز
است از روشهای تصمیم گیری چندگانه بهره گرفتند ،آنان روابط علت و معلول را در مدیریت
زنجیره تأمین سبز با روش دیمنتال فازی 5نمایش دادند و برای تعیین وزن معیارها از روش ای
ان پتتی فتتازی 7و در نهایتتت از روش تاپستتیس فتتازی 5بتترای ارزیتتابی و رتبتتهبنتتدی روشهتتای
مدیریت زنجیره تأمین سبز استفاده کردند.
تمرکز این پژوهش بر مدلسازی ریاضی است ،بهینه ستازی زنجیتره تتأمین بتا در نظتر گیتری
اثرات محیطی ،از سال  5772مورد توجه قرار گرفته است و شامل بکارگیری متواردی از قبیتل
بهبودسرمایه گذاری محیط زیست ،طراحی مجدد زنجیره تامین ،همکاری مبتنتی بتر معیارهتای
سبز بین سازمانهای باالدستی و پایین دستی وفعالیتتهتای ستبز استت(کوئینگ هتوآ،)7229،
(سارکیس و همکاران )7255،و (میترا و پریا داتا )7253،در ادامه پژوهشهتای انجتام شتده در
این زمینه مختصراً مرور شدهاند:
کیومر پاتی و همکاران ( )7228سعی کردهاند با استفاده از فرمولبندی عدد صحیح مختتلط بتر
نامه ریتزی آرمتانی بته بهبتود متدیریت سیستتم لجستتیکی بازیتابی کاغتذ کمتک کننتد .متدل
پیشنهادی آنها روابط داخلی بین اهداف مختلتف اعتم از کتاهش هزینتههتا ،افتزایش کیفیتت
محصول و افزایش منابع محیطی از طریق بازیابی کاغذها را مورد مطالعه قرار میداد و مکانیتابی
تسهیالت و جریان و مسیر مواد بازیابی را تعیین میکرد .دریمل و کوگسن ( )7228یک متدل
برنامهریزی ریاضی عدد صحیح مختلط برای سیستمهای بازسازی که هم شامل جریانهتای رو
به جلو و هم جریانهای رو به عقب بود را ارائه کردند ،کته نتتایج حاصتل از آن مقتادیر بهینته
تولید ،مقدار حمل و نقل مواد تولیدی و مواد یازتولیدی و مکانیابی مراکز جداسازی قطعات و
مراکز توزیع را به دست میداد .ونگ و همکاران ( )7255یک مدل عدد صتحیح مختتلط چنتد
هدفه را برای بهینه سازی سرمایه گذاری محیط زیست ارائه کردند به گونته ای کته در صتدد
کمینه سازی هزینههای اقتصادی و تصاعد گتاز کترین بتود و از ایتن طریتق بهتترین روشتهای
1- Fuzzy TOPSIS
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حفاظت محتیط زیستت را الویتت بنتدی کردنتد .هیوگتو و پیستتیکوپوس ( )7221یتک متدل
ریاضی دو هدفه را برای یک شبکه زنجیره تأمین مواد شیمیایی با درنظرگیری الزامتات محتیط
دوستانه به کار گرفتند .مدل پیشنهادی با استفاده از روش ارزیابی چرخته عمتر حتل شتد و در
پی کمینه سازی اثرات محیطی و بیشتینه ستازی منتافع تجتاری بتود .کیوریگوستی فروتتا نتتو و
همکاران ( )7228یک مدل برنامهریزی خطی دو هدفته را بترای طراحتی یتک شتبکه زنجیتره
تأ مین رو به جلو صنعت کاغذ و خمیر کاغذ ارائه کردند کته مقتدار جریتان بتین تستهیالت را
بهینه میساخت .فهیمنیا و همکاران ( )7251یک متدل عتدد صتحیح مختتلط غیرخطتی را بته
منظور بررسی مبادالت بین هزینه و مالحظات محیطی از قبیل تصاعد کربن ،مصترف انترژی و
تولید ضایعات پیشنهاد کردند .آن ها مالحظات دیگری را به منظور نزدیک شدن مدل به دنیای
واقعی نظیر اندازههای مختلف حمل و نقل و ظرفیت نگهداری انعطتافپتذیر انبارهتا در متدل
پیشنهادی خود گنجاندند .وو و برنس ( )7251از ترکیب روشهای فرآینتد تحلیتل شتبکهای و
برنامتتهریتتزی چندهدفتته بتترای انتختتاب شتتربک ستتبز در زنجیتتره تتتأمین استتتفاده کردنتتد ،متتدل
پیشنهادی آن ها در عین کاهش اثرات محیطی ،منافع تجاری را افزایش میتداد و کتارایی آن از
طربق مطالعه صنعت تجهیزات و وسایل الکترونیکی در کشور چین ستنجیده شتد .ورائیکتت و

همکاران( (7251مفهوم زنجیتره تتأمین ستبز را در صتنعت دارو بته کتار گرفتنتد .از آنجتا کته
زنجیره تأمین شامل بیش از یک شرکت است ،مذاکرات بین شرکتها به منظور همکاری بین
آن ها به منظور حذف تجمع داروهای ناخواسته در مناطق مشتریها را مبنای ارائه مدل ریاضتی
خود قرار دادند و از روش آزادسازی الگرانژ برای حل آن بهره گرفتند.
پژوهشهایی نیز از روشهای فراابتکاری و ابتکاری برای حل مدلهای قطعی پیشتنهادی ختود
به کار بردهاند ،در این راستا دو و ایونس ( )7228ابتدا یک مدل برنامهریزی ریاضی دو هدفه،
که توابع هدف آن هزینه کل و تأخیر کل چرخه زمانی را کمینه میساختند ،را بترای لجستتیک
معکوس ارائه کردند .که مسئله پیشنهادی آنها در پی یافتن مکانهای بهینه برای تستهیالت بته
گونه ای که جریان حمل شده بین مشتریان و تسهیالت نیز بهینته شتود ،بتود و بترای حتل آن از
ترکیب سه روش جستجوی پراکنده ،سیمپلکس دوگان و روش محدودیت استفاده کردند .لی
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و همکاران ( )7227سیستم بازسازی را بصورت یک مدل برنامهریتزی ریاضتی سته مرحلته ای
فرمولبندی کردند که به کمینهسازی هزینههای کل لجستیک معکوس اعم از هزینههای انتقتال
و هزینه راهاندازی مراکز جداسازی و پردازش متیپرداختت در حالیکته مستئله بصتورت چنتد
محصولی و چند مرحلهای در نظر گرفته شده بود و برای حل آن از الگتوریتم ژنتیتک استتفاده
کردند ..چیبلس مارتین و همکاران ( )7251یک مدل برنامهریزی چندهدفه خطی عدد صحیح
مختلط را برای تعیین مکان و ظرفیت کارخانهها ،انبارها و مراکز توزیع در زتجیتره تتأمین ستبز
ارائه کردند و برای حل آن از الگوریتم آنلینگ شبیهسازی شده بهره جستند .
عدم قطعیت عامل دیگری بوده است که در مدلهای ارائه شده توسط برخی پژوهشهتا وارد
شده است .رویکردهای استفاده شده توسط این پژوهشها برای برختود بتا عتدم قطعیتت قابتل
تقسیم به سه دسته برنامهریزی فازی ،برنامهریزی احتمالی و استوار است:
پیشوایی و رزمی ( )7257یک مدل برنامه ریزی ریاضی قازی چندهدفه را برای زنجیتره تتأمین
با مالحظات محیطی تحت عدم قطعیت پارامترهای ورودی رائه کردند .مدل ارائه شتده توستط
آنها ،اثرات چندگانه محیطی و هزینههای متداول را کمینه میساخت و برای حل یک مطالعته
صنعتی واقعی به کار برده شد .سویسل و همکاران ( )7251مسئله مستیریابی موجتودی را بتا در
نظر گرفتن اثرات محیطی برای زنجیره تأمین مواد غذایی مورد مطالعه قرار دادند .آنهتا متدلی
چند دوره ای را پیشنهاد کردند و هدف آنها ارتقا مدلهای قبلی با درنظرگیری عواملی از قبیل
تصاعد گاز دیاکسیدکربن و مصرف سوخت در مسیریابی بود .و زنجیره تأمین گوجه فرنگی
تازه برای یک سوپرمارکت را به عنوان مطالعه موردی برای نشان دادن کارایی مدل پیشتنهادی
خود بکاربردند .نتایج مطالعات آنها عالوه بر کاهش هزینهها حتاکی از ستطح ختدمات دهتی
بهتری بود.
پیشوایی و همکاران ( )7227یک مدل برنامهریزی احتمالی را برای طراحی یک شبکه زنجیتره
تأمین با جریان های رو به جلو و معکتوس تحتت شترایط عتدم قطعیتت را پیشتنهاد کردنتد و از
رویکرد مبتنی بر ستناریو بترای حتل آن استتفاده کردنتد .کتارایی روش پیشتنهادی متذکور بتا
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استفاده از مثالهای عددی ارائه شده ثابت شد .میرزاپور و همکاران ( )7253یتک متدل برنامته
ریزی احتمالی را برای حل مسئله برنامهریزی تولید تحت مالحظاتی از قبیتل روابتط بتین زمتان
تحویل و هزینه حمل و نقل و شاخصهای زتجیتره تتأمین ستبز بته کتار بردنتد و بتا یتک مثتال
عددی کارایی مدل پیشنهادی خود را به اثبات رساندند  .ال سید و همکاران ( )7252یک مدل
ریاضی برنامهریزی احتمالی عدد صحیح مختاط چند دورهای  ،چند مرحلهای را تحت شرایط
ریسک برای زنجیره تأمین محیط دوست پیشنهاد کردند که هدف آن بیشبنهسازی ستود متورد
انتظار کل بود .کنکیکاو فونستا وگارسیا سانچز ( )7252یک متدل برنامتهریتزی ریاضتی عتدد
صحیح مختلط دو هدفه دو مرحلهای را برای لجستیک معکتوس بتا در نظتر گیتری بستیاری از
فاکتورهای دنیای واقعی نظیر چند رده تسهیالت ،محصوالت چندگانته ،انتختاب تکنولتوژی و
عدم قطعیت مریوط به هزینه هتای حمتل و نقتل و تولیتد ضتایعات پیشتنهاد کردنتد .کته در آن
تصتتمیمات استتتراتژیک در مرحلتته اول و تصتتمیمات عملیتتاتی در مرحلتته دوم اتختتاذ متتیشتتد.
کاسکان و همکاران ( )7251از یک مدل برنامه ریزی آرمانی بترای در نظتر گترفتن انتظتارات
سبز مشتریان در زنجیره تأمین بهره بردند و از تعدادی سناریو برای نشان دادن تأثیر مشتتری بتر
زنجیره تأمین سبز استفاده کردند.
پیشوایی و همکاران ( )7255ابتدا یک مدل برنامهریزی عدد صحیح مختلط قطعتی را بترای طراحتی
زنجیره تأمین حلقه بسته توسعه دادند و سپس مدل استتوارمعادل برنامتهریتزی عتدد صتحیح مختتلط
پیشنهادی را اعمال کردند و تحت حالتهای مختلف با مدل قطعی مورد مقایسه قرار دادند.
همتتانطور کتته از بررستتی پتتژوهشهتتای انجتتام شتتده مشتتخص استتت اکثتتر پتتژوهشهتتا رعایتتت
فاکتورهای محیط زیستت دوستتانه و محتدود کتردن تولیتدگتاز دیاکستیدکربن را تنهتا از طریتق
تسهیالت موجود در سطوح مختلف زنجیره تأمین مد نظر قرا دادهاند و به وستایل نقلیته ،کته ارتبتاط
این سطوح را برقرار میسازند ،بی توجه بودهاند ،از طرف دیگر اختتالل و خرابتی ایتن تستهیالت و
وسایل نقلیه و سهم آنها در تولید گاز دیاکسیدکربن نیز مورد غفلتت واقتع شتده استت ،لتذا ایتن
پژوهش سعی دارد به ارائه مدلی همه جانبه که مفاهیم سبز را در مورد تستهیالت و وستایل نقلیته در
شرایطی که اختالل و خرابی آنها را نیز مد نظر قرار گرفته  ،پرداخته است.
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بیان مسئله و مدل ریاضی
افزایش نگرانیها درباره اثرات محیطی فعالیتهای اقتصادی موجب افزایش تالش محققتان در
طراحی زنجیره تأمین به گونه ای که منجر به کاهش این اثرات شود ،شده است .به این منظتور
در این پژوهش شرایطی مد نظر قرار گرفته است کته درآن پتس از تولیتد محصتوالت توستط
کارخانهها و توزیع در بازارهای تقاضا ،محصتوالت در مراکتزی بتا نتام مراکتز جداستازی از
مشتریان دریافت میشود .در این مراکز جداسازی قطعات قابتل بازیافتت از محصتوالت انجتام
شده ،و برای انجام عملیات بازتولید به کارخانههای تولیدی فرستاده میشتوند و ستایر قطعتات
جهت انهدام به مرکز دفع فرستاده میشوند .به منظتور انجتام متؤثر و اقتصتادی فرآینتد تولیتد و
بازتولید مکانیابی کارخانههای تولیدی و مراکتز جداستازی ،انتختاب وستایل نقلیته مناستب و
احتمال خرابی این وسایل و هریتک از تستهیالت در نظتر قترار گرفتته شتده استت .شتکل ()5
شبکه زنجیره تأمین پیشنهادی را نمایش داده است.

شکل  .1شبکه زنجیره تأمین پیشنهادی
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مفروضات:
 .5مکان تأمینکنندگان ،توزیعکنندگان و مراکز دفع از ابتدا مشخص استت ولتی مکتان
کارخانهها و مراکز جداسازی از ابتدا مشخص نیست.
 .7ظرفیت هر یک از تسهیالت از ابتدا مشخص است.
 .3زنجیره تأمین پیشنهادی بصورت چند محصولی و چند دورهای است.
 .2تفاوتی بین عملیات تولید و بازتولید وجود ندارد.
 .1قطعات و محصوالت از نظر کیفیت با یکدیگر متفاوت هستند.
 .1عدم قطعیت در مدل بصورت سناریوهای گسسته وارد شده است.

مجموعهها:
:i

مجموعه تأمین کنندگان

: j

مجموعه مکانهای بالقوه برای احداث کارخانجات

:d

مجموعه مراکز توزیع

: k

مجموعه مکانهای یالقوه برای مراکز جداسازی

:q

مرکز دفع ضایعات

:m

مجموعه بازارهای تقاضا

:c

مجموعه محصوالت نهایی

:n
:t
: v

مجموعه قطعات محصوالت
مجموعه زمانهای برنامهریزی
مجموعه وسایل نقلیه
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پارامترها:
: hnc

تعداد مورد نیاز از قطعات  nبرای تولید محصول c

: vc

ظرفیت وسیله نقلیه نوع  vبه ازای محصول نوع c

: D mcts

تقاضای بازار تقاضای  mاز محصول  cدر دوره  tتحت سناریوی s

: crint s

هزینه خرید موادخام  nاز تأمین کننده  iدر دوره  tتحت سناریوی s

: cv vts

هزینه استفاده از وستیله نقلیته  vبته ازای هتر کیلتو متتر در دوره  tتحتت

: cp j

هزینه ثابت احداث کارخانه j

: cp k

هزینه ثابت احداث مرکز جداسازی k

: cg fts

هزینه تحمیلی به سیستم در صورت اختالل عملکرد تسهیل  fبه ازای هر

: cbnt s

هزینه استخراج و تأمین هر واحد قطعه  nدر دوره  tتحت سناریوی s

ch jnts

هزینه تولید یا بازتولید به ازی هر واحد  nتوستط کارخانته  tدر دوره t

: sc nts

هزینه صرفهجویی شده از بازیابی قطعات  nدر دوره  tتحت سناریو s

: ck knts

هزینه جداسازی هر واحد قسمت  nتوسط مرکز جداستازی  kدر دوره

: cd nts

هزینه دفع هر واحد قسمت  nدر دوره  tتحت سناریوی s

: e fts

تصتتاعد گتتاز دی اکستتید کتتربن ناشتتی از عملکتترد تستتهیل  fدر دوره t

سناریوی s

ساعت در دوره  tتحت سناریوی s

تحت سناریوی s

 tتحت سناریوی s

تحت سناریوی s
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: evts

تصاعد گاز دی اکسید کتربن وستیله تقلیته  vدر حمتل متواد بته ازای هتر

: cf vts

هزینه ناشی از خرابی وسیله نقلیه  vدر دوره  tبه ازای هر ساعت تحتت

کیلومتر در دوره  tتحت سناریوی s
سناریوی s
: z fts

تصاعد گاز دیاکستیدکربن ناشتی از خرابتی تستهیل  fدر دوره  tبته

: z vts

تصاعد گاز دیاکسیدکربن ناشی از خرابی وستیله نقلیته  vدر دوره  tبته

' : cap fc

ظرفیت تسهیل  fبه ازای ' C

ازای هر ساعت تحت سناریوی s

ازای هر ساعت تحت سناریوی s

 c ' c , n و

f i , j , d , m , k , q 

: d fts

مدت زمان خرابی تسهیل  fدر دوره  tبر حسب ساعت تحت ستناریوی

: d vts

متتدت زمتتان خرابتتی وستتیله نقلیتته  vدر دوره  tبتتر حستتب دقیقتته تحتتت

f i , j , d , m , k , q  s

سناریوی s
' : l ff

فاصله بین تسهیل  fتا '  fبر حسب کیلومتر
 f i , j , d , m , k , q و f '  j ,d, m, k,q

: pvts

احتمال خرابی وسیله نقلیه  vدر دوره  tتحت سناریوی s

: p fts

احتمال خرابی تسهیل  fدر دوره  tتحت سناریوی s

: ps

احتمال سناریوی s

: j

نرخ تولید کارخانه j
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: k

نرخ بازیابی مرکز جداسازی k

متغیرها:
:xi

اگر تامین کننده  iکار کند یک درغیر اینصورت صفر.

:xd

اگر توزیع کننده  dکار کند یک درغیر اینصورت صفر.

:xq

اگر مرکز دفع  qکار کند یک درغیر اینصورت صفر.

: loc j

اگر کارخانه در مکان بالقوه j

: loc k

اگر مرکز جداسازی در محل بالقوه  kتأسیس شود یک در غیر اینصتورت

تأسیس شود یک در غیر اینصورت صفر.

صفر.
yv

اگر وسیله نقلیه نوع  vانتخاب شود یک ،در غیراینصورت صفر.

: vts

تعداد مورد نیاز از وسیله نقلیه نوع  vدر دوره  tتحت سناریوی s

: x ijnts

میزان جریتان قطعتات  nبتین تتأمین کننتده  iو کارخانته  jدر دوره t

: x jdcts

میزان جریان محصوالت  cبین کارخانته  jو مرکتز توزیتع  dدر دوره

: x dmcts

میزان جریتان محصتوالت  cبتین مرکتز توزیتع  dو بتازار  mدر دوره t

: x mkcts

میزان جریان محصوالت  cبین بازار تقاضای  mو مرکز جداستازی  kدر

: x kj nts

میزان جریان قطعات  nبین مرکز جداسازی  kو کارخانته  jدر دوره t

تحت سناریو s

 tتحت سناریو s

تحت سناریو s

دوره  tتحت سناریو s
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s تحت سناریو
t  در دورهq  و مرکز دفعk  بین مرکز جداسازیn میزان جریان قطعات

: x kqnts

s تحت سناریو

Minf 1  FC ps (MC s  TCs  ECs )

)5(

FC  cp j loc j  cp k loc k
j

)7(

k

MC s   (cb nts  crint s )x ijnts 
i
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n

s

ck
m

k

c

n

s

j

d

c

s

t

t

 ch
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 cd
k

n

s

t
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)3(

t

knts

hnc x mkcts 

x jdcts  sc nts x kjnts 
k

j

n

s

t

x kqnts

TC s   y v vts cvts ( l ijs   l jds   l dms
v

 l
m

k

s

mks

t

i

j

j

d

d

m

)2(

  l kjs   l kqs )   y v pvts d vts cf vts
k

j

k

v

s

t

)1(
EC s   p its cg its d its x i 
i

 p
j

t

s

t

jts

s

cg jts d jts loc j   pdts cg dts d dts x d
d

t

s

  p kts cg kts d kts loc k   pqts cg qts d qts x q
k

t

s

M inf 2  ps (EM fs  EM ts )

t

s

)1(
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EM fs   x i e its   loc j e jts   x d e dts
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s
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)9(

  loc k e kts   x q eqts   p its z its d its x i 
k

s
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s

i

t

s

 p

jts
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 x d capdc s , d

)55(

 x

kjnts
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m
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n
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n

loc j   x jdcts

n
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d
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t , s , d
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)52(
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loc k   x kjnts   x kqnts
j

n


i

j

c

t , s , k

)51(

k

n

x ijnts
hnc

 y v vts  vc

)59(

v , t , s

c

 x

jdcts

 y v vts vc

v , t , s

)58(

 x

dmcts

 y v vts vc

v , t , s

)57(

 x
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 y v vts vc

v , t , s
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d
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i
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c
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(
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n

 x
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  x dmcts

 x
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  D mcts t , s , m
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 x
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)78(

nc

kjnts

kqnts

m

d
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x ijnt , x jdct , x dmct , x mkct , x kjnt , x kqnt  0

تابع هدف اول به کمینهسازی هزینههای اقتصادی میپردازد به اینصورت که رابطه ( )7مربتوط
به هزینههای تأسیس کارخانههتا و مراکتز بازستازی ،رابطته ( )3هزینتههتای مربتوط بته متواد و
محصوالت که شامل هزینههای استخراج و خرید قطعات خام ،هزینتههتای جداستازی قطعتات
در جریان بازگشتی ،هزینههای تولید و بازتولید و صرفه جویی ناشتی از بازتولیتد و هزینتههتای
دفع است ،رابطه ( )2هزینههای استفاده و خرابی وسایل نقلیته را نمتایش متیدهتد و رابطته ()1
نمایشگر هزینههای ناشی از خرابی تسهیالت است .تابع هدف دوم میزان انتشار گتازدیاکستید
کربن را کمینه میسازد بصورتی که رابطه ( )9میتزان انتشتار گتاز دیاکستیدکربن عملکترد و
خرابی تسهیالت و رابطه ( )8میران انتشار گاز دیاکسیدکربن استفاده از وسایل نقلیه و خرابتی
آنها را کمینه میسازد.
محدودیت ( )7بیان کننده ظرفیتت تتأمین کننتده استت .محتدودیت( )52ظرفیتت کارخانته را
نمایش متیدهتد و محتدودیت ( )55ظرفیتت توزیتع کننتده و محتدودیت( )57ظرفیتت مرکتز
جداسازی ،محدودیتهای ( )53تا ( )51بیان میکنند چنانچه هتر یتک از تستهیالت کتار کننتد
حتماً جریان محصوالت و قطعات به تسهیل بعدی جاری است .محدودیت ( )59تا ( )77تعیتین
میکنند که جریان بین تسهیالت از ظرفیت وسایل نقلیه در حمل و تقل بین آنهتا بیشتتر نخواهتد
بود ،محدودیت ( ) 73نشان دهنده رابطه جریان فرستاده شتده بته مراکتز توزیتع و ورودیهتای
کارخانه است .محدودیت ( )72بیان میکند کلیه محصوالت فرستاده شده بته مراکتز توریتع در
بازارهای تقاضا توزیع میشوند .محدودیت ( )71بیان میکند کتل محصتوالت ارستالی بته هتر
بازار بزرگتر مساوی تقاضای بازار است .محدودیت ( )71تأکید میکند که جریان رو بته جلتو
بزرگتر از جریان برگشتی است .محدودیت ( )79ارتباط بین جریان محصول برگشتی به مرکتز
جمع آوری و قطعاتی قابل بازیابی و یا دفع را بیان میکنتد محتدودیتهتای ( )78و ( )77تعتداد
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قطعات قابل بازیابی و قابل دفتع بدستت آمتده از محصتوالت برگشتتی را محتدود متیکننتد و
محدودیت ( )32بیانکننده نوع متغیرهای مدل است.

روش حل:
خطیسازی .عبارت  vts y vدر قسمتهای( )2و ( )7توابع هدف و محدودیتهای ( )59تا
( )77به وضوح غیرخطی میباشند برای خطی سازی عبتارت  vts y vرا بتا  Rvtsجتایگزین و
محدودیتهای زیر به مدل افزوده میشوند(بانجری و روی:)7225،
v , t , s

()35

v , t , s

()37
()33

v , t , s

()32

Rvts  vts
Rvts  My V

Rvts  M (yv  1)  vts

Rvts  0

روش حل چند هدفه .مدل چندهدفه پیشنهادی با استفاده از روش معیار جامع قابتل تبتدیل
به یک مدل تک هدفه است .روش معیار جامع با توجه به ماهیتت مستئله انتختاب شتده استت.
ایده اصلی این روش بر مبنای کاهش اختالف بین جواب ایدهآل و جواب مورد انتظتار استت،
به این منظور ابتتدا بهتترین و بتدترین جتواب ممکتن بترای هتر یتک از توابتع هتدف محاستبه
میشوند(رائو و رائو )7227،بهترین جواب از بهینهسازی هر یک از توابتع هتدف بتدون لحتاظ
کردن سایر توابع هدف بدست میآید و بدترین جواب از بهینهسازی هر یتک از توابتع هتدف
در جهت مخالف بر روی مسئله قابل محاسبه است .عبارت زیتر چگتونگی محاستبات را نشتان
میدهد.اگر عبارت ( )31یک معادله خطی با چند تابع هدف باشد:

717
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Min  Z 1 ,..., Z 3 

()31

gi ( x )  0

آنگاه با استفاده از روش معیار جامع خواهیم داشت:
()31

1
r

 Zi Z  

 
Z

Z
 m
 
r

*
i
*
i


Min Z    i
 i
gi ( x ) 0
*
T

مطالعه موردی
در این بخش دادههای یک مثال واقعی متناسب با مدل پیشنهادی ارائه شده استت تتا درستتی و
صحت مدل بررسی گردد ،گروه صنعتی ایرانخودرو بزرگترین شرکت خودروسازی ایتران
و خاورمیانه است که انواع خودروهای سبک و سنگین را به همکاری شترکای ختارجی یتا بته
تنهایی مونتاژ میکند .ایران خودرو با تولید ساالنه حدود  112هزار دستگاه ختودرو ،بته طتور
متوسط  12تا  11درصد تولید خودرو ایران را به خود اختصاص داده است .این کارخانه تولیتد
اتومبیل برای تولید محصوالت خود قطعات مختلف را خریداری ،مونتاژ و تولید متیکنتد .در
جدول ( )5تعداد و انواع بخشتی از قطعتات متورد استتفاده بترای تولیتد محصتوالت در ایتن
کارخانه را در  1ماهه نخست سال  71را نمایش داده است.
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جدول  . 1تعداد قطعات پلیمری مورد استفاده برای تولید محصوالت مختلف در ابران خودرو در  6ماهه اول
سال 1395
تعداد
ردیف

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

پوشش فوقانی قاب جعبه فیوز داخل

شهریور

مشخصات قطعه

2

5912

3577

5222

3178

5298

2

3312

3722

3722

5228

7722

5312

3722

7997

7822

7718

5112

5175

2
1712

5

موتورEBB

7

قاب فوقانی HSG 405

5222

3

قاب تحتانی HSG 405

5292

2

2

7722

5182

1298

5782

9922

2

2

2

2

7922

5571

3791

1821
7722

پوشش تحتانی قاب جعبه فیوز داخل

2

موتورEBB

1

body IP Main

2

1

Lower HSG IP

2

2

9

قاب فوقانی CEC

7712

2

1122

8

قاب تحتانی CEC

5371

5372

3221

7371

7

قاب باالیی سیرن

2

2

3757

1973

2

52

قاب پایینی سیرن

2

2

3753

1973

2

7722

55

تشدید کننده صدای سیرن SK03

2

3312

72282

2

2

2

57

قاب باالیی RKEساپکو

2

73222

32112

71772

39222

73222

53

قاب تحتانی RKEساپکو

2

73222

32112

71772

39222

73222

52

قاب باالیی RKE

75322

51122

7331

2

2

2

51

قاب تحتانی RKE

2

2

7322

2

2122

7222

51

cover 405 Back

2

2

2

52792

7282

9777

59

قاب ACU4

2

2

2112

5318

2

7712

58

کانکتور هماهنگ کننده CRD

33222

2

51222

39122

2

2

2

7152

2

2

2

8222

2

1122

75222

2

2

2

57
72

جعبه هماهنگ کننده CRD2 RX

PANA
کانکتور شیشه باالبر PWC
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75

قاب فوقانی PWC

7122

1222

52522

2

51383

2

77

قاب تحتانی PWC

2

52972

53122

2

2

2

73

کیس  RLTمشکی

2

2

72131

2

2

1272

72

کیس  MLCخاکستری

2

322

2

2

2

981

71

قاب فوقانی  BCMخودرو 721

7172

2

1572

2

5712

7171

71

قاب تحتانی BCM

7172

2

1572

2

5712

7171

79

براکت BCM

5327

3115

2

3312

5872

5278

78

قاب فوقانی EBCM

7172

2

5227

3222

7172

771

77

قاب تحتانی EBCM

7172

2

5277

3222

7172

771

32

جعبه فیوز P6L

5512

5719

3772

2

5182

7112

35

قاب جعبه فیوز P6L

3222

7222

5912

2

2

3282

2

929

2

2

2

579

972

2

2

2

2

2

731

2

572

2

7895

1532

2

2

225

2

2

2

2

2

2

1297

255

2

2

2

8879

7722

752

2

331

2
2

37
33
32

بزل کلید شیشه باالبر جلو چپ سورن
دیزل
بزل کلید شیشه باالبر عقب چپ
سورن دیزل
مجموعه پوشش اصلی و جعبه
چراغهای جلو آمپر تیبا

31

طلق جلو آمپر تیبا

31

جعبه چراغهای جلو آمپر تیبا

837

39

پوشش پشتی جلو آمپر تیبا

2

2

38

براکت  EBBبسته بندی شده

2

7722

7172

37

براکت  FNبسته بندی شده

2

5228

5182

5228

22

براکت  ECUبسته بندی شده

2

3777

5872

7578

2

25

پوشش پشتی صندلی شرکت رضکو

881

712

287

2

2

2

27

پوشش کفی صندلی شرکت رضکو

5722

2

5219

2

2

2

2

2

722

2

2

2

282

577

282

2

2

577

272

272

2

2

922

782

23
22
21

پایه نگهدارنده صفحه نمایش
داشبورد رانا
مجموعه قاب فرمان
قاب نگهدارنده سوئیچ تنظیم ارتفاع
چراغجلو داشبورد رانا بسته بندی شده
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21
29
28
27
12
15

درجعبه فیوزها زیرجلوآمپر داشبورد
رانا
قاب بغل جلوداشبورد راست داشبورد
رانا
قاب بغل جلوداشبورد چپ داشبورد
رانا
نگهدارنده کانکتورها داشبورد رانا
راهنمای سوکتهای دسته سیم
داشبورد رانا
قطعه تزئینی جلو آمپر داشبورد رانا
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2

2

2

577

282

788

5312

2

182

2

182

182

182

2

182

2

182

182

122

2

122

2

122

122

7112

5782

1572

2

2

7112

312

312

272

572

282

282

سایر پارامترها به صورت تصادفی در نرمافزار اکسل تولید شده اند ،همچنین تعداد سه ستناریو
به ترتیب به عنوان سیاستهای استفاده کم از مواد و قطعات بازیافتپذیر ،استتفاده متوستط از
موادو قطعات بازیافتپذیر و استفاده زیاد از مواد و قطعات بازیافتپذیر با احتمتالهتای ،2/3

 2/2و  2/3تعریف شدهاند.

تجزیه و تحلیل نتایج
مسئله در نرم افزار گمس در کامپیوتری بتا مشخصتات کتامپیوتری بتا حافظته داخلتی  8گیگتا
بایت تحت ویندوز  52اجرا شده است .ابتدا مدل پیشنهادی حل و سپس با مفروض قترار دادن
متغیرهای  x kqnts , x kjnts , x mkcts ,lock , x qکه به ترتیب نمایش دهنده تأسیس مراکتز انهتدام
و جداسازی ،جریانهای محصول یا قطعات بین بازارهتای تقاضتا و مرکتز جداستازی و مرکتز
جداسازی و کارخانه و مرکز دفع هستند ،برابر بتا صتفر و بته تبتع آن صتفر شتدن پارامترهتای
فاصله بین این تسهیالت که با  l mks , l kjs ,lkqsنمایش داده شدهاند ،ستعی در مقایسته وضتعیت
موجود و وضعیت مدنظر مدل پیشنهادی شده است .در واقتع بتا حتذف جریتانهتای معکتوس
زنجیره تأمین بصورت مستقیم یا رو به جلو در نظرگرفته شده و نتایج مورد مقایسه قترار گرفتته
است.
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۱۸۰۰۰۰
۱۶۰۰۰۰
۱۴۰۰۰۰
۱۲۰۰۰۰
۱۰۰۰۰۰
وضعیت موجود
پیشن هادی
مدل

۸۰۰۰۰
۶۰۰۰۰
۴۰۰۰۰
۲۰۰۰۰
۰

تشارگاز تابع هزینه ها
تابع هدفکل تابع ان
کسیدکربن
دی ا

شکل .2مقایسه وضعیت موجود و پیشنهادی

همانطور که ازمشاهده شکل ( )7مشخص است ،هزینهها بترای وضتعیت پیشتنهادی کتاهش
یافته اند که این به دلیل سود ناشی از بازیتابی محصتوالت استت .از طترف دیگتر در وضتعیت
موجود میزان انتشار گاز دیاکسید کربن کمتر است که به دلیل عدم حمل ونقل وستایل نقلیته
در مسیر برگشتی و عدم عملکرد مراکز جداستازی و انهتدام و حتذف انتشتار گتاز دیاکستید
کربن توسط آنها است.
از عدد  523291/5کته هزینته کتل متدل پیشتنهادی را تشتکیل میدهتد  35درصتد مربتوط بته
هزینههای تأسیس 21 ،درصد مربوط به هزینههای خرید قطعات و تولید محصتوالت و بازیتابی
آنها 58 ،درصد مربوط به خرابی تسهیالت و  1درصد مریوط به خرابتی وستایل نقلیته میشتود
است .شکل ( )3افزایش هزینه کل را به ازای افزایش مقادیر مختلف هزینهها نمایش میدهد.
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۹۰۰۰۰
۸۰۰۰۰
۷۰۰۰۰
افزایش ۱۰٪
افزایش ۲۰٪
افزایش ۵۰٪

۶۰۰۰۰
۵۰۰۰۰
۴۰۰۰۰

۳۰۰۰۰
۲۰۰۰۰
۱۰۰۰۰

۰
ECs

TCs

MCs

FC

شكل .3بررسی تأثیرات هزینههای مختلف بر هزینه کل

همانطور که از مشاهده شکل ( )3استنباط میشود هزینه  MC Sکه در واقع هزینههای خرید و
بازیابی قطعات و محصوالت است بیشترین تأثیر را در مقدار هزینه کل دارد.
شکل( )2تغییرات هزینه را در برابر تغییرات تقاضاهای بازار تقاضتا نمتایش میدهتد .بتا افتزایش
تقاضا به دلیل افزایش هزینههای خرید فطعات بترای تولیتد و هزینتههتای توزیتع و جابجتایی و
بازیابی محصوالت هزینه کل نیز افزایش مییابد.
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۲۵۰۰۰۰
۲۰۰۰۰۰

هزینه کل

۱۵۰۰۰۰
۱۰۰۰۰۰
۵۰۰۰۰
۰
۱۰۰۰

۱۲۰۰

۱۴۰۰

۱۸۰۰

۱۶۰۰

۲۰۰۰

۲۲۰۰

۲۴۰۰

تقاضا
شکل  .4تغییرات هزینه كل در برابر تقاضا

شکل( )1مقدار تابع هدف کل و هریک از توابع هدف را به ازای سناریوهای مختلف نمتایش
داده است .همانطور کته مشتاهده متی شتود در ستناریوی استتفاده زیتاد از متواد بازیافتت پتذیر
هزینهها کمترین مقدار خود را دارد که به دلیل سود ناشی از بازیابی محصوالت است و انتشتار
گاز دیاکسیدکربن کمترین مقدار خود را دارد که به دلیل کاهش نیاز به انهدام کاالهاو اقتالم
است.
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۱۸۰۰۰۰
۱۶۰۰۰۰
۱۴۰۰۰۰
۱۲۰۰۰۰

استفادهکم از مواد قابل
سناریو
افت
بازی

۱۰۰۰۰۰

استفاده متوسط از مواد
سناریوی
افت
قابلبازی

۸۰۰۰۰
۶۰۰۰۰

استفاده زیاد از مواد
سناریوی
افت
قابلبازی

۴۰۰۰۰
۲۰۰۰۰
۰

تابع هدفکل

تشارگازدی
هزینه ها ان
کسیدکربن
ا

شکل .5مقایسه سناریوهای مختلف

شکل( )1نمودار پارتو روش معیار جامع است که نمایش دهنده رابطه معکوس تابع هزینه و
انتشار گاز دی اکسید کربن است.
۸۰۰۰۰

تابع انتشار گاز دی اکسید کربن

۷۰۰۰۰
۶۰۰۰۰
۵۰۰۰۰
۴۰۰۰۰
۳۰۰۰۰
۲۰۰۰۰
۱۰۰۰۰

۰

۰

۲۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۶۰۰۰۰

۸۰۰۰۰

تابع هزینه
شکل .6نمودار پارتو روش معیار جامع

۱۰۰۰۰۰

۱۲۰۰۰۰

۱۴۰۰۰۰
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نتیجهگیری
در پژوهش حاضر یک مدل دو هدفه برنامه ریزی ریاضتی عتدد صتحیح مختتلط بترای مستئله
مکانیابی کارخانه ها و مراکز جداسازی در زنجیره تأمین سبز ارائه شتد .انگیتزه اصتلی نگتارش
این پژوهش ارائه مدلی همه جانبه برای زنجیره تأمین سبز بتوده استت ،بته ایتن منظتور وستایل
نقلیه به عنوان ادوات برقراری ارتباط بین ستطوح مختلتف زنجیتره تتأمین و احتمتال اختتالل و
خرابی آنها و تسهیالت که امری قابل توجه در بهبتود کتاهش تولیتد گتاز دی اکستید کتربن
است ،مورد توجه قرار گرفت و مکانیابی کارخانهها و مراکز جداسازی نیز بتا هتدف انجتام بته
صرفه عملیات تولید و بارتولید از نظر اقتصادی و عوامل محیطی انجام شتد .متدل پیشتنهادی از
طریق کاهش هزینههتای اقتصتادی و تصتاعد گتاز دیاکستید کتربن بته دنبتال کتاهش اثترات
محیطی زنجیره تأمین در عین حفتظ صترفههتای اقتصتادی بتود .بترای حتل متدل پیشتنهادی از
رویکرد برنامهریزی احتمالی و روش حل چندهدفه معیار جامع استفاده شد.
با تحلیل نتایج مشخص شد که مدل پیشنهادی نسبت به وضعیت موجود صترفه اقتصتادی دارد،
هزینههای خرید مواد و تولید و بازیابی است تعیین کننتده هزینتههتا استت و بتا افتزایش تقاضتا
میزان هزینهها نیز افزایش مییابد ،از طرف دیگر نتتایج بترای هتر یتک از ستناریوهای تعریتف
شده مورد مقایسه قرار گرفت که مشخص شد برای سناریو با استفاده زیاد از مواد قابل بازیافت
هزینه کمتر و انتشار گاز دیاکستید کتربن کمتتری ختواهیم داشتت از اینترو استتفاده از متدل
پیشنهادی (جریان معکوس) و استتفاده حتداکثری از موادقابتل بازیافتت در تولیتد محصتوالت
توصیه میشود.
به منظور پیشنهاد برای تحقیقات آتی استتفاده از انبارهتای موجتودی بترای نگهتداری اقتالم و
بکارگیری مباحث موجودی را در زنجیره تأمین برای عدم مواجهته بتا حالتتهتای فتروش از
دست رفته و سفارش پس افت توصیه میگردد ،عالوه بر این در نظرگیتری واحتدهای کنتترل
کیفیت در کارخانه تولیدی به منظور کاهش جریان برگشتی نیز دیگر مسئله قابل بررسی است.
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ارائۀ مدل ریاضی دو هدفه مبتنی بر رویكرد برنامهریزی استوار
برای مسألۀ مكانیابی – موجودی با در نظرگرفتن قابلیت اطمینان
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چکیده
در این پژوهش مدلی ریاضی دو هدفه جهت بهینهسازی شبکه توزیع کاال در زنجیره تأمین سه سطحی
مبتنی بر مدلهای مکانیابی -موجودی با هدف مکانیابی مراکز توزیع توسعه داده میشود که در آن
تخصیص مناسب مشتریان بهمنظور حداکثرسازی پوشش تقاضا ،افزایش میزان فروش از طریق اعمال
سیاستهای تخفیف و در نهایت بهبود سامانه حملونقل کاال از طریق ارائه فروش بستهای در مقایسه با
فروش تکی انجام میگیرد .ازطرفی سیاست فروش بستهای از طریق ایجاد سطح قیمتی مناسب جهت ارائه به
مشتری ،باعث افزایش میزان فروش و در نهایت افزایش حاشیه سود بنگاهها میشود .در این تحقیق برای باال
بردن سطح اطمینان مشتری نسبت به تقاضا سعی کرده ایم در این مدل حداقل 82درصد تقاضای مشتری
پاسخ داده شود .که مدل حاضر سعی در بیشینهسازی آن دارد .جهت نزدیک تر شدن به مسائل دنیای واقعی
نیز برخی پارامترها تحت شرایط عدم قطعیت در نظر گرفته شدهاند و از تکنیک برنامهریزی استوار برای
حل آن استفاده شده است .در پایان جهت اعتبار سنجی مدل ارائه شده ،مثالی مطابق با مسائل دنیای واقعی
طراحی و توسط نرمافزار گمز حل و نتایج آن ارائه شده است.
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مقدمه
در شرایط کنونی جوامتع تجتاری امتروز ،رقتابتی بتودن بازارهتا ،وجتود محصتوالت متنتوع و
همچنتین قیمتتت مناستتب محصتتوالت در عتین داشتتتن کیفیتت مطلتتوب ،ایجتتاب متیکنتتد کتته
محصوالت در مقدار ،زمان و قیمت مناسب جهت تأمین نیازهای مشتریان عرضه شوند ،که این
خود ضرورت ایجاد هماهنگی میتان تتأمینکننتدگان ،تولیدکننتدگان و توزیتعکننتدگان را در
قالب زنجیره توزیع کاال نشان میدهد .از طرفی نیز جذب مشتریان جهت افزایش میزان فتروش
به منظور بیشینهسازی حاشیه سود بنگاههای ارائه دهنده ختدمات ،باعتث شتده نیتاز بته طراحتی
مدلهای بهینهسازی با هتدف رفتع مشتکالت زنجیترههتای تجتاری دو چنتدان شتود .در یتک
تعریف جامع زنجیره تأمین شامل همه بخشهایی است که به صورت مستقیم یا غیر مستتقیم در
برآورده ساختن تقاضای مشتریان دخالت دارند( چوپرا و میندل  ..)7229،بنابراین ایتن زنجیتره
تنها شامل تأمینکنندگان و تولیدکنندگان نیست بلکه انبارها ،خردهفروشان ،سیستم حملونقتل
و حتی خود مشتریان را نیز در بر میگیرد .هدف زنجیره تتأمین ،افتزایش ستودآوری از طریتق
کاهش هزینهها و افزایش سطح خدمتدهی میباشد( چوپرا و میندل  .)7229،در یک زنجیتر
تأمین عملیات توزیع کاال عبارت از تمامی گامهای مورد نیاز بهمنظتور جابجتایی ،نگهتداری و
حمل محصول از تأمینکننده تا مشتری نهایی است .شبکة توزیع بهعنوان یکی از عوامل اصتلی
ایجاد هزینه ،عملکرد زنجیره را تحت تأثیر قرار میدهد .بنابراین متیتتوان گفتت کته طراحتی
شبکهی توزیع مناسب و یکپارچه میتوانتد دستتیابی بته اهتداف متعتالی زنجیترههتای تتأمین را

تسهیل نماید .بهطورکلی طراحی شبکه توزیع از سه مسأله مکتانیتابی– تخصتیص ،مستیر یتابی
وسیله نقلیه و کنترل موجودی تشکیل شده است که بیشتر تحقیقات انجام شده بر روی اجتمتاع

دو حوزه از این سه حوزه تمرکز کردهانتد و بیشتتر از ستایر بختشهتا بته مستائل مکتانیتابی–

مس تیریابی ،5موجتتودی – مستتیریابی 7و مکتتانی تابی – موجتتودی 3توجتته شتتده استتت (شتتن و
همکاران .)7221،مستأله مکتانیتابی تستهیالت از دستته پرکتاربردترین حتوزههتای تحقیتق در

1. Location– Routing problem
2. Inventory- Routing problem
3. Location-Inventory problem
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عملیات به شمار میرود که با طراحی مدلهای ریاضی در پی یافتن راهحتل بهینته بترای تعیتین
مکان استقرار تسهیل یا تسهیالت است بهگونهای که هزینههای سیستم کمینته گتردد .از طرفتی
هدف از شکلگیری مسأله کنترل موجودی ،دستیابی به سطوح مناسبی از سفارش محصتوالت
یا موادی است که یک تجارت بته آنهتا نیتاز دارد .یکتی از مهتمتترین موضتوعاتی کته علتم
مدیریت و کنترل موجودی به دنبال یافتن پاسخ آن است ،میزان سفارش اقتصادی محصتوالت
است بتهطتوریکته انحتراف از آن ،باعتث افتزایش هزینتههتای ستازمان متیشتود .تصتمیمات
مکانیابی تسهیالت و مدیریت موجودی به یکدیگر وابسته هستند بهگونهای که تغییر در مکان
یا تعداد انبارها میتواند بر زمان تدارک و هزینههای وابستته بته موجتودی تاثیرگتذار باشتد .از
طرف دیگر تغییر در سیاستهای موجودی میتواند هزینههای وابستته بته مکتانیتابی را تحتت
تاثیر قرار دهد .بنابراین اتخاذ تصمیمات مرتبط با مکانیابی تسهیالت و متدیریت موجتودی بته
صورت همزمان میتواند راهکاری مناسب جهت کاهش هزینتههتای سیستتم باشتد .در مستائل
مکانیابی -موجودی ،تعداد و مکان مراکز توزیع فعال ،نحو تخصیص مشتریان به مراکز و در
نهایت میزان سفارشات با هدف حداقل نمودن هزینههتای سیستتم تعیتین متیشتود .بترای مثتال
بسیاری از کارخانجات با مسأله تعیین تعتداد مراکتز توزیتعکننتده محصتوالت ،محتل احتداث
آنها و تخصیص مشتریان مواجه هستند .این تصمیمات جهت رسیدن بته ستطح قابتل قبتولی از
خدمتدهی اخذ میشود بهنحویکته اهتدافی نظیتر کمینته نمتودن هزینتههتای مراکتز توزیتع،
هزینههای نگهداری موجودی در مراکز  ،هزینههای حملونقل بین کارخانهها و مراکتز توزیتع

و هزینههای حملو نقل بین مراکز توزیع و مشتریان را محقق کند .در اکثر مسائل مکان یابی –

موجودی ،حداکثرسازی سود حاصتل از فتروش محصتوالت تنهتا از طریتق کتاهش هزینتههتا
صورت گرفته است و تحقیقات اندکی بتر روی اعمتال تخفیفتات جهتت افتزایش ستودآوری
متمرکز شدهاند .به عنتوان مثتال(شتن و همکتاران )7221،و (شتوتل و همکتاران )7257،مستأله
مکانیابی -موجودی و حداکثرکردن سود را با انعطافپذیر کتردن تقاضتای مشتتریان در نظتر
گرفتتتهانتتد .در ایتن پتتژوهش متتدل مکتتانیتابی -موجتتودی بتتا اعمتتال سیاستتت تفکیتککتتردن
محصوالت به دو صورت فروش تکی و بستهای و اعمال نرخهای متفاوت تحت عنوان ستطوح
تخفیف مورد توجه قرار گرفتهاست .به منظور نزدیکتتر شتدن مستاله بته مستائل دنیتای واقعتی،
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برخی از پارامترهای مساله تحت شرایط عدم قطعیت در نظر گرفته شده است که به منظور حل
آن از تکنیک برنامهریزی استوار استفاده میگردد.

مرور ادبیات
یکی از مفاهیم مهم چند دهه اخیر ،فلسفه مدیریت زنجیره تأمین است .مهمترین علت توجه به
این موضوع افزایش روزافزون رقابت پذیری و تالش برای بقاء در سازمانهاست .این موضوع
در دههها ی اخیر سبب شده تا با مدیریت فرآیندهای تأمین ،تولید ،و توزیع به سوی هدف

رقابتی سازمان گام برداشته شود(.عادل آذر و همکاران.)5371،زنجیرههای تامین کنونی در
محیطی فعالیت میکنند که همواره به دنبال بهبود و کاهش هزینهها و استفاده از راهکارها و

راهبردهایی در این جهت هستند) .آقایی و همکاران  .)5373از آنجائیکه اعضای زنجیره تامین
اغلب سازمانهای مجزا و بنگاههای اقتصادی مستقل هستند ،با وجود منافع موجود در تصمیم
گیری یکپارچه در عمل تمایلی به پیروی از تصمیمات اتخاذ شده برای کل اعضا را نداشته و
تالش می کنند اهداف خود را به جای هدف کل سیستم بهینه نمایند(طاهری و همکاران ،
 .)5371تاکنون تحقیقات متعددی در زمینه برنامهریزی ،زمانبندی تولید و یا طراحی شبکه

زنجیره تأمین ارائه شده است .به همین منظور برخی از جدیدترین تحقیقات صورت گرفته در
سالهای اخیر گزارش شده است.
گنونی و همکاران 5به بررسی برنامهریزی تولید در سیستمهای تولید چند مکانی
پرداختند(گنونی و همکاران .)7223،در تحقیق آنها فرض میشود که برای برخی از قطعات
نیمه ساخته تقاضای خارجی وجود داشته باشد که تقاضای آنها نیز به صورت احتمالی است.
این اقالم نیمه ساخته میتوانند در کارخانههای مختلفی در زنجیره تأمین تکمیل شوند.
همچنین برای تولید محصوالت اصلی و اقالم نیمه ساخته ممکن است مقداری مواد اولیه و
نیمه ساخته نیز از بیرون زنجیره تأمین مورد بررسی خریداری شوند .آنها برای حل مساله از
ترکیب مدلهای برنامهریزی ریاضی عدد صحیح مختلط و شبیهسازی استفاده کردند .در
1 Gnoni et al.
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نهایت آنها سعی نمودند از مزایای هر دوی این مدلها در برخورد با این مساله استفاده کنند.
ریو و دوا و پیسترکوپولوس 5به بررسی برنامهریزی زنجیره تأمین با استفاده از برنامهریزی
دومرحلهای پرداختند(ریو و دوا و پیسترکوپولوس .)7222، 7در مساله آنها فرض شده است
که زنجیره تأمین شامل دو مرحله تولید و توزیع میشود .فرض میشود کارخانهها ممکن است
دارای منابع مشترکی باشند .در مرحله توزیع نیز هر یک از توزیعکنندگان دارای ظرفیت
مربوط به خود در نگهداری موجودی است .هدف تعیین سطح تولید در کارخانهها و سطح
موجودی در توزیعکنندگان است ،به طوری که هزینههای تولید ،حمل به توزیعکنندگان برای
شرکتهای سازنده و هزینههای انبارداری و حمل به بازار برای توزیعکنندگان کمینه گردد.
آنها برای حل این مساله از برنامهریزی دوسطحی استفاده کردند.
بردستوم و همکاران 3به بررسی زمانبندی تولید و توزیع در زنجیره تأمین مربوط به
کارخانههای تولید خمیرکاغذ در کشور سوئد پرداختند (بردستوم و همکاران .)7222،آنها
برای حل مساله دو مدل برنامهریزی عدد صحیح مختلط ارائه دادند که یکی از آنها از
تکنیک تولید ستون از الگوریتم حل مساله کوتاهترین مسیر برای حل مساله استفاده میکند.
در این تحقیق به برنامهریزی تولید پرداختهشده است و به زمانبندی روی ماشینآالت توجهی
نشده است.مدلهای مربوط به برنامهریزی عملیاتی در زنجیره تأمین با ظرفیت محدودیت با
تمرکز روی محیطهای تولیدی توسعه یافته اند (اسپیتر و همکاران . )7221، 2هدف هماهنگی
بین منابع و مواد در زنجیره تأمین به منظور ارضا نیازهای مشتریان با کمترین هزینهی ممکن
است .در مساله مورد بررسی توسط آنها تقاضاهای محصوالت نهایی قطعی فرض شده است.
به منظور حل مساله از مدلهای برنامهریزی خطی با استفاده از زمانهای تدارک و فرض
تخصیص اقالم به چند منبع استفادهشده است .استفاده از زمانهای تدارک قابلیت اطمینان
ارتباط بین برنامهریزی و زمانبندی را با توجه به موجه بودن برنامهریزی افزایش میدهد .آنها
1. Ryu, J.-H., V. Dua, and E.N. Pistikopoulos
2. Ryu, J.-H., V. Dua, and E.N. Pistikopoulos
3. Bredström et al.
4. Spitter et al.
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دو روش برنامهریزی خطی برای حل مساله باهدف کمینهسازی مجموع هزینههای موجودی و
هزینههای مرتبط با سفارشهای معوقه ارائه نمودند.
شن 5مساله طراحی زنجیره تأمین چند کاالیی با هدف تعیین مکان تسهیالت و چگونگی
تخصیص مشتریان به تسهیالت به طوری که کل هزینهها کمینه شود را مورد مالحظه قرار داد
(شن  ..)7221،او در این پژوهش نشان داد که این مساله میتواند به صورت یک مساله عدد

صحیح غیرخطی فرمولبندی شود .عالوه بر این نیز یک الگوریتم راهحل آزادسازی

الگرانژی برای حل مساله معرفی نمود.
سلوارجا و استیز7به بررسی زمانبندی دستهای در زنجیره تأمین از دیدگاه تأمینکنندگان
پرداختند(سلوارجا و استیز  .)7221،در این مساله تأمینکننده باید چند محصول را با حجم
زیادی تولید کند و آنها را به صورت دستههایی به مشتریان تحویل بدهد .به ازای هر تحویل
یک هزینهی تحویل وجود دارد .تابع هدف کمینه کردن جمع هزینههای نگهداری موجودی
و تحویل کاال است .اگر تولید از یک محصول به محصول دیگر تغییر پیدا کند ،یک
آمادهسازی نیاز است .فرض بر این است که سفارش مشتریان مختلف در دستههای مختلفی به
آنها تحویل داده میشود .هدف تعیین اندازه دستههای محصوالت برای مشتریان و زمان
تکمیل هر دسته از محصوالت برای مشتری مورد نظر است ،به طوریکه مجموع هزینههای
نگهداری و تحویل دادن سفارشهای کمینه گردد .آنها برای حالتی که تنها یک تأمینکننده
و چند مشتری وجود دارد ،یک الگوریتم با پیچیدگی چندجملهای که جواب بهینه را میدهد،
ارائه دادند .در این تحقیق به تأمینکنندگان داخل زنجیره توجهی نشده است و تنها به رابطه
بین شرکت سازنده و مشتریان پرداخته شده است.
لجیون به بررسی برنامهریزی تولید و توزیع در زنجیره تأمین پرداخته است .در تحقیق وی
فرض شده است که یک زنجیره تأمین با سه مرحله وجود دارد (لجیون  .)7221،مرحله اول
شامل تأمینکننده میشود .مرحله دوم شامل شرکتهای سازنده و مرحله سوم شامل
توزیعکنندگان میباشد .هدف بهینه کردن سطح موجودی ،سطح تولید و سطح توزیع در
1. Shen
2. Selvarajah & Steiner
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بازههای زمانی مختلف است .حملکنندههایی که دارای سرعت ،ظرفیت و زمان در دسترسی
متفاوتی هستند وجود دارند .هدف ارائه یک برنامه کنترل موجودی ،تولید و توزیع به منظور
کمینه کردن هزینههای زنجیره و ارضا تقاضای مشتریان است .آنها پس از مدلسازی مساله
به صورت برنامهریزی عدد صحیح مختلط یک الگوریتم بر مبنای جستجوی همسایگی که به
صورت جستجوی مرحلهای عمل میکند ارائه دادند .تحقیق آنها به صورت کالن به
برنامهریزی تولید میپردازد و به زمانبندی ماشینآالت توجهی ندارد.
آرکا و پرادو 5به بررسی برنامهریزی تولید و توزیع با وسایل نقلیه همگن و عدم مجاز بودن
وقفه در تحویل به مشتریان به منظور بیشینهسازی سود پرداختند و پس از ارائه مدل برنامهریزی
عدد صحیح مختلط برای مساله حالتی از مساله را که در آن ظرفیت تولید بینهایت است را
مورد بررسی قرار داده و بر اساس آن الگوریتم ابتکاری را برای حالت کلی ارائه نمودند
(آرکا و پرادو.)7228 7
اسچووتز و همکاران 3به معرفی مساله طراحی زنجیره تأمین مدل شده به صورت توالی از
فرآیندهای ترکیبی و جدا شده پرداختند(اسچووتز و توماسگارد و احمد ،همکاران.)7227 2
آنها مساله را به صورت یک مساله دو مرحلهایی تصادفی فرمولبندی کردند .در مرحله اول
تصمیمات استراتژیک مکانیابی اتخاذ میگردد ،در حالی که مرحله دوم شامل تصمیمات
عملیاتی است .هدف کمینهسازی مجموع هزینههای سرمایهگذاری و هزینههای عملیاتی مورد
انتظار زنجیره تأمین است .به طور ویژه مدل بر اهمیت انعطافپذیری عملیات در هنگام اتخاذ
تصمیمات استراتژیک تاکید دارد ،به همین منظور عدمقطعیت در کوتاه مدت به صورت بلند
مدت در نظر گرفته شده است.
بشیری و بدری 1به ارائه یک مدل برنامهریزی مختلط عدد صحیح خطی پویا برای طراحی و
برنامهریزی زنجیره تأمین چند سطحی و چند محصولی پرداختند .هدف از پژوهش آنها
1. Arca & Prado

2. Arca & Prado
3. Schütz, P., A. Tomasgard, and S. Ahmed
4. Schütz, P., A. Tomasgard, and S. Ahmed
5. Bashiri & Badri
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گسترش زنجیره تأمین از منظر استراتژیک بوده است(بشیری و بدری.)7252، 5آنها تعدادی
نقاط بالقوه برای ایجاد واحدهای تولیدی و انبارها (خصوصی و عمومی) در طول افق
برنامه ریزی در نظر گرفتند .توسعه زنجیره تأمین طراحی شده با توجه به درآمد خالص تجمعی
از دوره اول برنامهریزی شده است .هدف از این مدل انتخاب تأمینکننده ،تعیین مقدار هر
یک از مواد خام اولیه توسط تأمین کننده ،مقدار هر محصول که در هر واحد تولیدی ساخته
میشود ،مقدار هر محصول که به هر انبار فرستاده میگردد ،مقدار هر محصول که به هر بازار
ارسال می شود و سایر تصمیمات استراتژیک و تاکتیکی به منظور بیشینهسازی سود خالص
زنجیره تأمین است.
پیشوایی وهمکاران به ارائه یک مدل بهینهسازی استتوار بترای بررستی عتدمقطعیتت ذاتتی در
دادههتتای ورودی مستتاله طراحتتی زنجیتتره تتتأمین حلقتته بستتته پرداختند(پیشتتوایی و ربتتانی و
ترابی .)7255،7در ابتدا آنها یک مدل قطعی برنامتهریتزی مختتلط عتدد صتحیح خطتی بترای
طراحی شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته را توسعه دادند .سپس همتتای استتوار متدل از طریتق بته
کارگیری تئوری بهینهسازی استوار ارائه شده و در نهایت استواری راهحتلهتای نتیجته شتده از
مدل بهینهسازی استوار و راهحلهای مدل قطعی برنامتهریتزی مختتلط عتدد صتحیح خطتی در
مسائل مختلف مورد مقایسه قرار میگیرند.
سجادی و داوودپور 3به بررسی مساله طراحی زنجیره تأمین دو سطحی در شرایط قطعی ،تتک
دورهای ،و چند کاالیی پرداختند(سجادی و داوودپور .)7257، 2این مساله شامل هتر دو ستطح
استراتژیک و تاکتیکی برنامهریزی زنجیره تأمین از جمله مکانییابی و سایزبندی کارخانههتای
تولیدی و انبارهای توزیع ،اختصاص خردهفروشان به انبارها ،انبارها بته کارخانتههتا و همچنتین
انتخاب مدهای حملونقل میباشد .در نهایت آنها مساله را به صورت یک مدل برنامتهریتزی
مختلط عدد صحیح فرمول بندی کرده به طوری که هدف کمینهسازی هزینههای کل شتبکه از
1. Bashiri & Badri
2. Pishvaee, M.S., M. Rabbani, and S.A. Torabi
3. Sadjady & Davoudpour
4. Sadjady & Davoudpour
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قبیل حملونقل ،زمان تدارک ،هزینههای نگهداری موجودی ،و همچنین هزینههای راهانتدازی
و عملیاتی تسهیالت میباشد.
شانکار و همکاران به ارائه یک مساله بهینهسازی چندهدفه برای زنجیره تأمین تک کاالیی
چهار سطحی متشکل از تأمینکنندگان ،کارخانههای تولید ،مراکز توزیع و مناطق مشتری
پرداختند(شانکار و همکاران  .)7253،از جمله تصمیمگیریهای کلیدی در نظر گرفته شده در
این پژوهش شامل :تعداد و مکان کارخانهها در سیستم ،جریان مواد خام از تأمینکنندگان به
کارخانهها ،مقدار محصوالت فرستاده شده از کارخانهها به مراکز توزیع و از مراکز توزیع به
مناطق مشتری میباشد .به طوری که هدف کمینهسازی هزینههای حمل و مکانیابی تسهیالت
و برآورده شدن حداکثر تقاضای مشتریان است .در نهایت نیز آنها از الگوریتم چندهدفه
ترکیبی بهینهسازی ازدحام ذرات برای حل مساله استفاده نمودند.
وو و ژانگ 5به مطالعه مساله طراحی شبکه زنجیره تأمین متشکل از یک منبع خارجی،
مجموعه مراکز توزیع بالقوه ،و مجموعه خردهفروشیها تحت شرایط عدمقطعیت در تقاضا
برای محصوالت چندگانه پرداختند(وو و ژانگ .)7252، 7آنها فرض کردند تقاضای هر
خردهفروش برای همه کاالها توسط یک مرکز توزیع برآورده میگردد .هدف کمینهسازی
هزینههای سیستم از قبیل مکانیابی ،حملونقل و موجودی است .آنها یک مدل برنامهریزی
عدد صحیح غیرخطی برای مساله ارائه نمودند .عالوه بر این نیز یک رویکرد برش صفحه
مبتنی بر نابرابری ریاضی استفاده کردند .در نهایت نتایج محاسباتی نشان میدهد که الگوریتم
ارائه شده قابل حل برای سایز متوسطی از مساله میباشد.
فتاحی و همکاران 3به بررسی یک مساله جدید در طراحی و برنامهریزی شبکه زنجیره تأمین
چند سطحی و چند کاالیی در یک افق چند دورهایی پرداختند به طوری که مناطق مشتری
دارای تقاضاهای وابسته به قیمت هستند(فتاحی و همکاران.)7251، 2در این پژوهش براساس
روابط تقاضا-قیمت ،یک رویکرد کلی به منظور دستیابی به سطوح قیمت کاال ارائه شده و
1. Wu & Zhang
2. Wu & Zhang
3. Fattahi at el
4. Fattahi at el
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سپس یک مدل برنامهریزی مختلط عدد صحیح خطی توسعه یافته است .در نهایت نیز با توجه
به مساله یک الگوریتم شبیهسازی تبرید با به کارگیری روشهای توسعه یافته ابتکاری مبتنی
بر آزادسازی برای برنامهریزی ظرفیت و قیمتگذاری ارائه شده است.
از جمله پژوهشهای مهم فارسی مورد بررسی قرار گرفته در حوزه زنجیره تأمین میتوان به
موارد زیر اشاره کرد:
صادقی و همکاران در تحقیق خود پس از بررسی مدلهای گوناگون ارائه شده در خصوص
جریان مواد در زنجیره تأمین ،با رویکردی یکپارچه به مدلسازی جریان مواد در طول زنجیره
تأمین در بخشهای تأمین ،تولید توزیع در کارخانه کاچیران پرداختند(صادقی و همکاران
 .)5388،در این تحقیق پس از حل مدل با الگوریتم ژنتیک بهترین جواب رضایتبخش که
کمترین میزان هزینه را دارا میباشد انتخاب کردند .سپس جهت اعتبارسنجی ،مدل ارائه شده
با میزان واقعی متغیرها در بازه زمانی مورد مطالعه مقایسه گردیده که نتایج حاکی از کاهش

هزینه در مدل ارائه شده میباشد.

خدابنده و همکاران یک مساله یکپارچهسازی تولید و توزیع با هدف کمینهسازی مجموع
وزنی تعداد کارهای تأخیری و هزینههای حملونقل با در نظر گرفتن مسیریابی در زنجیره
تأمین ،مورد بررسی قرار دادند (خدابنده و همکاران  .)5377،در این مساله تعدادی مشتری و
یک تسهیل تولیدی وجود دارد که در آن کارها پس از پردازش در سیستم تولیدی ،به
صورت مسیریابی و در قالب دستههایی برای مشتریان ارسال میشود .ارسال دستهای معموالً
منجر به کاهش هزینههای ارسال میگردد ،اما ممکن است تعداد کارهای تأخیری را افزایش
دهد .در این پژوهش یک مدل برنامهریزی مختلط و یک الگوریتم ژنتیک با عملگر تقاطع
ابتکاری برای حل مساله مذکور ارائه شد .در پایان نتیجه آزمایشهای محاسباتی با طرح کامل
با استفاده از تکنیک تحلیل واریانس ارائه شد .نتایج آزمایشهای محاسباتی کارایی الگوریتم
فراابتکاری را نشان داد.در ادبیات تحقیق توجه به موضوع زمانبندی یکپارچه تولید و توزیع
در یک زنجیره تأمین مورد مطالعه قرار گرفته است(جمیلی و رنجبر  .)5373،در این مساله
تولیدکنندهای با محیط تک ماشینی در نظر گرفته شده که سفارشهای چندین مشتری را
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تولید مینمایند .سفارشهای آماده شده جهت ارسال به مشتری دستهبندی شده و محتویات هر
بسته ،برای تعیین ترتیب تحویل به مشتریان مسیریابی میگردد .هدف از این مساله بیشنهسازی
سطح خدمتدهی به مشتریان و کاهش هزینههای حملونقل شرکت ،ضمن لحاظ تأمینکننده
بوده و مدل خطی آن به همراه روشهای حل ابتکاری ارائه شده است.

ذگردی و مرندی در پژوهش خود به بررسی زمانبندی یکپارچه تولید و توزیع در زنجیره
تأمین سه مرحلهای شامل تولیدکننده ،ناوگان حملونقل کاالها و مشتریان پرداختند ذگردی و
مرندی ،)5371،رویکرد آنها به شرح زیر بود:
« یک تولیدکننده مسئولیت تولید بر اساس تقاضای مشتریان را بر عهده دارد و وسیله نقلیه
محصوالت تولیدی مشتریان را بر اساس تقاضای آنها با در نظر گرفتن مسیریابی وسیله نقلیه
تحویل می دهد .وسایل نقلیه بعد از اتمام تولید محصوالت مورد تقاضای مشتریان ،مجاز به
بارگیری و شروع توزیع هستند و با توجه به محدودیت ظرفیت وسیله نقلیه ،محدودیت فرجه
زمانی و عدم تخطی از آن سرویسدهی به مشتریان انجام میشود .مدل به صورت برنامهریزی
غیرخطی عدد صحیح آمیخته با هدف کمینهسازی هزینههای تأخیر تولید و هزینههای مسافت

فرموله شده است .با توجه به  NP-Hardبودن مساله از الگوریتم بهبود یافته بهینهسازی

ازدحام ذرات 5استفاده شده است .در این الگوریتم از اپراتورهای بهبود برای جستجوی
گسترده فضای جواب و جلوگیری از همگرا شدن سریع به جواب بهینه محلی بهره گرفته شده
است .به منظور اعتبارسنجی روش حل پیشنهادی ،الگوریتم ارائه شده در ابعاد کوچک و
بزرگ نمونه مسالههای ایجاد شده با جواب دقیق مقایسه شد که نتایج حاکی از برتری
الگوریتم پیشنهادی و کارایی آن داشت .در پایان به بررسی مطالعه موردی با دادههای واقعی
پرداخته شد که نتایج مقا یسه با شرایط واقعی حاکی از عملکرد بهتر سیستم پیشنهادی نسبت به
سیستم تولید و توزیع مطالعه موردی است که موجب بهبود و کاهش هزینهها میشود.

در تحقیق دیگری زمانبندی مجدد جزئی از فرآیندهای تصمیمگیری در زنجیره تأمین که
نقش مهمی در برآوردهسازی نیازهای مشتریان ایفا مینماید مورد بررسی قرار گرفته است
1. Particle Swarm Optimization
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(بهشتینیا و اکبری  .)5372،این پژوهش به بررسی مساله زمانبندی مجدد در یک زنجیره
تأمین سه مرحلهای ،با تمرکز بر یکپارچگی مراحل آن میپردازد .مرحله اول شامل
تأمینکنندگان ،مرحله دوم شامل ناوگان حملونقل کاالها و مرحله سوم شامل یک شرکت
سازنده محصوالت نهایی است .به این منظور ابتدا مدل عدد صحیح مختلط برای مساله مذکور
با هدف کمینهسازی مجموع زمان تأخیر تکمیل کلیه سفارشهای توسعه داده شده است.
همچنین در حالت کلی یک الگوریتم ژنتیک که دارای کروموزومهایی با ساختار متغیر است،
به منظور حل مساله ارائه شده است .مقایسه الگوریتم پیشنهادی با الگوریتم جستجوی تصادفی
روی طیف متنوعی از مسائل تصادفی و همچنین جواب بهینه روی مسائل تصادفی با ابعاد
کوچک نشان از عملکرد خوب الگوریتم پیشنهادی دارد .همچنین با سادهسازی فرضیات
مساله ،الگوریتم پیشنهادی با دو الگوریتم ابتکاری موجود در ادبیات موضوع مقایسه شده
است که نشان از برتری الگوریتم پیشنهادی دارد.

بحث استواری عمدتاً در مقابل واژههایی چون عدم قطعیت یا عدم اطمینان ،عدم دقت،
تغییرپذیری مستمر قرار میگیرد و به عبارتی ،استواری و مدلهای مربوطه به منظور مقابله با
عدم اطمینان و واژههای مشابه مورداستفاده قرار میگیرند .اگر چه روشهای دیگری چون
برنامه ریزی احتمالی و تحلیل حساسیت در مقابله با عدم اطمینان وجود دارد.
به لحاظ تاریخی ،بهینه سازی در شرایط غیرقطعی در اواخر دهه  5712شروع شد و هم در
زمینه تئوری و هم در زمینه الگوریتم به سرعت پیشرفت کرد .رویکردهای زیادی برای بهینه
سازی در شرایط غیرقطعی 5مورد استفاده قرار گرفته است که از آن جمله ،کمینه کردن امید
ریاضی ،کمینه کردن انحراف از آرمانها ،کمینه کردن بیشترین هزینهها را میتوان نام برد .در
این میان میتوان سه رویکرد اصلی را متمایز کرد :برنامهریزی احتمالی 7و برنامهریزی فازی 3و
برنامهریزی پویای احتمالی.2
1.Uncertainity
2.Probabilistic programming
3. Fuzzy Programming
4. Probabilistic Dynamic Programming
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در اواسط دهه  5712دانتزیگ برنامه ریزی احتمالی را به عنوان یک رویکرد برای مدل کردن
عدم قطعیت دادهها معرفی کرد .سه مشکل اصلی برای این رویکرد وجود دارد:
الف) شناخت توزیع دقیق دادهها و در نتیجه عددی کردن سناریوهایی که از این توزیعها عدد
میگیرند ،در عمل دشوار است.
ب) محدودیتهای شانس ،ویژگی محدب بودن مساله اصلی را از بین میبرد و بر پیچیدگی
آن به مقدار زیادی میافزاید.
ج) ابعاد مدل بهینه سازی بدست آمده به صورت نجومی با زیاد شدن تعداد سناریوها افزایش
مییابد ،که چالشهای محاسباتی عمدهای را موجب میگردد.
مالوی و همکاران بر این اعتقاد هستند که دانشمندان علم مدیریت به منظور سازش و انطباق
بین دادههای دنیای واقعی و قلمرو برنامهریزی ریاضی از تکنیک تحلیل حساسیت استفاده
نمودهاند(مالوی و همکاران ..)5771،هدف از این نوع بررسیهای پس از حل 5پی بردن و
کشف اثر نگرانی در قبال خروجیهای مدل میباشد .چنین بررسیهای پس از حلی از نوع
واکنشی 7هستند یا اصطالحاً خاصیت واکنش پذیری دارند .این نوع بررسی و مطالعه تنها اثر
عدم اطمینانهای دادهها را روی خروجیهای پیشنهادی مدل مورد بررسی قرار میدهند ،آنها
معتقدند که روش پیشگیرانه 3مورد نیاز میباشد .بنابراین باید مدلهایی طراحی و مدل سازی
شوند که در مقایسه با مدلهای برنامهریزی ریاضی کالسیک نسبت به دادههای مدل کمتر
حساس باشند .یکی از این مدلها ،برنامهریزی خطی احتمالی 2است .اما به طور کلی مواجهه
با این نوع دادهها از طریق تحلیل حساسیت یا فرمولبندی برنامهریزی احتمالی 1با مشکالتی
مواجه میباشد.

1. Post-optimality studies
2. Reactive
3. proactive
4. probabilistic linear programming
5. probabilistic programming
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رویکرد دیگری که در سالهای اخیر برای مقابله عدم قطعیت دادهها بسط داده شده است،
بهینه سازی استوار میباشد که درآن به بهینهسازی در هنگام رخ دادن بدترین موارد پرداخته
میشود که ممکن است منجر به یک تابع هدف کمینه کردن بیشینهها 5شود .در این رویکرد
به دنبال جوابهای نزدیک به بهینهای هستیم که با احتمال باالیی موجه باشند .به عبارت دیگر
با کمی صرف نظر کردن از) بهینگی ) تابع هدف ،موجه بودن جواب بدست آمده را تضمین
میکنیم .البته در مورد عدم قطعیت در ضرایب تابع هدف ،با کمی صرف نظر کردن از مقدار
تابع هدف بهینه ،به دنبال جوابی هستیم که با احتمال باالیی جوابهای واقعی بهتر از آن
جواب باشند(.دب و همکاران)7227،
به طور کلی در برنامهریزی ریاضی قطعی ،فرض میشود دادههای ورودی بطور مشخص و
معادل با مقادیر اسمی است .این نگرش تأثیر عدم اطمینان را روی کیفیت و موجهبودن مدل
مدنظر قرار نمیدهد .در حقیقت دادههایی که مقادیر متفاوتی را از مقادیر اسمیشان اختیار
میکنند ،ممکن است منجر به این مسأله شوند که تعدادی از محدودیتها نقض گردند و
جواب بهینه ممکن است مدت طوالنی بهینه نمانده یا حتی موجهبودن آن از بین برود .این
بحث خواستهای طبیعی را به ذهن متبادر میسازد که روشهای حلی طراحی و ارائه شوند که
در مقابل عدم اطمینان دادهها ایمنی ایجاد کنند ،این روشها "حل استوار" نامیده میشوند(.

برتسیمس و سیم)7222،
اولین گام و تحقیق در این راستا از سویستر ارائه گردید که یک مدل برنامهریزی خطی را
برای تولید جوابی که برای همه دادههای متعلق به یک مجموعه محدب موجه است ،ارائه
کرد .مدل مذکور جوابهایی ارائه میکند که در قبال بهینگی مسأله اسمی به منظور اطمینان
از استواری ،به شدت محافظه کارانه عمل میکند .بدین معنی که در این رویکرد برای اطمینان
از استوار بودن جواب ،به مقدار زیادی از بهینگی مساله اسمی دور میشود .در این مدل ،هر

1. min-max
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داده ورودی میتواند هر مقداری از یک بازه 5را بگیرد (بن تال و نمیروفسکی  )7222،و
(برتسیمس و سیم)7222،
در ادامه این تحقیقات برتسیمس و سیم رویکرد متفاوتی را برای کنترل سطح محافظهکاری
معرفی کردهاند(برتسیمس و سیم .)7222،این رویکرد از این مزیت برخوردار است که منجر
به یک مدل بهینهسازی خطی میشود و قابل کاربرد بر روی مدلهای بهینهسازی گسسته نیز
میباشد و سطح محافظه کاری آن قابل تنظیم است.
عالوه بر تحقیقات مذکور که مبتنی بر نوسان پارامترها در یک بازه است ،تحقیقات دیگری
نیز در حوزه مدل سازی ریاضی انجام شده است .از جمله این تحقیقات میتوان به تحقیق (مالوی
و همکاران  )5771،که مبتنی بر مفهوم سناریواست ،اشاره کرد که در زیر بطور کامل توضیح داده
شده است  .از تحقیقات دیگر در حوزه استواری به برنامه ریزی استوار فازی میتوان اشاره کرد که
در آن فرض میشود که همه یا برخی از محدودیتهایا دادههای ورودی اعداد فازی هستند.
مسعود ربانی و همکاران یک مسئله زنجیره تامین با برنامهریزی فازی مدلسازی کردند که
هدف آن بیشینه سازی خالص فعلی درآمد و کمینه سازی تاخیر در دریافت محصول توسط
مشتری و بیشینه سازی قابلیت اطمینان با در نظرگرفتن ریسک تقاضا بود .آنها از شاخص
استواری مبتنی بر سناریوها برای شرایط اختالل استفاده کردند ( .مسعود ربانی،ندا معنوی زاده،

گرانمایه.)7251،

عباس شول و همکاران یک مساله طراحی شبکه زنجیره تامین چند دوره ای و چند محصولی
را با استفاده از روش ترکیبی برنامه ریزی ریاضی چند هدفه و تحلیل پوششی دادهها ارایه
دادند که هدف آن حداقل کردن هزینه تولید و کاهش زمان ارسال محصوالت و افزایش
قابلیت اطمینان زنجیره تامین بود  .منظور از قابلیت اطمینان زنجیره تامین در مقاله نامبردگان
عبارت از قابلیت اطمینان تامین کنندگان و تولید کنندگان و مراکز و خرده فروشان است که
به عوامل مختلفی همچون انعطاف پذیری در سیستمهای حمل و نقل وابستگی دارد  ( .عباس
شول و همکاران )5373،
1. Interval
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مساله تحقیق
مدل حاضر به طراحی مسأله مکانیابی -موجودی با در نظر گرفتن سیاستهای تخفیف و
بهبود سامانه حمل ونقل کاال از طریق اعمال سیاست فروش تککاالیی و بستهای میپردازد.
شبکة توزیع مورد بررسی ،شبکهای سه سطحی شامل تأمینکننده اصلی ،مراکز توزیع بالقوه و
مشتریان است .با توجه به میزان و نوع تقاضا ،تعیین فاصله مکانی بین مشتریان و مراکز توزیع،
تأمینکننده و توزیعکننده ،توزیع کاالها به صورتی انجام میگیرد که حاشیه سود کل سیستم
توزیع بیشینه گردد .بهعبارت دیگر تنها مشتریانی تحت پوشش قرار داده خواهند شد که باعث
افزایش سود بنگاههای توزیع گردند .این افزایش سود معموالً از دو طریق کاهش هزینهها و
افزایش میزان فروش محصوالت انجام میگیرد .یکی از اصلیترین هزینههای هر سیستم
توزیع ،هزینههای مربوط به بخش حملونقل است .در مدلهای مکانیابی -موجودی معموالً
ابتدا تقاضا از تأمینکننده به مراکز توزیع ارسال شده و پس از پردازش و تقسیمبندی مجدداً
برای مشتریان نهایی ارسال میگردد .انجام پردازش و تقسیمبندی بین مشتریان خود نیز دارای
هزینه عملیاتی باالیی بوده و در تحقیقات کمتر مورد توجه قرار گرفتهاند .در این پژوهش
جهت بهبود نحوه ارسال و کاهش هزینههای عملیاتی مرتبط با پردازش و تقسیم بندی کاالها،
از سیاست ارائه امکان خرید بستهای کاالها استفاده شده است .برای مثال در سیستم توزیع
برنج در استان خراسان جنوبی که توسط مرکز بستهبندی و پخش بازرگانی «محمد» انجام
میپذیرد مورد بررسی قرار گرفته شده است .این شرکت ابتدا محصوالت خود را از کشور
پاکستان و هندوستان از طریق مرزهای تجاری استان «سیستان و بلوچستان» وارد و به مرکز
توزیع واقع در شهرستان «بیرجند» منتقل میکند .پس از انجام تقسیمبندی و تخصیص
سفارشات ،کاالها را به شهرهای مختلف از جمله «نهبندان» و «سربیشه» انتقال میدهد .این در
حالی است که شهرستانهای سربیشه و نهبندان در مسیر مبادالتی زاهدان -بیرجند و یا زابل-
بیرجند قرار دارند و امکان برآورده کردن نیاز آنها در حین انتقال محصول به مرکز توزیع
(شهرستان بیرجند) است .در واقع شرکت مذکور به دلیل عدم برنامهریزی صحیح ،متحمل
هزینههای حمل و نقل زیادی میشود .البته گاها این جابجایی و انتقال مجدد نیاز است ،زیرا
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سطح تقاضای محصوالت مشتریان موجود در مسیرهای مبادالتی جهت انجام بارانداز مناسب
نیست .جهت حل این مشکل و رساندن میزان تقاضاهای مشتریان مورد نظر به حد مجاز
بارانداز ،از سیاست فروش بستهای استفاده شده است که عالوه بر کاهش هزینههای حمل و
نقل باعث افزایش میزان فروش نیز میگردد .قطعی بودن تقاضای مشتریان و توجه به این نکته
که میزان کاالی مورد نیاز (میزان سفارش از تأمینکننده) هر یک از مراکز توزیع فعال ،تابعی
از تقاضای مشتریان تخصیص یافته است ،میزان سفارش هر یک از مراکز توزیع فعال نیز
مشخص میگردد .پس از تعیین میزان سفارش مراکز توزیع فعال ،محصول از تأمینکننده
اصلی به مراکز توزیع فعال انتقال مییابد .برای یافتن میزان سفارش ،از سیستم مقدار سفارش
اقتصادی 5استفاده شده است .سؤال اساسی که در مدل (سفارش اقتصادی ) باید پاسخ داده
شود این است که مقدار سفارش به چه اندازهای باشد تا مجموع هزینههای موجودی شامل
هزینههای خرید ،نگهداری و ثابت سفارشدهی به حداقل برسد.
با توجه به مطالب ارئه شده ،در یک نگاه کلی نکات قابل توجه در این تحقیق را میتوان
شامل موارد زیر در نظر گرفت )5 :سفارشات کاال به صورت تکی و بستهای  )7تخفیفات چند
سطحی .هر توزیعکننده با توجه به میزان و نوع سفارشات (تک کاالیی و بستهای) در مورد
نحوه ارسال تقاضای مشتریان تصمیمگیری مینماید .بدین معنی که اگر تقاضای مشتری به
شکل بستهای باشد ،نیاز به بستهبندی مجدد 7و ارسال دوباره کاال در مرکز توزیع نیست و
میتوان آن را مستقیماً ارسال نمود که مشخصاً باعث کاهش میزان هزینههای سیستم مانند
هزینه حمل و نقل میشود .با افزایش میزان سفارش مشتریان به توزیعکننده فعال و سفارش
کاالها ،هزینه خرید در یک بازه تخفیف بزرگتری قرار گرفته و باعث میشود به مرور زمان
توزیعکننده فعال ،مشتریان ثابتی را پیدا کند .در واقع سیاست هر توزیع کننده بدین صورت
است که به نسبت افزایش میزان انحراف مشتریان از میزان سفارش اقتصادی مد نظر آنها ،
قیمت فروش به آنها در بازه تخفیف بزرگتری قرار خواهد گرفت و همزمان با افزایش
1. Economic Order Quantity
2. Repack
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میزان سود مرکز ،مشتری نیز از میزان سفارش باالتر با قیمت مناسب و راضی کنندهای
برخوردار شده که مسلماً نه تنها باعث ایجاد خسارت نخواهد شد بلکه با انجام برنامهریزی
مناسب ،میتواند باعث سودآوری گردد .از آنجا که برآورده سازی تقاضای مشتریان از
اهمیت باالیی برخوردار است در این تحقیق قابلیت اطمینان پاسخگوئی تقاضا به صورت یک
محدودیت در برنامه ریزی مدل ریاضی نشان داده خواهد شد و با فرض 82درصد پاسخگوئی
نسبت به تقاضای مشتریان مساله طراحی و حل میشود .که تابع هدف دوم مسئله سعی در
حداکثرکردن آن دارد.

مفروضات مساله
• مراکز توزیع جهت پاسخگویی به نیاز مشتریان از مجموعه مکانهای بالقوه جهت
راهاندازی انتخاب میشوند؛ هزینه ثابت برای راهاندازی مراکز توزیع مشخص میباشند.
• سیاست سفارشدهی از پیش تعیین شده است.

• هزینه حملونقل کاالهای تکی و بستهای بین مراکز توزیع و مشتری مشخص میباشد.
• هزینه ثابت سفارش کاال و حملونقل مشخص است.
• سیستم توزیع چند محصولی در نظر گرفته میشود.
• مقدار تقاضا در ابتدا معین است.

• برای مشتریان دو انتخاب جهت سفارش دهی وجود دارد :سفارش تکی و بستهای.

اندیسهای مساله
S

سناریو مورد نظر

C

بازه تخفیف

J

مشتریان

K

نوع کاال

I

مراکز توزیع
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پارامترهای مساله
جدول  -1پارامترهای مساله

هزینهی ثابت فعال سازی مرکز توزیع i

هزینهی ثابت سفارش کاالی  kبه مرکز

هزینهی حملونقل کاالی  kبه صورت

هزینهی حملونقل کاال  kبه صورت

تحت ساریو s

تحت ساریو s

توزیع  iتحت ساریو s

تحت سناریو s

بسته ای بین مرکز توزیع  iو مشتری j

تکی بین مرکز توزیع  iو مشتری j

هزینهی ثابت حمل و نقل کاالی  kاز

هزینهی حملونقل بین تأمینکننده کاالی

هزینهی نگهداری هر واحد کاال  kدر

هزینهی خرید هر واحد کاالی  kاز

مرکز توزیع  iتحت ساریو s

hiks

 kو مرکز توزیع  iتحت ساریو s

تأمینکننده در مرکز توزیع  iتحت

مرکز توزیع  iتحت ساریو s

ساریو s

قیمت فروش تک کاالیی برای هر واحد

قیمت فروش بستهی برای هر بسته

توزیع  iتحت ساریوs

توزیع  iتحت ساریوs

کاالی  kبا سطح تخفیف  cدر مرکز

کاالی  kبا سطح تخفیف  cدر مرکز

تقاضای مشتری  jبرای کاالی  kبه

تقاضای مشتری  jبرای کاالی kبه

صورت تک کاالیی با سطح تخفیف  cاز
مرکز توزیع  iتحت ساریو s

قابلیت اطمینان مرکز  iتحت سناریو s

صورت بستهای با سطح تخفیف  cاز
M

مرکز توزیع  iتحت ساریو s

عدد به اندازه کافی بزرگ مثبت

تعداد کاالی  kموجود در هر بسته
سفارشی از مرکز توزیع i

همانطور که مشاهده میشود ،پارامترهای مساله تحت سناریوهای مختلف ارائه شده است.
هدف از تعریف این سناریوها استفاده از نظرات مختلف کارشناسان و خبرگان در تعیین مقدار
پارامترها است .بدین منظور ،هر کارشناس نظر خاص خود در مورد مقدار هر پارامتر را بیان
کرده و سپس از بین نظرات مختلف ،محتملترینها انتخاب میشود .سپس مقدار هر پارامتر
طبق احتمال وقوع هر نظر درنظر گرفته میشود .برای مثال برای هزینه احداث از نظر  72خبره
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استفاده شده است .از بین این نظرات 1 ،نظر که با تصمیم مدیران دارای کیفیت باالتری است
انتخاب شده و سپس مقدار هر هزینه با احتمال وقوع خاص خود به عنوان مقدار هزینه احداث
به عنوان یک سناریو در نظر گرفته میشود .برای سایر پارامترها نیز به همین گونه عمل

میشود.

متغیرهای مساله
جدول  -2متغیرهای مساله

اگر مرکز توزیع  iتحت ساریو s

اگر مشتری  jبه مرکز توزیع i

فعال شود مقدار یک میگیرد و

برای کاالی  kبا سطح تخفیف c

در غیر این صورت صفر

تحت سناریو  sاختصاص یابد
مقدار یک میگیرد و در غیر این
صورت صفر

اگرمرکز توزیع  iکاالی  kرا با

میزان سفارش کاالی  kدر مرکز

سطح تخفیف  cتحت ساریو s

توزیع  iبرای مشتری  jبا سطح

ارائه کند مقدار یک میگیرد و

تخفیف  cتحت ساریوs

در غیر این صورت صفر
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مدل ریاضی مساله
I

J

K

C

Max obj1   ( DSijkcs Pikcs ) yijkcs
i 1 j 1 k 1 c 1 s 1

I

J

K

C

s

 ) yijkcs
  ( DM ijkcs Pikcs
i 1 j 1 k 1 c 1 s 1
I

s

_  fis xis
i 1 s 1
I

J

K

C

s

 Ciks ( DSijkcs  DM ijkcs nik ) yijkcs
i 1 j 1 k 1 c 1 s 1
I

J

K

C

s

_   tijks DSijkcs yijkcs
i 1 j 1 k 1 c 1 s 1
I

J

K

C

s

)a(

 DM ijkcs yijkcs
_  tijks
i 1 j 1 k 1 c 1 s 1

I

J

K

( DSijcks  DM ijkcs nik ) yijkcs hiks Qijkcs


oiks

C
Q
2
ijkcs



( DSijkcs  DM ijkcs nik ) yijkcs
c 1
 (heiks  haiks Qijkcs )

Qijkcs


s

_  
i 1 j 1 k 1 s 1

I

S

i

s

Max obj 2   xis Re is
I

C

 y
i
C

c

G
c 1

ikcs

ijkcs

1

yijkcs  Gikcs
Gikcs  xis

1








(b)

( j, k , s)

(c)

( j, k , s)

(d)

( j, k , s)
( j, k , s)

(e)
(f)
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C

)(g

K

J

I

 y

ijkcs

 0.8
ijkcs

i 1 j 1 k 1 c 1 s 1
I
J
K C

 DM
i 1 j 1 k 1 c 1 s 1

مدل ارائه شده به بیشینه کردن سود حاصل از فروش کاالها از طریق سیاستهای بیتان شتده از
طریق تابع هدف اول میپردازد .در تابع هدف دوم نیز ستعی متیکنتد قابلیتت اطمینتان مراکتز
انتخابی را حداکثر نمایند .تابع هتدف اول شتامل  9جملته استت کته در ادامته بته تشتریح آنهتا
پرداخته می شود .جمله اول سود حاصل از فروش کاالها بته شتکل تتک کتاالیی و جملته دوم
سود حاصل از فروش کاالهای بستهای با توجه به تخفیفات ذکر شده را محاسبه میکند .جملته
سوم هزینه راهاندازی مراکز توزیع را بیتان متیکنتد .در جملته چهتارم هزینته خریتد کاالهتا از
تأمینکننده بیان میگردد .از آنجا که تمامی کاالها از تتأمین کننتده بته صتورت تتک کتاالیی
خریداری شده و در مرکز توزیع با توجه به نیاز بته شتکل تتک کتاالیی و بستتهای دستتهبنتدی
میشود ،هزینته خریتد نیتز بته شتکل تتک کتاالیی لحتاظ متیگتردد .جمتالت پتنجم و ششتم
هزینههای انتقال کاالها را بین مراکز توزیع و مشتریان محاسبه میکند .این هزینه ممکتن استت
برای ارسال تک کاالیی و بستهای به صورت متفاوت محاسبه گردد .جمله هفتم نیز به محاستبه
هزینههای سیستم موجودی که شامل هزینه سفارشدهی کاالها ،هزینه نگهتداری و هزینتههتای
خریتد متیشتتود ،متیپتتردازد .در ادامتته محتتدودیتهتتای ارائتته شتتده در متتدل بیتان متیشتتود.

محدودیت( )dتضمین میکند که هر مشتری برای خرید هر کاال حداکثر به یک مرکز توزیتع

تخصیص یابد .محدودیت( )eبیان میکند که هر مرکز ،تنها یک نوع کتاال را تتأمین متیکنتد.
کاالی خاص فقط از یک مرکز توزیع تأمین میشود .این امر با سیاستهای تخفیف بیان شتده
همسو و هم جهت است .محدودیتهای ( )fتضمینی برای بیتان تخصتیص مشتتریان بته مراکتز

توزیع است یعنی زمانی میتوان یک مشتری را بته مرکتز توزیتع تخصتیص داد کته آن مرکتز
راهاندازی شده باشد و کاالی مذکور را داشته باشد .بحث قابلیت اطمینا ن نیز با در نظرگترفتن
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سطح پاسخگویی به تقاضا تعیین میشود محدودیت ( )gتضمین متیکنتد حتداقل  82درضتد
تقاضای مشتری برآورده شود.

متدولوژی تحقیق
بهینهسازی استوار مجموعهای از پاسخهایی بدستت متیآورد کته در برابتر نوستانات پارامترهتا
(دادههای ورودی) در آینده استوار هستند .رویکرد بهینهسازی استتوار توستط (متالوی)5771،
ارائه شده است ،که قادر است تصمیمگیرنده ریسک ناسازگاری یا تتابع ستطح ختدمات را بته
عهده بگیترد و یتک مجموعتهای از پاستخهتایی کته حساستیت کمتتری بته تحقتق دادههتا در
مجموعه سناریوها را دارد ارائه کنتد .در ایتن رویکترد دو نتوع پایتداری معرفتی شتده استت :
پایداری پاسخ (پاسخ نزدیک به بهینه در همته ستناریوها) و پایتداری متدل (پاستخ نزدیتک بته
موجه بودن در همه سناریوها) .پاسخ بهینه بدست آمده توسط مدل بهینهستازی استتوار ،استتوار
نامیده میشود .اگر دادههای ورودی تغییتر کنتد آنگتاه نزدیتک بته بهینته بتاقی بمانتد ،بته آن
پایداری پاسخ میگویند .یک پاسخ پایتدار نامیتده متیشتود اگتر بترای تعییترات کوچتک در
دادههای ورودی تقریبا موجه (شدنی) باشد .به این پایداری مدل میگویند .بهینهسازی استوار شتامل
دو محتتدودیت مشتتخص م تیباشتتد )5 :محتتدودیت ستتاختاری  )7محتتدودیت کنتتترل .محتتدودیت
ساختاری بصورت مفهومی از برنامهریزی خطی و دادههتای ورودی بصتورت قطعتی و ثابتت و دور
از هر اختاللی هستند در حالیکه محدودیتهای کنترل بصورت محدودیتهای کمکتی کته توستط
دادههای غیر قطعی تحت تاثیر قرار گرفتهاند فرمولبندی میشتود .در زیتر چهتارچوب بهینتهستازی
استوار بطور مختصر توضیح داده میشود .ابتدا

بردار متغیرهای طراحی و

بتردار

متغیرهای کنترل هستند .فرم مدل بهینهسازی استوار بصورت زیر است:
)(1

Min c T x  d T y

()2

Ax  b
Bx  C y  e

()4

x, y  0

()3
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محدودیت ( )7یتک محتدودیت ستاختاری استت و ضترایب آنهتا ثابتت و قطعتی هستتند.
محدودیت ( )3محدودیت کنترل است که ضرایب آنها تحت تاثیر سناریو و غیر قطعی هستند.
محدودیت ( )2هم که غیر منفی بودن متغیرها را تضمین میکند .فرمولبندی مساله بهینتهستازی
استتوار شتتامل مجموعتتهای از ستناریوهای }   {1,2,3,........sمتیباشتتد .تحتت هتتر ستتناریو
 ،τ ϵضرایب مربوط به محدودیتهای کنترل با احتمال ثابتت
میشود ،که

برابتر } {d s , Bs , C s , es

احتمال اینکه هر سناریو رخ دهد را نشتان متیدهتد و

∑ متیباشتد.

پاسخ بهینه این مدل پایدار است ،اگر باقی بماند نزدیک به بهینگی بترای هتر ستناریو مشتخص
 . ϵبه این پایداری مدل میگویند .شرایطی وجود دارد کته ممکتن استت پاستخهتایی کته
برای مدل باال بدست میآوریم هم موجه و هم بهینه بترای همته ستناریوهای  ϵنباشتد .در
اینجا رابطه بین پایداری پاسخ و پایداری مدل با استفاده از مفتاهیم تصتمیمگیتری چنتد معیتاره
تعیین میشود .مدل بهینهسازی استوار برای اندازهگیری این رابطه فرمولبندی شتده استت .اول
از همه متغیر کنترل

برای هر سناریو  ϵو بردار خطا

که غیتر موجته بتودن مجتاز در

محدودیتهای کنترل تحت سناریو  sرا اندازهگیری میکند ،معرفی شدهانتد .بته دلیتل وجتود

پارامترهای غیر قطعی مدل ممکن است برای بعضی از سناریوها غیتر موجته باشتد .بنتابراین

غیر موجه بودن مدل تحت سناریو  sرا نشان میدهد .اگر متدل موجته باشتد
خواهد شد .در غیر اینصورت

مستاوی صتفر

مقدار مثبت بر طبق محدودیت ( )9خواهد گرفتت .در واقتع

پایداری مدل تقاضای برآورد نشده برای تولید قطعه را اندازهگیری میکند .متدل بهینتهستازی
استوار بر مبنای مساله برنامهریزی ریاضی ( )5تا ( )2بصورت زیر فرمولبندی شده است:
()5

) Min  ( x, y1 ,...... y s )   (1 ,  2 ,...... S

()6

Ax  b

()7

Bx  Cs y s   S  eS

()8

x, y  0
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باید توجه کنیم که چون مدل بهینهستازی استتوار ستناریوهای چنتدگانته را در نظتر متیگیترد،
عبتتارت اول از تتتابع هتتدف انتختتاب واحتتدی بتترای اهتتداف در تتتابع هتتدف قبلتتی (،)5
و بتا احتمتال

متغیر تصادفی با مقدار تصادفی

تحت سناریو  ϵمیشود .در فرمولبندی برنامهریتزی خطتی تصتادفی مقتدار میتانگین
∑

) ( بکاربرده شده است و در واقع عبارت اول پایداری پاسخ را نشان متی

دهد .عبارت دوم در تابع هتدف )  ،  (1 ,  2 ,...... Sتتابع جریمته موجته استت ،کته تخطتی
محدودیتهای کنترل تحت بعضی از ستناریوها را جریمته متیکنتد .تخطتی محتدودیتهتای
کنترل یعنی اینکه پاسخ غیر موجه تحت بعضی از سناریوها مساله بدست میآورد .با استقاده از
وزن 𝜔 رابطه بین پایداری پاسخ که از عبارت اولی ) ( انتدازهگیتری متیشتود و پایتداری
مدل که از تابع جریمه ) ( اندازهگیری میشود میتوان تحتت تصتمیمگیتری چنتد معیتاره

مدلسازی شود .برای نمونه اگر ) (𝜔 هدف کمینهکردن عبارت ) (

و پاسخ ممکن غیتر

موجه باشد .در حالیکه اگر 𝜔 به قدر کافی بزرگ شود ،عبارت ) ( تسلط یافته و منجتر بته

هزینه بیشتر میشود .بررسی در مورد انتخاب شتکل مناستب ) (

و ) ( را متیتتوان در

مطالعات بسیاری مشاهده کرد .عبارت توستط متالوی )   ( x, y1 ,...... ysبصتورت زیتر ارائته
شده است:
()9

)

∑

(

∑

∑

) (σ

برای نشان دادن استواری پاسخ ،واریتانس معادلته ( )1نشتان دهنتده آن استت کته تصتمیم
دارای ریسک باالیی است .به عبارت دیگتر یتک متغیتر کوچتک در پارامترهتای دارای عتدم

قطعیت میتواند سبب تغییرات بزرگ در ارزش تابع اندازهگیری شود λ .وزن اختصتاص یافتته
برای واریانس پاسخ است .همانطور که دیتده متیشتود یتک عبتارت درجته دو در معادلته ()7
وجود دارد .برای کاهش عملیات کامپیوتری از یک عبارت قتدر مطلتق بجتای عبتارت درجته
دوم استفاده کردهاند که به شرح زیر نشان داده شده است:
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()7.

|

∑

∑

|

) (σ

∑

در این تحقیق برخی هزینههای بصورت غیتر قطعتی و تحتت ستناریو در نظتر گرفتته شتده
است .مانند بهینهسازی استوار توضیح داده شده در باال برای ایتن مستاله بته صتورت زیتر ارائته
میگردد:
با توجه به مدل ریاضی حاال ما باید مدل ریاضی مساله را در قالب مدل ریاضی (مالوی)5771،
ارائه دهیم .که تابع هدف مالوی به صورت زبر خواهد بود:
∑

()11
∑

|
(

)

|

∑ λ

∑∑∑
∑

()12
∑

|
)

(

|

∑ λ

∑∑∑

اما تابع هد ف فوق بعلت دارا بودن قدر مطلق غیر خطی است و مستاله بتا معرفتی دو متغیتر
جدیتتتد

()13
()14

،

∑

بصتتتورت زیتتتر بتتته برنامتتتهریتتتزی خطتتتی تبتتتدیل متتتیشتتتود .محتتتدودیت
به مدل اصلی اضافه میگردد.
∑∑∑

∑∑∑

)

)

(

(

∑

∑

∑

∑
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محدودیتهای مساله اصلی
()15

∑

()16

∑

مدل پایدار ارائه شده در بخش قبلی یک مساله برنامته ریتزی چنتد هدفته استت .در ابتتدا بایتد
مساله را به یک مساله ی معادل با یک تابع هدف تبدیل نماییم  . .در اینجا بتا استتفاده از روش
برنامه ریزی خطی پارامتری یک رویکرد معمول برای حل مدلهای چند هدفه میتوانیم مستاله
را با یک تابع هدف جایگزین نماییم  .بدلیل اینکه دو تابع هدف هم مقیاس نیستند ابتتدا آنهتا
مقدار بهینه برای هر تابع هدف استت .بترای

را با استفاده از رابطه زیر نرمالیزه مینماییم که

مدل بهینه ارائه شده دو تابع هدف با معادله زیر جایگزین شده و منجر به یک هدفه شدن مساله
میشود .در این تحقیق ما فرض کردیم که دو تابع هدف به صورت
است .برمبنای روش

،

نام گذاری شتده

مدل بهینه سازی پایدار مساله تشکیل سلولی پویا بترای

هر یک از این دو تابع هدف بطور جداگانه حل میشود  .مدل

تتابع هتدف

به صورت زیر فرمول بندی میشود :
()17

که

)𝜶

(

]

𝜶[

است  .ضرایب وزن برای عناصر تتابع هتدف داده شتده در معادلته بتاال

میباشد .با استفاده از معادله باال ،مساله را یک هدفه مینماییم که بهراحتی قابل حل میباشد.
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تجزیه و تحلیل نتایج
در این قسمت جهت بررسی کارایی و صحت مدل بته حتل مثتالی عتددی متناستب بتا شترایط
مسائل دنیای واقعی پرداخته شده است .مثال ارائه شتده توستط ستالور  Cplexدر سیستتمی بتا

مشخصات  CUP = Core i5 2Ramحل شده است .این مثال شامل  2مرکز توزیع بالقوه و
 9مشتری مطابق جدول است که تقاضاهای مشتریان را با توجه بته بیشتینه کتردن ستود حاصتله
برآورده مینمایند .اطالعات تکمیلی در جدول  3ذکر شده است:
جدول -3مقدار پارامترهای مثال ارائه شده

پارامتر

مقدار

مقدار

پارامتر

I

4

)

و

(

J

7

)

و

(

K

3

)

و

(

C

1

S

3

)

)

و
)

)

و

(

)

و

(

)

و

(
و

(

و

(

10
)
)
(

hiks

و

(

و
)

(

و (

)u (0,1

پس از حل مدل با ابعاد ذکر شده در جدول فوق ،نتتایج حاصتله در جتدول ،2ارائته شتده
است .سود حاصل که در واقع برابر با میزان درآمد پس از کسر هزینههای سیستم است ،برابر با
 58377223واحد پولی میباشد .جدول زیر درآمد و هزینههای سیستم را بیان میکند.
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جدول  -4درآمد و هزینههای سیستم

درآمد فروش تک کاالیی

42585611

درآمد فروش بستهای

35855611

هزینه تاسیس مرکز توزیع

341111

هزینه خرید محصوالت

12323841

هزینه حمل و نقل تک کاالیی

2848861

هزینه حمل و نقل کاال به شکل بستهای

545211

هزینههای موجودی سیستم

27547

مجموع سود حاصله

58355413

زیرا ما باید معیار مبادله یا تعادل را بین توابع هدف مسئله به دست آوریم به همین منظور مستئله
را در  9بار اجرا یا  9سناریو مورد حل قرار گرفت که جوابهای زیر به دست آمده است.
جدول  -5سطح تقاضای برآورده شده

تقاضای واقعی

سطح تقاضای ارضا شده

هزینه ثابت

سناریو

40

40

17917

1

40

39

17150

1

40

37

19750

3

40

37

13110

1

40

37

11130

5

40

36

10900

1

40

36

12151

7

تحلیل حساسیت مساله
در این بخش به منظور آگاهی از چگونگی رفتار مدل در مقابل تغییترات پارامترهتا ،مثتال بیتان
شده د ر قسمت قبل را مورد تحلیل قرار داده و حساستیت متدل نستبت بته تتابع هتدف و نحتوه
تخصیصات بررسی خواهد شد .بدین منظتور حتاالت مختلفتی از مستاله عنتوان کترده و نتتایج
مقایسه میگردد .انجام تحلیل بر روی رفتار مدل باعث متیشتود تصتمیمات متدیران مراکتز از
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استواری بیشتری برخوردار باشد و برای تغییرات احتمالی برنامهریزیهای الزم را انجتام دهنتد.
پس از حل مساله ،تحلیلهای ارائه شده به شکل زیر خواهد بود:
جدول  -6محاسبه مقادیر تابع هدف در تحلیل حساسیت با حذف امکان ارسال مستقیم

درآمد فروش تک کاالیی

42585611

42585611

-

درآمد فروش بستهای

35855611

35855611

-

هزینه تاسیس مرکز توزیع

341111

341111

-

هزینه خرید محصوالت

12323841

12323841

-

هزینه حمل و نقل تک کاالیی

2848861

2848861

-

هزینه حمل و نقل کاال به شکل بستهای

545211

313561

هزینههای موجودی سیستم

27547

27547

مجموع سود حاصله

58355413

58587443

قابلیت اطمینان سیستم

1885

1885

-

 حذف هزینههای کاهش یافته در ارسال مستقیم کاالهای بستهای:
در واقع با حذف این عامل ،از ارسال مستقیم کتاال بته مشتتریان جلتوگیری شتده و بایتد حتمتا
هزینههای عملیاتی مربوط به پردازش کاالها در مرکز توزیتع اعمتال شتود .هزینتههتای سیستتم
مطابق جدول  1است .مشاهده میشود که با حذف امکتان ارستال مستتقیم کتاال ،کته از طریتق
کاهش هزینه ارسال در مدل بیان شده بود ،حاشیه سود کاهش مییابد .قابلیت اطمینتان سیستتم
دچار تغییر نمیشود.

 حذف سطوح تخفیف در سفارشات بههمراه حذف امکان ارسال مستقیم کاال با
کاهش هزینههای ارسال بستهای:

با حدف سطوح تخفیف ،تنها نیازهای مشتریان با توجه به میزان سفارش ستطح اول تخفیتف در نظتر
گرفته میشود .حذف این عامل تاثیر بسیاری بر هزینهها و نیز نحوه تخصیص مشتریان دارد.
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جدول  .-7مقایسه مقادیر توابع هدف در تحلیل حساسیت با حذف سطوح تخفیف

39367480

درآمد فروش تک کاالیی

42585611

درآمد فروش بستهای

35855611

هزینه تاسیس مرکز توزیع

341111

هزینه خرید محصوالت

12323841

هزینه حمل و نقل تک کاالیی

2848861

هزینه حمل و نقل کاال به شکل بستهای

545211

هزینههای موجودی سیستم

27547

مجموع سود حاصله

58355413

15656514

قابلیت اطمینان سیستم

1885

1885

28904442
340000

-

49445469
2530528
275267
24144

-

مشاهده می شود که بتا حتذف ستطوح تخفیتف و همچنتین حتذف امکتان ارستال مستتقیم
سفارشات بستهای از طریق کاهش هزینه حملونقل ،کلیه هزینتههتا تحتت تتاثیر قترار گرفتته و
سود نهایی سیستم کاهش مییابد .قابلیت اطمینان سیستم دچار تغییر نمیشود.

نتیجهگیری
در این پژوهش مدلی ریاضی جهت بهینهسازی سیستم توزیع کاال مبتنی بر مدلهای مکانیتابی
– موجودی با هدف بیشینهسازی حاشیه سود بنگاههای توزیع کاال بتا در نظتر گترفتن سیاستت
فروش محصوالت بته صتورت تتککتاالیی و بستتهای و همچنتین استتفاده از تخفیفتات چنتد
سطحی ارائه شده است .در واقع میزان فروش محصتوالت در مراکتز توزیتع فعتال شتده تحتت
تاثیر سیاستهای فروش به صورت تک کاالیی و بستهبندی میباشد ،زیرا که ایتن سیاستتهتا
باعث افزایش سطح فروش و نیز از طرفی باعث کاهش هزینههای حمل ونقتل از طریتق ایجتاد
هماهنگی با سطح مجاز بارانداز در نقاط تقاضا میگردد .در این مساله مرکز توزیع فعتال شتده
بازههای مختلفی را برای قیمت فروش محصوالت ختود بته مشتتریان ارائته متینمایتد کته ایتن
تخفیفات از یک طرف با افزایش میزان فروش باعث سودآوری بیشتر مراکتز شتده و از طترف
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دیگر با تغییر اندک در قیمت متناسب با حجم سفارش کتاال ،باعتث ایجتاد انگیتزه در مشتتری
میگردد که با انجام برنامهریزی مناستب باعتث افتزایش ستود مشتتری متیشتود .البتته اعمتال
تخفیف باعث از دست رفتن بخشی از درآمد مراکز میشود اما تفکر مراکز توزیع برای جبران
این میزان سود از دست رفته بدین صورت است که ایتن امتر باعتث تثبیتت مشتتریان بترای هتر
مرکز توزیع میشود ،بطوریکه این مشتریان در بلند متدت همچنتان سفارشتات ختود را از ایتن
مرکز توزیع دریافت نموده و به «مشتریان وفادار» تبدیل میگردند .با این کار مراکز توزیتع در
بلند به سطح ثابتی از رونتد افتزایش تقاضتا دستت خواهنتد یافتت کته باعتث متیشتود بتواننتد
برنامهریزیهای متمرکزی جهت رشد و گسترش دامنه فعالیت ختود انجتام دهنتد .همچنتین بته
منظور نزدیک شدن مساله به مسائل دنیای واقعی برخی پارامترهای مستاله تحتت شترایط عتدم
قطعیت در نظر گرفته شدهاند که به منظور حل مستاله در ایتن شترایط از رویکترد برنامتهریتزی
استوار استفاده شده است .پس از حل مدل توسط نرم افزار ،مکان و تعداد مراکتز توزیتع فعتال
شده ،نحوه تخصیص مشتریان به ایتن مراکتز و در نهایتت میتزان ستفارش اقتصتادی هتر مرکتز
مشخص شده است.
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مدلی پویا برای تدوین استراتژی افقی
*

سید محمد زرگر

تاریخ دریافت -59/8/01:تاریخ پذیرش56/01/6:

چکیده
این مقاله به موضوع تدوین استراتژی افقی میپردازد که یکی از بخشهای ضروری استراتژی سطح
بنگاه میباشد و مبنای آن اشتراک منابع میان کسبوکارها است؛ از اینرو در این تحقیق به منظور
تسهیل اتخاذ تصمیمات استراتژیک در سطح بنگاه ،مدلی برای ارزیابی فرصتهای اشتراک منابع
میان کسبوکارها طراحی شد .در راستای هدف مذکور برای طراحی یک مدل جامع ،مرور ادبیات
تقریبا جامعی صورت گرفت که متغیرهای استخراج شده از مرور ادبیات و استفاده از تجربه خبرگان
صنعت برای تعیین رابطه میان آنها در قالب رویکرد پویاییشناسی سیستم منجر به ایجاد یک مدل پویا
برای ارزیابی اشتراک منابع شد .این مدل شامل عوامل تأثیرگذار بر فرایند اشتراک منابع و تعامالت
میان آنها است که پویاییهای میان این عوامل را در طول زمان نشان میدهد .اعتبار مدل با انجام
آزمونهای اعتبارسنجی در رویکرد پویاییشناسی سیستم و با استفاده از شبیهسازیهای کامپیوتری،
مورد ارزیابی قرار گرفت که بر اساس نتایج بدست آمده اعتبار مدل برای استفاده در
تصمیمگیریهای مرتبط با اشتراک منابع در شرکتهای چند کسبوکاره تأیید شد.
واژگان کلیدی :استراتژی سطح بنگاه ،استراتژی افقی ،اشتراک منابع ،شرکتهای چندکسب
وکاره ،پویاییشناسی سیستم

*استادیار گروه مدیریت ،واحد سمنان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سمنان ،ایران
E- mail: m.zargar@semnaniau.ac.ir
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مقدمه
امروزه شاهد رشد روزافزون شرکتهای چندکسبوکاره که با نامهایی مانند بنگاه ،سازمان
مادر ،شرکت متنوعسازی شده و هلدینگ مورد خطاب قرار میگیرند ،هستیم؛ بیشتر مدیران
عامل این نوع سازمانها هنگام تدوین استراتژی از پاسخ به این سؤال که چه فرایندهای
مدیریتی بهترین عملکرد را در کسبوکارهای بنگاه ایجاد میکند سرباز میزنند ،زیرا آنها
ابزارها و فرایندهای الزم برای پاسخگویی به این سؤال را ندارند .بیشتر فرایندهای برنامهریزی
برای استراتژیهای سطح کسبوکار مناسب هستند و چارچوبهایی که استراتژیستها برای
تدوین استراتژی سطح بنگاه بکار میبرند نامناسب یا غیرعملی از آب درآمدهاند (کمپبل و
همکاران5771 ،؛ خلیلی و زرگر .)5387 ،اکثر ابزارها و مدلهایی که در شرکتهای
چندکسب و کاره برای تدوین استراتژی مورد استفاده قرار میگیرد ،واحدهای کسبوکار را
مستقل فرض میکنند .از طرف دیگر تدوین استراتژی مناسب برای حداکثر نمودن منافع بنگاه
از طریق اشتراک منابع از عهده خود کسبوکارها خارج است؛ زیرا کسبوکارها ارزشهای
متفاوتی را برای اشتراک منابع قائل هستند و حاضر نیستند برای افزایش منافع کل بنگاه ذرهای
از منافع خود چشمپوشی کنند .واحدهای کسبوکاری که بطور مستقل عمل مینمایند غالباً
قادر نیستند منافع حاصل از پروژههای برقراری روابط متقابل میان کسبوکارهای داخل بنگاه
را در مقایسه با تشکیل ائتالف با شرکتهای بیرون از بنگاه بطور کامل درک نمایند و اغلب

ترجیح میدهند با شرکت های مستقلی سروکار داشته باشند که بتوانند کنترل کاملی بر رابطه-
شان داشته باشند و از توجه به این نکته غافل میمانند که در اشتراک منابع میان کسب
وکارهای داخل بنگاه تمامی منافع به بنگاه تعلق میگیرد ،اما در دستیابی به روابط متقابل از
طریق ائتالف با شرکتهای بیرونی برخی از منافع میبایست با شرکای ائتالف تقسیم گردد.
اشتراک منابع میان کسبوکارهای یک شرکت چند کسبوکاره میتواند موجب ایجاد
مزیتهای رقابتی چشمگیری برای کسبوکارهای آن گردد و سودآوری بنگاه را افزایش
دهد؛ اما شرط الزم برای تحقق این امر وجود مدلی برای ارزیابی منافع و هزینههای حاصل از
اشتراک منابع می باشد .آنچه از جستجو در ادبیات مربوط به موضوع تدوین استراتژی در
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سطح بنگاه برمی آید این است که ابزار و مدل مناسبی برای ارزیابی اشتراک منابع میان
کسبوکارها و تدوین استراتژی افقی 5در بنگاهها وجود ندارد؛ و با توجه به گفته پورتر

( )5781که «بدون استراتژی افقی هیچ منطق قانعکنندهای برای وجود یک شرکت متنوع-
سازی شده وجود ندارد» ،اهمیت این موضوع از اینجا ناشی میشود که کسبوکارهای یک
بنگاه باید قادر باشند تا با شناسایی و بهرهبرداری از فرصتهایی که عضوی از کسبوکارهای
یک بنگاه بودن برای آنها ایجاد میکند ،ارزشی بیشتر از حالتی که میتوانستند به طور مستقل
فعالیت کنند ،خلق نمایند.
با جمعبندی مطالب فوق میتوان چنین نتیجهگیری کرد که بررسی تأثیر اشتراک منابع میان
کسبوکارها باید یکی از ارکان اصلی تصمیمگیری در سطح بنگاه باشد و در اختیار داشتن
مدلی که قادر باشد با انجام یک بررسی همه جانبه امکان بهرهبرداری از اشتراک منابع میان
کسبوکارهای یک شرکت چند کسبوکاره را فراهم سازد ،ضروری به نظر میرسد .لذا در
مقاله حاضر قرار است مدلی طراحی شود که بتواند پویاییهای موجود در روابط متقابل میان
کسبوکارهای یک شرکت چندکسبوکاره را نشان دهد و به مدیران آنها در تدوین
استراتژی افقی کمک نماید.

پیشینه نظری
تعریف استراتژی افقی
«استراتژی افقی مجموعهای از اهداف مرتبط ،بلندمدت و برنامههای اجرایی است که هدف
غایی آن شناسایی و بهرهبرداری از روابط متقابل میان رشتههای کاری مجزا و در عین حال به
هم مرتبط میباشد» (هکس و مجلوف .)337 :5771،هدف از تدوین استراتژی افقی توسعه
روابط متقابلی است که منجر به ایجاد مزیت رقابتی برای کسبوکارهای یک بنگاه میشود
(پورتر357 :5781 ،؛ انساین .)7222 ،5778 ،2در این مقاله استراتژی افقی به عنوان مجموعة
تصمیمات و اقداماتی تعریف میشود که هدف غایی آن بهرهبرداری و ایجاد مزیت رقابتی از
Horizontal strategy
Ensign

1
2
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طریق اشتراک منابع محسوس و نامحسوس میان کسبوکارهای یک بنگاه چند کسبوکاره
میباشد.

سطوح اشتراک منابع
براساس تقسیم بندی منابع سازمان به منابع محسوس و نامحسوس ،اشتراک منابع میان
کسبوکارهای یک شرکت چند کسبوکاره را میتوان در دو سطح اشتراک منابع محسوس
و نامحسوس مورد بررسی قرار داد .هر دو سطح اشتراک منابع به عنوان بخشی از جریان
عملیات سازمان به وقوع میپیوندد اما منابع و الزامات متفاوتی را دربرمیگیرند .هنگامی که
دو واحد کسبوکار وظیفه یا فرایندی را بطور مشترک انجام میدهند ،معموالً بخشی از منابع
محسوس خود را به اشتراک میگذارند و هنگامی که دانش فنی یا اطالعات خود را به
اشتراک میگذارند ،اشتراک منابع نامحسوس انجام گرفته است (انساین.)7222 ،

مزیت رقابتی از دیدگاه مبتنی بر منابع
دیدگاه مبتنی بر منابع شرکت را متشکل از مجموعهای از داراییهای محسوس و نامحسوس
قلمداد میکند که این داراییها در صورت وجود قابلیتهای مناسب برای استفاده از آنها،
شایستگیهای بارز شرکت را به وجود میآورند ،و این شایستگیها با شکلدهی

استراتژی های سازمان موجبات دستیابی به مزیت رقابتی و در نتیجه سودآوری را فراهم می-
سازند (هیل و جونز.)7222 ،
دیدگاه مبتنی بر منابع پیشنهاد میکند که منابع داخلی شرکت در درجه اول به سمت ایجاد
مزیت رقابتی پایدار رانده شوند .استدالل این دیدگاه بر دو فرض کلیدی متکی است :اول
اینکه شرکتهای یک صنعت با توجه به منابعی که در دسترس دارند ،ناهمگن هستند ،این
یعنی هر شرکت دارای مجموعه منحصر به فردی از منابع است و فرض دوم اینکه منابع ناقص

جابجا میشوند (کول و همکاران.)7251 ،
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دیدگاه مبتنی بر منابع بیان میکند که مزیت رقابتی پایدار شرکتها ناشی از منابعشان است که
این منابع باید کمیاب و باارزش بوده و تقلید و کپی کردن از آن سخت یا غیرممکن باشد و
جایگزینی برای آن وجود نداشته باشد (برومیلی و راوو.)7251 ،
همانطوری که در شکل  5نشان داده شده است روابط متقابل میان کسبوکارهای یک
شرکت چند کسبوکاره میتواند منجر به ایجاد مزیت رقابتی برای کسبوکارها از طریق
تأثیر بر هزینه ،کیفیت ،نوآوری و انعطافپذیری آنها گردد؛ این روابط متقابل که میتواند در
قالب روابط متقابل محسوس یعنی انجام مشترک فعالیتها و یا روابط متقابل نامحسوس یعنی
به اشتراک گذاشتن مهارتها یا دانش فنی میان کسبوکارها باشد با تأثیرگذاری بر ابعاد
مزیت رقابتی میتواند منجر به افزایش تمایز یا پایین آوردن هزینه کسبوکارها و در نتیجه آن
ایجاد ارزش و افزایش سودآوری کسبوکارهای مربوطه گردد.

تمایز

برتری در :

اشتراک فعالیتها

هزینه
سودآوری

ایجاد ارزش

اشتراک منابع

کیفیت
نوآوری
هزینه پایین

انعطافپذیری
اشتراک مهارتها یا
دانش فنی

شکل  :5ایجاد ارزش از طریق روابط متقابل میان کسبوکارها (منبع :نویسنده)

روابط متقابل و مزیت رقابتی پایدار از دیدگاه مبتنی بر منابع
در مقابل دیدگاه موضعیابی پورتر که بر نقش محیط و صنعت برای کسب موضع رقابتی
تأکید میکرد ،دیدگاه مبتنی بر منابع مطرح گردید که منابع داخلی سازمان را عامل اصلی
کسب مزیت رقابتی قلمداد میکرد .بررسی و تجزیه و تحلیل محیط خارجی برای کشف

321

مطالعات مدیریت صنعتی – سال شانزدهم ،شماره ،15،زمستان 79

فرصتها و تهدیدها به تنهایی نمیتواند موجب برتری رقابتی شرکتها گردد .مدیرانی که
برنامهریزی استراتژیک انجام میدهند باید به داخل خود شرکت نیز توجه کنند تا بتوانند
عوامل استراتژیک داخلی یا همان نقاط قوت و ضعفی که احتماالً تعیین میکنند آیا شرکت
قادر خواهد بود از فرصتها بهره گیرد و به طور همزمان از تهدیدها دوری گزیند را شناسایی
کنند (ویلن وهانگر .)538 :7257 ،اگرچه منابع غالباً به صورت داخلی توسعه مییابند اما از
طریق به اشتراک گذاشته شدن آنها میان کسبوکارهای یک شرکت چند کسبوکاره نیز
میتوان به مزیت رقابتی دست یافت .بر همین اساس میتوان هدف استراتژی افقی را خلق
ارزش از طریق اشتراک منابع میان کسبوکارهای یک شرکت چند کسبوکاره دانست .از
آنجاییکه شرکتهای چند کسبوکاره با کسبوکارهای مختلف در بازارها و نقاط
جغرافیایی متفاوتی به فعالیت میپردازند این امکان را دارند تا با اشتراک منابع میان
کسبوکارهایش در هزینههای آنها صرفهجویی نمانید و یا موجبات تمایز آنها از رقبایشان را
فراهم سازند.
کوین )5781( 5بیان می کند برای داشتن مزیت رقابتی پایدار مشتریان باید تفاوتهایی را میان
محصول شرکت موردنظر و رقبایش تشخیص دهند که این تفاوتها به دلیل منابعی که
شرکت دارد ولی رقبایش ندارد ایجاد شده باشد.

بارنی و هسترلی ( )7252نیز ،چارچوب  7VRIOرا به منظور بررسی اینکه آیا یک منبع یا
قابلیت در سازمان منجر به ایجاد مزیت رقابتی پایدار میشود یا خیر ارائه کرد .در چارچوب

 VRIOبرای تعیین توان بالقوه رقابتی یک منبع یا قابلیت چهار سؤال میبایست پرسیده شود:

 -5سؤال مربوط به ارزش :آیا این منبع سازمان را قادر میسازد تا از یک فرصت محیطی
بهرهبرداری نماید و یا یک تهدید محیطی را خنثی نماید؟
 -7سؤال مربوط به کمیابی :آیا این منبع در اختیار تعداد اندکی از شرکتهای رقیب میباشد؟

1 Coyne
2 Valuable, Rare, Imitate, Organized
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 -3سؤال مربوط به تقلیدپذیری :آیا شرکتهای فاقد این منبع در دستیابی به آن با عدم مزیت
هزینهای مواجه هستند؟

 -2سؤال مربوط به سازماندهی :آیا سایر سیاستها و رویههای شرکت در جهت حمایتِ بهره-
برداری از باارزش بودن ،کمیاب بودن و هزینهبر بودن تقلید این منبع ،سازماندهی شده است؟
(بارنی و هسترلی.)85 :7252 ،
در اینجا نیز قرار است نقش روابط متقابل میان کسب و کارها در ایجاد مزیت رقابتی پایدار

بررسی شود؛ لذا برای بررسی پایدار بودن مزیت رقابتی حاصل از روابط متقابل میان کسب-

وکارها ،توان رقبا در خنثی سازی مزیت رقابتی ایجاد شده با توجه به کمیابی منابع به اشتراک
گذاشته شده و دشواری تقلید این روابط متقابل ،بررسی میشود.

هزینههای برقراری روابط متقابل
«روابط متقابل همیشه مستلزم هزینه است ،زیرا واحدهای کسبوکار را ملزم میکند که
رفتارشان را به شیوههای مختلفی تعدیل کند» (پورتر .)335 :5781 ،هزینههای تحقق همافزایی
حاصل از برقراری روابط متقابل شامل هزینههای مستقیم :هزینههای هماهنگی و کنترل و
هزینههای غیرمستقیم :هزینههای سازش و عدمانعطافپذیری است (کمپبل و گولد:5778 ،
.)11
هزینههای هماهنگی :5واحدهای کسبوکار برای برقراری اشتراک منابع باید در زمینههایی
مثل زمانبندی ،تعیین اولویتها و حلوفصل مسأله هماهنگ شوند (پورتر .)335 :5781
هزینهها میتواند در قالب زمان اختصاص یافته مدیران و پیادهسازی و نگهداری از سیستمهای
فناوری اطالعات باشد .زمان مورد نیاز برای هماهنگی ممکن است چشمگیر باشد
هزینههای کنترل :7ایجاد روابط متقابل میان کسبوکارها منجر به ایجاد وابستگیهای متقابل

این کسبوکارها به یکدیگر میشود (پورتر .)335 :5781 ،این وابستگی ابهاماتی در ارزیابی-
های مدیران بنگاه از عملکرد هر یک از کسبوکارها به وجود میآورد .لذا مسئولین کنترل
1 Coordination costs
2 Controlling costs
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عملکرد کسبوکارها در سطح بنگاه باید زمان بیشتری به ارزیابی عملکرد کسبوکارها
اختصاص دهند .این امر به نوبهی خود هزینههای کنترل را افزایش میدهد.
هزینه سازش :5تحقق روابط متقابل ممکن است مستلزم آن باشد که انجام فعالیتهایی را به
شیوه ای که برای هیچکدام از دو واحد کسب و کار مربوطه بهینه نباشد ،ضروری کند (پورتر،
 .)337 :5781برای مثال ،مشارکت در ساخت قطعهای ممکن است مستلزم آن باشد که طراحی
قطعه مورد نظر دقیقاً مطابق با نیازهای یک واحد کسب و کار از آب درنیاید زیرا باید نیازهای
واحد کسب و کار دیگر را نیز برآورده نماید .پورتر تفاوت میان استراتژیهای کسب و کارها

را مهمترین عامل ایجاد هزینههای سازش معرفی میکند (پورتر" .)337 :5781 ،به نظر گولد و

کمپبل میزان هزینههای سازش با افزایش تفاوتها در عوامل کلیدی موفقیت ،فعالیتهای
اصلی و ترجیحات مشتری ،افزایش مییابد" (کانل.)59 :7228 ،

هزینههای عدم انعطافپذیری :7وابستگیهای متقابل میان کسبوکار که از روابط متقابل میان
آنها ناشی میشود ممکن است انعطافپذیری کسبوکارها و بنگاه را کاهش دهد (پورتر،
 .)332 : 5781عدم انعطاف پذیری دو شکل دارد -5 :مشکالت بالقوه کسب و کار در
پاسخگویی به حرکتهای رقابتی و تغییرات محیطی -7 ،موانع خروج از یک کسب و کار
که برای بنگاه در نتیجه روابط متقابل میان کسب و کارها ایجاد میشود .روابط متقابل میان
کسبوکارها در یک بنگاه در صورتی منجر به ایجاد مزیت رقابتی پایدار میشود که مزیت
حاصل از برقراری این رابطه متقابل بیشتر از هزینه آن باشد و تقلید کردن آن توسط رقبا نیز
دشوار باشد (پورتر.)332 :5781 ،

پیشینه تجربی
ویالسالرو در سال  7251در پژوهشی با استفاده از رویکرد مبتنی بر منابع به شناخت دانش
مرتبط در شرکتهای متنوعسازی شده پرداخت .او بیان کرد که رقابتپذیری شرکتهای
متنوعسازی شده به توانایی آنها در بهرهبرداری از دانش مرتبط با استفاده از فرایندهای انتقال
1 Cost of compromise
2 Costs of inflexibility
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دانش در داخل شبکه سازمانی وابسته است .همچنین بیان کرد که بیشتر مطالعات موجود به
جای تمرکز بر جریان دانش میان بخشهای کسبوکار ،بر دانش بالقوه در سطح شرکت
متمرکز شده اند .در نتیجه مدیریت جریان دانش در میان شبکه دانش شرکت ،در شرکتهای
متنوعسازی شده ،بسیار کم است .در این تحقیق تالش شده است تا این شکاف تحقیقاتی با
مشخص و جدا کردن چهار نقش دانش در شرکتهای مرتبط به هم و تجزیهوتحلیل نتایج
نسبی عملکرد آنها از بین برود .بر اساس یک نمونه از  551تقسیمبندی محصول در شرکت
متنوعسازی شده ،بخشهایی که نقش ارائه دهند دانش را داشتند از بخشهای دیگر بهتر

بودند و بخش هایی که نقش دریافت دانش را داشتند از تخصیص منابع داخلی سودی نمی-

بردند.
فولت و همکاران در سال  7251در پژوهشی میزان استقرار منابع و استراتژی شرکتی را که به
بررسی یک توجیه نسبتا جدید برای چگونگی ایجاد ارزش در شرکتهای چند کسبوکاره
و داشتن انعطافپذیری در تخصیص منابع غیرمالی در میان کسبوکارها میپردازد را معرفی
میکند .در این مقاله مشخص میشود که نظریههای انعطافپذیری در تخصیص منابع با
تئوریهای ایجاد ارزش در شرکتهای چندکسبوکاره متفاوت است .در این مقاله ابتدا به
بررسی مقاالت دیگر در این زمینه پرداخته شده است و سپس نظرات نویسنده در این
خصوص بیان شده است.
فیورنتینو و گرازال در سال  7252در مقالهای به بررسی استفاده و اثربخشی مدلهای ارزیابی
همافزایی در ادغام پرداختند .این مقاله به بررسی بحثهای جاری در مورد هم افزایی و
مدلهای ارزشگذاری در مطالعات حسابداری و مالی میپردازد.
آنها بیان می کنند که یک توافق قوی در مورد استفاده همزمان از چند مدل به عنوان مدلهای
کنترل وجود دارد و اثربخشی همافزایی بیشتر بستگی به مسیر ارزیابی و فرایند ارزیابی نسبت
به مدلهای استفاده شده دارد .یافتههای این تحقیق نشان داد که باید به شرکتها در خصوص
خطرات بالقوه تخمینهای نادرست همافزایی هشدار داد و در عین حال پیشنهاد میشود برای
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موفقیت در ادغامها از مدلهای ارزیابی اثربخش همافزایی استفاده گردد .این مقاله اولین
بررسی جامع مدلهای ارزیابی همافزایی در ادغامهاست.
ویس در سال  7251ارتباط میان متنوعسازی کردن شرکت و عملکرد را بررسی کرد و بیان
کرد این ارتباط دانشمندان را برای دهههای آینده دچار تردید کرده است .مطالعات تجربی
بسیار زیاد و تحلیلهای مختلف نتایج متفاوتی را بیان میکند اما یک درک کلی و مشترک
وجود دارد که متنوعسازی کردن مرتبط ،منجر به بهبود عملکرد میشود .منطق اصلی این یافته
این است که وابستگی سبد کسبوکارهای شرکت به شرکت این اجازه را میدهد تا با به
اشتراکگذاری منابع به همافزایی برسد.
هیروآکی تاکااکا در سال  7255با بررسی نظریات مربوط به همافزایی و استراتژی افقی یک
فرایند هفت مرحلهای برای ایجاد و بکارگیری استراتژی افقی در شرکتهای چند
کسبوکاره ارائه کردهاند .این مراحل عبارتند از -5 :آگاهی از واقعیت موجود که با بررسی
همکاریهای افقی میان کسبوکارها حاصل میشود -7 .تشخیص روابط متقابل بالقوه که با
بررسی همپوشانی زنجیرههای ارزش کسب و کارها مشخص میشود -3 .اولویتبندی روابط
شناسایی شده -2 ،تعیین رسالت -1 ،تعیین اهداف و شاخصها -1 ،سازمان دهی -9 ،نظارت
کردن و تنظیم دقیق روابط متقابل.
سباستین کانل در سال  7228در پژوهش خود بیان کرده است که چه نوع همافزاییهایی میان
کسبوکارهای بنگاهها امکانپذیر است و چگونگی رسیدن به رشد سودآور بنگاه از طریق
همکاری میان کسبوکارها در شرکتهای چند کسبوکاره را تشریح کرده است.
گرهارد بنکه در سال  7221طی پژوهشی به این سوال پاسخ داده است که چه نوع تئوری
فرایند محور کلنگر و عملی تضمین خواهد کرد که یک شرکت متنوع سازی شده جهانی،
هم افزایی بهینهای را میان کسبوکارش مستقر کند.
پرسکات انساین در سال  7222در مقالهای ،درک صحیح از منابع سازمان را محور اصلی
تشخیص چگونگی بدست آوردن ارزش از طریق اشتراک فعالیتها ،مهارتها ،دانش فنی میان
واحدهای سازمانی معرفی میکند و برای درک بهتر از اشتراک منابع و روابط متقابل میان
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کسبوکارهای بنگاه سه تفسیر از منابع و اشتراک منابع ارائه میدهد .وی تاکید میکند که
استراتژیهای افقی باید به عنوان شیوهای برای ترکیب منابع تکنولوژیکی و انسانی به منظور
منتفع ساختن کل شرکت نگریسته شود.

روش پژوهش
رویکرد مورد استفاده در این پژوهش ،پویاییشناسی سیستم است که روشی برای توصیف

کیفی ،اکتشاف و تجزیه و تحلیل سیستمهای پیچیده است .اهمیت بکارگیری رویکرد پویایی-
شناسی سیستم در آن است که در دنیای واقعی رفتار پدیدهها در اثرتعامل میان مجموعهای از
عناصر شکل میگیرد (ارگان و همکاران . )7225 ،تفکر و شیوهی پویاییشناسی سیستم نوعی
روششناسی و شبیهسازی و مدلسازی رایانهای برای تعیین چارچوب ،فهم ،درک و بحث
درباره بعضی موضوعات و مسائل پیچیده مدیریتی ،صنعتی ،اجتماعی و حتی پزشکی است.
سیستمهای پویا یک جنبه از نظریه سیستمها است و به عنوان روشی برای فهم رفتار پویا و
مستمر در سیستمهای پیچیده به کار میرود (محقر و همکاران.)5377 ،
برای بررسی یک موضوع پیچیده و پویا مراحل زیر در نظر گرفته میشود )5 :بیان مسئله)7 ،

تدوین فرضیههای پویای مدل )3 ،تدوین مدل شبیهسازی  )2 ،تست مدل )1 ،طراحی گزینه-
های بهبود سیستم و ارزیابی آن (استرمن.)81 :7222 ،
پس از مرور مبانی نظری متغیرهای تأثیرگذار در تدوین استراتژی افقی ،استخراج شد و به
تأیید خبرگان رسید .در این مقاله خبرگان تحقیق ،شامل  52نفر از مدیران و کارشناسان
برنامهریزی استراتژیک در شرکتهای چندکسبوکاره با تحصیالت حداقل فوق لیسانس و
حداقل  51سال سابقه کار در شرکتهای چندکسبوکاره بودند .پس از طراحی مدل ،با
استفاده از نظرات خبرگان روابط بین متغیرها تعیین و مدل کمیسازی شد.
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یافتههای پژوهش
مدل پیشنهادی برای تدوین استراتژی افقی
سودآوری کل بنگاه تابعی از مجموع سود کسبوکارهای آن میباشد ،همانطوری که در
شکل  7قسمتی از مدل ارائه شده نشان داده شده است با فرض اینکه بنگاه مذکور دارای دو
واحد کسب الف و ب است .سطح سودآوری بنگاه تابعی از میزان سودآوری کسبوکار
الف و ب میباشد ،الزم به ذکر است که اشتراک منابع میان کسبوکارها ممکن است منجر
به کاهش سودآوری در یکی از کسبوکارها و افزایش سودآوری در دیگری گردد؛ بنابراین
مبنای تدوین استراتژی افقی و تصمیمگیری در خصوص اشتراک منابع برآیند سود یا زیان
حاصل از اشتراک منابع برای کسبوکارها میباشد.

شکل  : 2تأثیر سودآوری كسبوكارها بر سودآوری بنگاه

همانطوری که قبالً توضیح داده شد در رویکرد مبتنی بر منابع ،میتوان اشتراک منابع میان
کسبوکارها را در قالب اشتراک منابع محسوس و اشتراک منابع نامحسوس مورد بررسی
قرار داد که اشتراک منابع محسوس به اشتراک فعالیتها یا منابع میان کسبوکارهای یک
شرکت چند کسبوکاره اطالق میشود و منظور از اشتراک منابع نامحسوس انتقال دانش فنی
و مهارتها میان کسبوکارها میباشد .همانطوری که در شکل  3مشاهده میشود اشتراک
منابع محسوس و نامحسوس با تأثیر بر قابلیتهای کسبوکارها که در مدل پیشنهادی هزینه،
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کیفیت ،نوآوری و انعطاف پذیری درنظر گرفته شده است ،منجر به ایجاد مزیت رقابتی می-
گردد .اما با دستیابی یک کسبوکار به مزیت رقابتی ،رقبای آن بیکار نمینشینند و سریعاً
درصدد خنثی نمودن مزیت رقابتی حاصل برمیآیند که براساس دیدگاه مبتنی بر منابع در
صورت دشواری تقلید و کمیاب بودن شرایط به وجودآورند آن ،در این امر ناکام میمانند و
مزیت رقابتی حاصل مزیت رقابتی پایدار محسوب میشود که میتواند منجر به افزایش
سودآوری کسبوکار مربوطه گردد (بارنی و هسترلی.)7252 ،

شکل  : 3تأثیر اشتراک منابع بر سودآوری كسبوكارها

برقراری هرگونه اشتراک منابع ممکن است منجر به ایجاد سطحی از سازش در کسبوکارها
گردد؛ یعنی فعالیتهای به اشتراک گذاشته شده بگونهای انجام شوند که برای هیچکدام از
واحدهای کسبوکار بهینه نباشد که این امر بر قابلیتهای کسبوکارها تأثیر منفی دارد اما
این سطح سازش با تغییر در استراتژیها و رویههای کسبوکارها که میتواند در نتیجه
افزایش انگیزه برای ادامه اشتراک منابع کاهش یابد .افزایش یا کاهش سودآوری
کسبوکارها و حمایتهای سازمانی از اشتراک منابع میتواند منجر به تغییر در انگیزه برای
ادامه اشتراک منابع گردد؛ همچنین انگیزه برای ادامه اشتراک منابع منجر به افزایش سرعت
هماهنگ شدن کسبوکارها در اشتراک منابع و در نتیجه کاهش هزینههای هماهنگی میان
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کسبوکارهای درگیر در اشتراک منابع میگردد .تأثیر این عوامل بر روی هم در شکل 2
نشان داده شده است.

شکل  :4چگونگی تأثیر اشتراک منابع بر سودآوری بنگاه

حلقههای مدل
حلقه ارتباط سودآوری بنگاه با سطح سازش
همان طوری که در شکل  1نشان داده شده ،متغیرهای تشکیلدهنده این دو حلقه با هم ارتباط
مستقیم دارند .برای مثال افزایش سودآوری بنگاه منجر به حمایت بیشتر مدیران ارشد بنگاه از
اشتراک منابع میشود؛ این حمایت که در قالب ارائه مشوقهایی به کسبوکارها برای ادامه
اشتراک منابع است ،انگیزه کسبوکارها را برای ادامه اشتراک منابع افزایش میدهد و منجر
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به انجام سازماندهی مجدد و همسوسازی استراتژیهای کسبوکارها برای بهرهبرداری
حداکثری از اشتراک منابع میشود؛ این همسوسازی استراتژیها باعث کاهش تعارضها و
سطح سازش در کسبوکارهای درگیر در اشتراک منابع میشود که حاصل آن افزایش
قابلیتهای رقابتی آنها است؛ در نتیجه مزیت رقابتی پایدار و در نهایت سودآوری

کسبوکارها افزایش مییابد.
مزیت رقابتیپایدار
الف

سودآوری ب +

+سودآوری الف

مزیت رقابتیپایدار ب
+

+
+

+
سودآوریبنگاه

قابلیت هایکسب و
کار الف
+

قابلیت هایکسب و
کار ب
R2

R1

+

+
حمایتسازمانی از
اشتراک منابع

سطحسازش الف
+

+
همسوسازی
استراتژی الف +

انگیزه الفبرای
اشتراک منابع

سطحسازش ب
+

+
انگیزه ببرای
اشتراک منابع

همسوسازی
 +استراتژی ب

شکل  :5حلقه ارتباط سودآوری بنگاه با سطح سازش

حلقه ارتباط سودآوری بنگاه با هزینههای هماهنگی
همان طور که در شکل شماره  1مشاهده میشود افزایش سودآوری بنگاه منجر به حمایت
بیشتر مدیران ارشد بنگاه از اشتراک منابع میشود؛ این حمایت که در قالب ارائه مشوقهایی
به کسبوکارها برای ادامه اشتراک منابع است ،باعث افزایش انگیزه کسبوکارها برای ادامه
اشتراک منابع و یادگیری چگونگی انجام هماهنگ آن میشود که منجر به افزایش هماهنگی
میگردد ،افزایش هماهنگی ،سطح همکاری میان کسبوکارها را افزایش خواهد داد که
حاصل آن کاهش فاصله سطح همکاری با همکاری مورد انتظار است؛ هر چقدر فاصله سطح
همکاری فعلی با سطح مورد انتظار همکاری کمتر شود به تالش کمتری برای ایجاد هماهنگی
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نیاز است و در نتیجه هزینه هماهنگی کاهش مییابد و کاهش هزینههای هماهنگی منجر به
افزایش سودآوری بنگاه میگردد.
هزینه هما هنگی

+
تالشبرایایجاد
هما هنگی

سودآوریبنگاه

+

+
حمایتسازمانی از
اشتراک منابع

R3

فاصله همکاری
+
-

+
انگیزه الفبرای
اشتراک منابع
+

R4

همکاری هدف
+
+

انگیزه ببرای
اشتراک منابع

 +همکاری
هما هنگی

شکل  :6حلقه ارتباط سودآوری بنگاه با هزینههای هماهنگی

حلقه ایجاد هماهنگی
همان طوری که در شکل  9نشان داده شدهاست ،افزایش فرهنگ مشترک ،استانداردهای
مشترک و اشتراک اطالعات باعث افزایش سطح هماهنگی در اشتراک منابع میان
کسبوکارهای یک بنگاه میشود ،با افزایش هماهنگی میان کسبوکارها سطح همکاری
میان کسبوکارها افزایش مییابد و در نتیجه فاصله بین سطح همکاری فعلی میان
کسبوکارها و سطح همکاری مورد انتظار کمتر میشود ،با کاهش فاصله سطح فعلی
همکاری و سطح مورد انتظار به تالش کمتری برای ایجاد هماهنگی نیاز است؛ این حلقه
نشاندهنده چگونگی دستیابی به تعادل میان سطح هماهنگی و همکاری مورد انتظار است.
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هزینه هما هنگی
هما هنگی +
+
++

اشتراک اطالعات

فر هن گ مشترک

تالشبرایایجاد
هما هنگی
+

استاندارد مشترک

+
همکاری

B1
فاصله همکاری
-

همکاری هدف

شکل  :7حلقه ایجاد هماهنگی

حلقه ایجاد مزیت رقابتی پایدار
با دستیابی واحدهای کسبوکار به مزیت رقابتی از طریق اشتراک منابع رقبایشان نیز بیکار
نمی مانند و درصدد خنثی کردن مزیت رقابتی حاصل شده بر میآیند؛ همان طوری که در
شکل  8نشان داده شده است هرچقدر مزیت رقابتی ایجاد شده در کسبوکارها افزایش یابد،
تالش رقبایشان برای خنثی کردن آن بیشتر میشود؛ براساس دیدگاه مبتنی بر منابع در صورت
دشواری تقلید و کمیاب بودن شرایط بوجود آورنده آن ،در این امر ناکام میمانند و مزیت
رقابتی حاصل مزیت رقابتی پایدار محسوب میشود و میتواند منجر به افزایش سودآوری
کسب و کارهای مربوطه گردد.
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+
تالش رقبای الفبرای خنثی
سازی مزیت رقابتی
+

کمیابی منابع رقبای
الف

مزیت رقابتیپایدار
الف
-

B2

+
تالش رقبای ببرای خنثی
سازی مزیت رقابتی
+

خنثیسازی مزیت
رقابتی الف
دشواریتقلید رقبای
الف

کمیابی منابع رقبای ب

مزیت رقابتیپایدار ب
B3

-

خنثیسازی مزیت
رقابتی ب

دشواریتقلید رقبای ب

شکل  :8حلقه ایجاد مزیت رقابتی پایدار

اعتبارسنجی مدل
هدف نهایی فرآیند اعتبارسنجی در پویاییشناسی سیستمها ،اطمینان از صحت رفتار

ساختاری مدل در عین توجه به فرآیند مدلسازی است .این موضوع کلیدی و مهم است؛

چرا که هدف نهایی مدلهای پویایی سیستم ،ارزیابی ساختارهای مختلف (استراتژیهای
مختلف) مؤثر بر رفتار سیستم است .با توجه به این که مدلهای پویایی سیستمها ،قصد

دارند تا در مورد پیامدهای درازمدت هر سیاست ،تحلیلی ارائه نمایند ،لذا در اعتبارسنجی،
تمرکز باید بر میزان تولید رفتار ساختاری سیستم باشد تا پیشبینی نقطه به نقطه مقداری
متغیرها .مرحله اعتبارسنجی مدل بیشتر به دنبال بررسی سودمند بودن مدل براساس صورت
مسئله و اهداف تعریف شده است( .استرمن .)89 :7222 ،برای دستیابی به این اطمینان میتوان
از آزمون های رفتار خالف قاعده ،شرایط حدی ،تحلیل حساسیت ،ارزیابی ساختار ،کفایت
مرز بهره گرفته شود که نتایج آزمونهای ارزیابی ساختار ،رفتار خالف قاعده به شرح زیر
است:
آزمون رفتار خالف قاعده :آزمون رفتار خالف قاعده به این سؤال پاسخ میدهد که تغییر یا
حذف مفروضات مدل منتج به رفتارهای خالف قاعده میشود یا خیر؟ برای انجام این آزمون
برخی از مفروضات مدل تغییر داده شد.

مدلی پویا برای تدوین استراتژی افقی

319

مدل طراحی شده بر این فرض استوار است که حمایت سازمانی از اشتراک منابع تابعی از
سودآوری بنگاه است ،حال اگر فرض شود حمایت سازمانی از اشتراک منابع ،یک متغیر
تصادفی است که ارتباطی با سودآوری بنگاه ندارد همانطوریکه در شکل  7مشاهده میشود
باعث ایجاد رفتار خالف قاعده در سودآوری بنگاه میگردد.

شکل :9رفتار خالف قاعده سودآوری با فرض تصادفی بودن حمایت سازمانی

آزمون ارزیابی ساختار
هدف از آزمون ارزیابی ساختار تعیین تطابق ساختار مدل با دانش توصیفی مرتبط با سیستم و
بررسی منطقی بودن قواعد تصمیم در شکلدهیِ رفتار متغییرهای و صحیح بودن ساختار
معادالت مدل است .به همین منظور بخشهای مختلف مدل برای تعیین تطابق ساختار مدل با
دانش توصیفی موجود مورد آزمون قرار گرفته است که نتایج آن به شرح زیر است.
همان طوری که در شکل  52مشاهده میشود با افزایش سودآوری کسبوکارها ،سودآوری
بنگاه افزایش مییابد و بالعکس .تطابق ساختار مدل با دانش توصیفی موجود در خصوص
تمامی متغیرهای مدل تأیید شد.
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شکل  :11ارزیابی ساختار سودآوری بنگاه

پیادهسازی سناریوهای مختلف
در این قسمت بعد از تایید اعتبار مدل طراحی شده دو سناریوی اشتراک منابع نامحسوس و
اشتراک منابع محسوس در حالتهای مختلف پیادهسازی میشود .متغیر اهرمی که موجب
شکلگیری این دو سناریو شده است نوع اشتراک منابعی است که میتواند اشتراک منابع

محسوس یا نامحسوس باشد .دلیل انتخاب این متغیر اهرمی رفتار متفاوتی است که انتظار می-

رود در مکانیزمهای ایجادکننده سودآوری بنگاه در حالت اشتراک منابع محسوس و
نامحسوس مشاهده شود ،که در مبانی نظری نیز به آن اشاره شده است.

مدلی پویا برای تدوین استراتژی افقی
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سناریوی اشتراک منابع نامحسوس
از آنجاییکه در مبانی نظری ،میزان مرتبط بودن استراتژی کسبوکارهایی که اقدام به اشتراک
منابع میکنند به عنوان یک عامل کلیدی در ایجاد هزینههای اشتراک منابع اشاره شده بود و این

متغیر تابع تصمیمات استراتژیک در کسبوکارها است لذا میزان مرتبط بودن استراتژی کسب-
وکارها به عنوان یک متغیر اهرمی در نظر گرفته شد که در سناریو حاضر چهار حالت برای آن

لحاظ شده است .در حالت اول که در خروجی مدل سناریو  5-5نامگذاری شده است ،مرتبط
بودن استراتژیهای کسبوکارهایی که اقدام به اشتراک منابع نامحسوس نمودهاند در سطح بسیار
کم ( )2/5در نظر گرفته شده است و در حالت دوم که در خروجی مدل سناریو  7-5نامگذاری
شده است ،مرتبط بودن استراتژیهای کسبوکارهایی که اقدام به اشتراک منابع نمودهاند در
سطح بسیار زیاد ( )2/7در نظر گرفته شده است الزم به ذکر است که مابقی ورودیهای مدل در
هر دو حالت یکسان در نظر گرفته شده است .همانطوریکه شکل  55نشان میدهد در اشتراک
منابع نامحسوس ،هنگامی که مرتبط بودن استراتژیها درسطح باالیی قرار دارد در مقایسه با
هنگامیکه مرتبط بودن استراتژیهای در سطح پایینی قرار دارد تفاوتی در سودآوری بنگاه

مشاهده نمیشود.
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شکل  :11رفتار سودآوری بنگاه در اشتراک منابع نامحسوس با سطوح مختلف مرتبط بودن استراتژیها

در حالت سوم که در خروجی مدل سناریو  3-5نامگذاری شده است متغیرهای اهرمی سناریو،
سطح فرهنگ مشترک ،استانداردهای مشترک و انتقال اطالعات الزم برای هماهنگی میان
کسبوکارها کسبوکارهایی که اقدام به اشتراک منابع نامحسوس نمودهاند ،در نظر گرفته
شده است .سطح فرهنگ مشترک ،استانداردهای مشترک و انتقال اطالعات الزم برای
هماهنگی میان کسبوکارها در سطح بسیار کم ( )2/5در نظر گرفته شده است؛ و در حالت
چهارم که در خروجی مدل سناریو  2-5نامگذاری شده سطح فرهنگ مشترک ،استانداردهای
مشترک و انتقال اطالعات الزم برای هماهنگی میان کسبوکارها در سطح بسیار زیاد ()2/7
در نظر گرفته شده است .همانطوریکه در شکل  57نشان داده شده است در اشتراک منابع
نامحسوس ،فرهنگ و استاندارد مشترک و انتقال اطالعات میان کسبوکارهایی که اقدام به
اشتراک منابع نمودهاند تاثیر چشمگیری بر رفتار سودآوری بنگاه دارد.
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سناریوی اشتراک منابع محسوس
در این سناریو ،اشتراک منابع صورت گرفته از نوع اشتراک منابع محسوس است .متغیر اهرمی
این سناریو مرتبط بودن استراتژیهای کسبوکارهایی که اقدام به اشتراک منابع محسوس
نمودهاند است .در این سناریو چهار حالت برای اشتراک منابع محسوس در نظر گرفته شده
است .در حالت اول که در خروجی مدل سناریو  5-7نامگذاری شده است ،مرتبط بودن
استراتژیهای کسبوکارهایی که اقدام به اشتراک منابع نامحسوس نمودهاند در سطح بسیار
کم ( ) 2/5در نظر گرفته شده است و در حالت دوم که در خروجی مدل سناریو 7-7
نامگذاری شده است ،مرتبط بودن استراتژیهای کسبوکارهایی که اقدام به اشتراک منابع
نمودهاند در سطح بسیار زیاد ( )2/7در نظر گرفته شده است .الزم به ذکر است که مابقی
ورودیهای مدل در هر دو حالت یکسان در نظر گرفته شده است .همانطوریکه شکل 53
نشان میدهد در اشتراک منابع محسوس ،مرتبط بودن استراتژیهای کسبوکارهایی که اقدام

به اشتراک منابع نمودهاند تاثیر زیادی بر سودآوری بنگاه دارد.
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در حالت سوم که در خروجی مدل سناریو  3-5نامگذاری شده است ،متغیرهای اهرمی
سناریو ،سطح فرهنگ مشترک ،استانداردهای مشترک و انتقال اطالعات الزم برای هماهنگی
میان کسبوکارها کسبوکارهایی که اقدام به اشتراک منابع نامحسوس نمودهاند ،است.
سطح فرهنگ مشترک ،استانداردهای مشترک و انتقال اطالعات الزم برای هماهنگی میان
کسبوکارها در سطح بسیار کم ( )2/5در نظر گرفته شده است؛ و درحالت چهارم که در
خروجی مدل سناریو  2-5نامگذاری شده سطح فرهنگ مشترک ،استانداردهای مشترک و
انتقال اطالعات الزم برای هماهنگی میان کسبوکارها در سطح بسیار زیاد ( )2/7در نظر

گرفته شده است.
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شکل  : 14رفتار سودآوری بنگاه در اشتراک منابع محسوس با سطوح مختلف متغیرهای تاثیرگذار بر هماهنگی

همانطوریکه در شکل  52نشان داده شده است در اشتراک منابع محسوس ،فرهنگ و
استاندارد مشترک و انتقال اطالعات میان کسبوکارهای که اقدام به اشتراک منابع نمودهاند
تاثیر چشمگیری بر رفتار سودآوری بنگاه دارد.
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نتیجهگیری
یکی از فرصتهای موجود برای کسبوکارهای شرکتهای چند کسبوکاره ،ایجاد مزیت
رقابتی از طریق اشتراک منابع با سایر کسبوکارهای بنگاه میباشد و هدف از تدوین
استراتژی افقی توسعة روابط متقابلی است که میتوانند باعث ایجاد مزیت رقابتی برای
کسبوکارها و افزایش سودآوری بنگاه گردند .استراتژی افقی به تصمیمگیری در خصوص
اشتراک منابع میان کسبوکارهای یک شرکت چند کسبوکاره مربوط میشود ،از مرور
ادبیات پژوهش میتوان نتیجه گرفت که اشتراک منابع میان کسبوکارها در صورتی مفید
فایده است که باعث افزایش سودآوری کل بنگاه گردد؛ در این مقاله طبق دیدگاه مبتنی بر
منابع اشتراک منابع میان کسب وکارها در دو سطح اشتراک منابع محسوس و اشتراک منابع
نامحسوس مورد بررسی قرار گرفت که انساین در سال  7222نیز برای درک بهتر از اشتراک
منابع ،اشتراک منابع را در دو سطح منابع محسوس و غیرمحسوس بررسی کرده است .نتیجه
سناریوهای شبیهسازیشده نشان داد مرتبط بودن استراتژیهای کسبوکارها برای اشتراک
منابع محسوس از اهمیت باالیی برخوردار است و در خصوص اشتراک منابع نامحسوس تأثیر
چندانی بر سودآوری بنگاه ندارد .بر اساس نتایج حاصل از مرور ادبیات در این مقاله میزان
کمک اشتراک منابع میان کسبوکارها به ایجاد مزیت رقابتی مبنای تعیین ارزشمندی
اشتراک منابع قرار گرفت .اشتراک منابع از طریق تأثیرگذاری بر کارایی ،کیفیت ،نوآوری و
انعطافپذیری سازمان قادر به ایجاد مزیت رقابتی است .اما در صورت ایجاد مزیت رقابتی،
رقبای سازمان فوراً درصدد خنثی نمودن مزیت رقابتی ایجاد شده بر میآیند .که درجة
دشواری تقلید آنها از روشی که باعث ایجاد مزیت رقابتی شده است و میزان کمیابی منابع
مورد نیاز برای ایجاد آن مزیت رقابتی نقش چشمگیری در عدم موفقیت آنها میشود،
مجموعة موارد مذکور بعالو حمایت سایر بخشهای سازمان بخصوص مدیریت عالی
سازمان ،تعیین کننده میزان پایدار بودن مزیت رقابتی ایجاد شده است .مزیت رقابتی پایدار
منجر به افزایش سودآوری در کسبوکارها میشود .الزم به ذکر است که اشتراک منابع
هزینههایی را نیز در پی دارد که اهم آنها هزینه سازش و هزینه ایجاد هماهنگی میباشد؛
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ممکن است اشتراک منابع مستلزم انجام فعالیتها به شیوهای باشد که برای هیچکدام از دو
واحد کسبوکار مربوطه بهینه نباشد؛ این سطح از سازش با گذشت زمان و تغییر و سازگاری
بیشتر استراتژیهای کسبوکارها با یکدیگر کاهش مییابد .هزینه هماهنگی نیز که در قالب
زمان اختصاص یافته مدیران و پیادهسازی و نگهداری و استمرار اشتراک منابع متجلی میشود
از طریق یادگیری با گذشت زمان ،افزایش حمایتهای مدیران ارشد و افزایش تمایل به ادامة
اشتراک منابع کاهش مییابد.
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Abstract
This paper addresses the issue of horizontal strategy formulation, an
essential part of corporate-level strategy, based on sharing resources
among businesses. Therefore, in this study, a model was developed to
evaluate the opportunities for sharing resources among businesses in
order to facilitate strategic decision-making at the corporate-level. In
line with the mentioned goal for designing a comprehensive model,
literature was reviewed extensively and variables extracted from
literature review and experience of industry experts were used to
determine relationship between them in the form of dynamic approach
leading to the creation of a dynamic model to evaluate sharing
resources. This model includes affective factors on the process of
sharing resources and their interaction that shows the dynamics of
these factors over time. Model validity was done in the system
dynamic approach via validation tests and computer simulations.
Based on the obtained results, the validity of the model was confirmed
firms. for making decisions on resource sharing in multi-business
Keywords: Corporate Level Strategy, Horizontal Strategy, Resource
Sharing, Multi-Business Firms, System Dynamics
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A two goal mathematical model based on robust
programming inventory-location problem with considered
demand response reliability and multi level discount
Behzad khani*, Mehran khalaj,**MohammadReza Khalaj***
Received:19/11/2016 - Accepted:5/8/2016

Abstract
In this study, a multi-objective mathematical model is developed to
optimize the distribution network in a three level supply chain based
on the inventory location- models with the aim of locating distribution
centers. also, appropriate allocation of customers in order to maximize
coverage of the demand, increasing sales through discount policies
and ultimately improving the transportation system by selling the
package of products agaainst individual sales is considered. On the
other hand, the policy of selling pakages, Increases the total sales and
their profit margin by creating appropriate price for the customrers.
Due to the circumstances, each distribution center has specific
reliability level which the proposed model tries to maximize it. In
order to make the model more realistic, some parameters have been
considered under conditions of uncertainty and robust planning
techniques have been used to solve it, finally, to validate the presented
model, and instance according to real-world problems were solved by
GAMS software. The Results are presented in details
Keywords: Inventory Location, Multi-Level Planning, Discount Policy,
Robust Programming.
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A bi-objective facility location model in a green supply
chain network

Hadis Derikvand, * Seyed Mohammad Hajimolana **
Received:7/10/2016-Accepted:27/5/2018
Abstract

Environmental concerns have spurred an interest in studying green
supply chain. Nowadays, governmental and non-governmental
organizations consider environmental management as a strategic
requirement having numerous benefits. Therefore, they effort to
increase customers' satisfaction and market share considering external
factors like environmental consequences in addition to internal
factors. In this paper, a bi-objective mixed integer programming
model is developed to identify the optimal location for manufacturers
and disassembly sites in a green supply chain network designed to
address the role of the reliability (failures and operating) of facilities
and vehicles to ensure effective stream among supply chain network,
the objective functions are defined as total cost minimization, and
total co2 emissions minimization. Besides, uncertainties on the
network design are investigated through two-stage stochastic
programming, with respect to the fact that the model is non-linear and
bi-objective, at first, an approach is presented to linearize it and then
the proposed bi-objective mathematical model is solved as a singleobjective one by compromise programming method. The effectiveness
of the proposed model is demonstrated by using of a numerical
example derived from a real case.
Keywords: Green supply chain, Stochastic programming, Compromise
optimization method, Location.
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The Impact of Strategic Cost Management on Financial
Performance with Emphasis on Environmental Costs
Mohammad Nazaripour*, Fahimeh Mirzaee**
Received:27/10/2016- Accepted:26/7/2017

Abstract:
The purpose of this study is to investigate the impact of two important
component of strategic cost management (SCM) (executional cost
management and structural cost management) on financial performance. For
this purpose, one specific context is investigated, namely environmental
costs. The environmental costs reflect an ‘executional’ aspect aimed at
managing, controlling and optimizing costs for a given environmental
strategy, but also a ‘structural’ aspect based on their influence on the firm's
cost structure notably in terms of product design, raw materials used and
operational process design. Survey data have been collected on a sample of
126 Esfahan’s manufacturing firms. In order to analyze the research
hypotheses Pearson correlation matrix and the structural equation model
were used. According to the research findings, tracking of environmental
costs and implementation of environmental initiatives have significant
effects on financial performance. Executional cost management (the tracking
of environmental costs) and structural cost management (the implementation
of environmental initiatives) are related to each other and they act together to
contribute to financial performance. Finally, through improving the current
cost structure and providing new initiatives regarding cost structure, the
tracking of environmental costs has influence on financial performance.
Keywords: Strategic Cost Management, Tracking of Environmental Costs,
Implementation of Environmental Initiatives and Financial Performance
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Performance Evaluation of Regional Electricity
Companies in Iran using Data Envelopment Analysis
and Neural Network
Mohsen Shafiei Nikabadi*, Kambiz Shahroodi**, Akram Oveysi
Omran***, Mohammad Reza Khosravi****
Received:22/10/2016- Accepted:27/2/2018

Abstract:
Input and output selection in Data Envelopment Analysis (DEA) has many
important. In this research, inputs and outputs of reginal power companies are
selected with artifitial neural network. The application of neural network in the
selection of inputs and outputs of reginal power companies is not a precedent in
the literature and it is considered the main advantage of the proposed method. In
order to train two layers MLP neural network, after presenting of error
resilience, learning method was used. After neural network training, neural
network performance is examined by using the test set. RMSE value for 15 test
set equals 0/0269 which reflects the high accuracy of training network. The
Sensitivity Analysis of the studied parameters which are the same inputs and
outputs of Data Envelopment Analysis, with ten percent increase of parameter,
compared to the prior one was carried out and output relative error average for
neural network parameters was calculated. Based on the output relative error
average, inputs and outputs were determined. By comparing the efficiency
scores of regional electricity companies before and after reducing the number of
variables, it is noticed that the number of efficient companies during the above
four periods decreased from 50 percent to 11 percent. Finally, the neural
network application in inputs and outputs selection of the regional electricity
companies was unprecedented in the literature and this is the main advantage of
this method.
Keywords: Input and Output Selection, Data Envelopment Analysis,
Performance Evaluation, Neural Network, Window Analysis, Regional
Electricity Companies.
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Using a Combined Approach of Qualitative &
Multi-Criteria Decision Making (Mcdm) Approach iIn
Order to Presentation of Sustainable Supply Chains
Model in Petrochemical Industry
Saeed rayat pisha*, Reza ahmadi cohanali**, Maisam Abbasi***
Receive:1/11/2016 - Accepted:7/4/2017

Abstract
Purpose of this research is to study criteria of sustainable supply
chains in petrochemical industry. The research approach was both
explorative and explanatory by using mixed methodologies for
collection and analysis of data. It started with qualitative metasynthesis of criteria of sustainable supply chains in former
publications by using MAXQDA software. Afterwards, the identified
criteria were quantitatively analyzed based on Delphi-fuzzy,
DEMATEL and analytic network process (ANP) methodologies.
Therefore, in this step the questionnaires was completed by 23 experts
of Petrochemical industry, who were selected by purposive sampling.
In total, fifteen criteria of sustainable supply chains were identified
and classified. In the quantitative analysis, the three criteria of
"organization & corporate-centric", "environmental management" and
"environmental pressures" were rated as the most critical criteria. This
study highlights the importance of criteria as well as the strength of
interrelationships among criteria of sustainable supply chains in
petrochemical industry. The research results can be beneficial for
decision makers to prioritize their resources, actions, and strategies in
steering supply chains sustainable development.
Keywords: Sustainable Supply Chain, Mix Approach, Meta-Synthesis,
Analytic Network Process (ANP), DEMATEL
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Presenting a Multi-objective Mathematical Model for
Location, Allocation and Distribution of Relief
Commodities under Uncertainty
Peiman Ghasemi, *Kaveh Khalili-Damghani, **Ashkan Hafezalkotob***
Sadigh Raissi****
Received:16/7/2017- Accepted:17/2/2018

Abstract
In this paper, decisions about different phases of crisis management cycle
are modeled in the form of an integrated mathematical programming model
based on the assumption of the real situation of the crisis. Goals are
minimizing the number of injured people who are not serviced and
minimizing the cost of relief supplies in affected areas. Simultaneous
optimization of locating problems of relief bases, allocation of resources,
distribution and delivery of relief supplies and evacuation of injured (pre and
post-crisis situations) are among the innovations of this research. Therefore,
scenarios based on existing faults (four faults) in region one of city of
Tehran are considered. In this study, first, we present a binary integer
programming model. To validate the model, the Epsilon Constraint method
in software environment of GAMS with the Cplex solver has been used to
solve the problem in small scale. To solve the problem in large scale, we
have investigated a case study using the data of relief bases in region one of
Tehran city. The case study was also investigated using non-dominant
sorting Genetic approach. The results of the research show that the nondominant sorting Genetic approach can solve the model with the least error
than the exact solution and in less time.
Keywords: Disaster Management, Distribution and Allocation, locating
Ffacilities, Transfer Points
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Resilient Supply Chain Model in Iran Pharmaceutical
Industries
Abdolreza sedighpour,* Mostafa Zndieh,** Akbar AlamTabriz, ***
Behrooz Nokoorani Dori****
Received:1/1/2018-Accepted:12/5/2018

Abstract
Within two recent decades, the complexity of business environment,
dynamics, uncertainty and higher environmental fluctuations, concepts such
as globalization and increasing competition made many changes in the
equations ruling on the industries supply chain. In such conditions, the
businesses must make themselves ready for encountering the continuous flow
of challenges such as economic crises, sanctions, exchange rate and prices
fluctuations, limitations of manufacturing system or natural disasters.
“Resiliency” is one of strategies for dealing with such challenges. The present
study aims to review the studies based on the strategic position of
pharmaceutical industry as a part of society’s health system and present here
the resilient supply chain model. For this purpose, in addition to
contemplating in the literature review, interview to the experts and using
Delphi method, the resilient elements and indices of supply chain were
identified and extracted, and a questionnaire was designed and provided to the
population of pharmaceutical industry. The results were analyzed using
structural Equations modeling technique and Lisrel software, and the
proposed model of research was accepted upon explaining the associations
between factors. This model studied the relationship between elements such
as drivers, vulnerabilities, capabilities and empowerments of supply chain and
their effect on each other. Summary of study indicates that the managers of
pharmaceutical industries through making or using the capabilities and
strengthening the empowerments can reduce the factors that make the
companies susceptible for the disruption, and achieve the required resiliency
to deal with them.
Keywords: Supply Chain Resiliency, Disruption, Vulnerability, Capability,
Empowerment
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Maskan Bank Branches Efficiency Assessment of Fars
Province Using a Combination of Balanced Scorecard
Approach and Fuzzy Cognitive Map
Morteza Shafiee*, Fereshteh Motovaseli**
Received:5/11/2016-Accepted:11/1/2017

Abstract
In today's competitive and global economy, the life and activity of the
organization is determined by the ability to compete and adopt the most
appropriate policy against environmental changes. In this regard, the
knowledge about the performance of all aspects of the organization is
vital for management decisions. Although extensive studies has been
carried out in evaluating the performance of organizations through the
balanced scorecard (BSC), but there are defects such as focusing on a
one-way causality, ignoring the replacement between indexes and
between the four-way, and equality between weighted value of indexes.
In the present study, focusing on the casual relationships between
factors and also between the direction and strength of these
relationships, we tried to improve the balanced scorecard method. To
do this, first all the relationships between the four dimensions of BSC
were determined using fuzzy cognitive map, and it was then used to
obtain a network structure, which was used later to create a network
data envelopment analysis (NDEA) model. Finally, this model was
used to evaluate the performance in Maskan Bank of Fars province.
The results show that between 82 branches investigated, 15 branches
were efficient and the others inefficient.
Keywords: Performance Assessment, Balanced Scorecard, Fuzzy
Cognitive Map, Data Envelopment Analysis (DEA), Network Data
Envelopment Analysis (NDEA).
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Modeling and Solving of A Multiproduct Vendor
Managed Inventory System with Stochastic Warehouse
Capacity and Budget Constraints
Zahra Bahrami, * Seyed Hamid Reza Pasandideh, ** Mohammad
Mohammadi***
Received:9/5/2016-Accepted:20/8/2018

Abstract
Supply chain collaboration has been recognized as a potential business
differentiator and a source of creating competitive advantage. One of
the most common collaborations in the supply chain is vendor managed
inventory. In this paper, a two echelon supply chain with one vendor,
multi retailers and multi products under VMI contract is investigated.
After producing, the products are sent to retailers cyclically (i.e.,
retailer1-retailer2-retailer1 for a two retailer system) and there are n
deliveries to each retailer in a single production setup. Due to
uncertainty of the warehouse capacity for both echelons of the chain,
and also the changing market conditions, stochastic constraints of
warehouse capacity and budget are considered for both echelons. The
principle aim of the paper is to minimize the total cost of the supply
chain by optimizing the order quantity of each product for each retailer.
At the end a numerical example of the model is solved by GAMS24.1.2
software. The sensitive analysis on the partnerؘ
s parameters cleared that
the parameters of the vendor is more effective to mitigate the total cost
of the supply chain.
Keywords: |Vendor Managed Inventory; Cyclical Replenishment;
Stochastic Warehouse Capacity and Budget of The Supplier and
Retailers
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