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 چكیده

های رفع موانع انطباق مدیریت دانش در زنجیره  هدف از ارایه این مقاله بررسی میزان ارجحیت استراتژی

م گیری در شرایط تامین به كمک روش های تصمیم گیری چند معیاره است.  برای این منظور تصمی

ها به صورت یک عدد فازی مثلثی  عدم قطعیت مورد بررسی قرار گرفته است.  بدین ترتیب كه كلیه داده

انطباق مدیریت دانش در زنجیره  وش ارائه شده پس از شناسایی موانعدر نظر گرفته شده است. در ر

،  وزن شاخص ها  ها در كشور نو یكسان سازی و بومی سازی آ های اكتشافی عمیق و با مصاحبه تامین

ها با در  با استفاده از روش حداقل مربعات لگاریتمی فازی اصالح شده محاسبه شده و سپس استراتژی

و میانگین  وزنی ساده فازی رتبه  نظر گرفتن شاخص ها بوسیله روش های تاپسیس فازی،  ویكور فازی 

آمده از این روش ها به كمک روش های های بدست  سپس با درنظر گرفتن رتبه  بندی گردیدند.

ها محاسبه گردید.  به منظور سنجش كارایی مدل  ها و كپلند رتبه بندی نهایی استراتژی میانگین رتبه

فوق یک مطالعه موردی در صنعت انبوه سازی ساختمان تهران انجام گردید و نتایج حاصل از بكارگیری 

ت. در پایان نیز پیشنهاداتی جهت تحقیقات آتی ارائه شده اس این روش در شركت مورد نظر ارایه گردیده

 است.

 

: موانع انطباق مدیریت دانش در زنجیره تامین، حداقل مربعات لگاریتمی اصالح شده وازگان كلیدی

 فازی، تاپسیس فازی، ویكور فازی، میانگین وزنی ساده فازی، كپلند ، میانگین رتبه ها
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 مقدمه  -1

 دانش یک عامل یا فاكتور اصلی موفقیت تجاری برای دست یابی به فواید رقابتی است.  یع و فشار رقابت جهانی،با تغییرات سر

) (Cheng et al, 2008)9002Tesang, .) و دانش از طریق كمک به كاالها، فرایندها و افراد به سازمان ارزش می افزاید 

ها و دارایی های معنوی را به ارزش  داده تی اطالعات،یاقدامات مدیر با شناسایی دانش مفید و سودمند برای ،1مدیریت دانش

دهد تا زنجیره  محیط مشاركتی امكان می ، به2تامین زنجیرهدر دانش  مدیریت اتخاذ . ) Goh(2006 , پایدار انتقال می دهد

 از بهتر استفاده و یابد دست بازار در افتهی بهبود استراتژیک رقابتی جایگاه به تا سازد توانا كردن پاسخگوتر و سازگارتر برای را

دانش ی فزاینده ی عالقه رو این از و شود می شناخته رقابتی فواید مهم منبع عنوان به دانش مدیریت  دهد. می ارتقا را منابع

لین زنجیره مد بین عامگاهیان و افراد شاغل در درک و ایزوله كردن عوامل وجود داشت است كه به انتقال دانش موثر و كارآ

نظر می گیرد و آن را به شیوه  . مدیریت دانش، دانش را به عنوان دارایی در) He et al (2013 , كند می كمک كاال تامین

 (Marra et al,2011) .یابد. دست رقابت تامین زنجیره عملكرد افزایش و ارتقا هدف به تا كند می مدیریت سیستماتیک ای

جریان اصلی از تحقیقات را نشان می دهند كه به طور قابل توجهی در طول چند سال  دو نمدیریت دانش و زنجیره تامی  

را می توان از طریق بررسی ادبیات تحقیقی و عقاید  زنجیره تامیندر  مدیریت دانش موانع اتخاذ .گذشته ایجاد شده اند

و معنادار هستند اما غلبه بر تمام آن ها در یک از نظر و دید استراتژیک، این موانع مهم  .كارشناسان تعیین و شناسایی كرد

  ها، تعداد كمی از سازمان Li and Hu) (, 2005   (Zhengyi and Ronghua  (2012 ,زمان، امكان پذیر نیست

اند. اما میزان موفقیت به علت موانع اتخاذ در  ی تامین بكار برده مدیریت دانش در ادغام با زنجیره های اصول و شیوه

را   حل های غلبه بر این موانع برای بهبود میزان موفقیت، الزم است این موانع و راهی تامین خیلی كم است.  هزنجیر

مدیریت دانش در  اتخاذ موانعرو الزم است  شناسایی كنیم. پیاده سازی تمام موانع در یک زمان، مشكل و پیچیده است. از این

های رفع موانع انطباق مدیریت دانش  بررسی میزان ارجحیت استراتژی مطالعه. هدف این الویت بندی كنیمزنجیره تامین را 

می تواند مدیریت دانش در بین اعضای زنجیره تامین در زنجیره تامین به كمک روش های تصمیم گیری چند معیاره است.  

رقابت كلی كامل چنین برای بهبود ، بلكه هممی یابدبه دانش بیرونی دست نه تنها تا  باشدضمانتی برای اعضای زنجیره تامین 

است با توجه به خالئی كه به دلیل كمبود مطالعات داخلی در این  میدا .(Patil and Kant , 2013) است. مفید و سودمند

زمینه وجود دارد، موانع اتخاذ مدیریت دانش در زنجیره تامین با تمركز بر صنایع ساخت وساز شناسایی شود و سازمان ها راه 

سازی بر مبنای اولویت ایجاد كنند تا بر موانع اتخاذ مدیریت  هایی برای اجرا یا پیاده رای اتخاذ هر چه بیشتر استراتژیرا ب

كه این نیز به نوبه ی خود می تواند   ها بدین وسیله به فواید رقابتی دست یابند. دانش در زنجیره تامین غلبه شود و سازمان

این لحاظ  رایی ملی مسئول توسعه بخش های اقتصادی حائز اهمیت باشد و ازبرای سیاست گذاران و مدیران اج

چنین پروژهایی، كسب و كارهای بومی كشور در مسیر رقابت با رقبای خارجی در یک محیط پویا و رقابتی   از استفاده با

زه گیری آن بحث می شود، بیشینه ی تحقیق، مدل مفهومی و ابزار اندا درادامه  دارای زیرساخت های بهتری خواهد شد.

 سپس یافته های اجرا مدل ارائه می شود. در نهایت با ارائه جمع بندی برخی پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی بیان می شود.
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 ادبیات تحقیق -1-1

ش بخ نیا در. است گرفته قرار مطالعه مورد پژوهش نیا در شده كارگرفته به میمفاه شده، انجامی كارها از یاریبس در

با تجزیه تحلیل سه   ( در پژوهش خود 1390ای، )حمزه :گرددی م ارائه پژوهشگران توسط شده انجام یكارها مهمترین

گذاری، مدیریت سازمان وزارت راه و ترابری جمهوری اسالمی ایران شركت آب و فاضالب و مدیریت شهری كه با اشتراک 

اهداف، دامنه كاربرد،   داتی با تكیه بر هشت فاكتور دالیل به كارگیری،اند راهكارهای كلی و پیشنهادانش، را اجرا نموده

ها شناسایی و ارائه گردد. تحقیق حاضر در ها در سازمان سازماندهی، روش كار، تكنولوژی، دستاوردها مشكالت و محدودیت

مدیریت دانش، در فرایندهای ها و نهادهای خدماتی را نسبت به اهمیت  راستای این امر صورت گرفته تا مسوالن سازمان

سازمانی و نقش موثر آن در تولید دانش، آگاه سازد و با ارائه راهكارهایی مسوالن را در اجرای بهتر مدیریت دانش یاری رساند. 

 صنعت  تامیِن زنجیره مدیریت دانش در  فرآیندهاي  براي  چارچوبی ارائه دنبال در پژوهش خود به ( 1391نیک آبادی،)

ترین و  این تحقیق كاربردی در دو زنجیره تامین شركت ایران خودرو و سایپا به عنوان بزرگ  باشد. می  ازيخودروس

است.  خبره در صنعت خودرو صورت گرفته 202ترین شركت های خودروساز در ایران و به صورتی پیمایشی و با كمک  فعال

از سه روش تحلیل محتوا، تحلیل سازه و تحلیل تشخیصی،  برای در این تحقیق از روش آلفای كرونباخ برای بررسی پایایی و 

بررسی روایی استفاده شده است.  همچنین برای پاسخگویی به سواالت تحقیق،  از تحلیل عاملی تاییدی مرحله اول و دوم و 

ار فرآیند اصلی و آزمون همبستگی،  استفاده شده است.  در چارچوب معرفی شده برای مدیریت دانش در زنجیره تامین،  چه

یک فرآیند مكمل تعریف شده است سپس از طریق تكنیک تحلیل عاملی، فرآیندها و شاخص های موجود در چارچوب،  مورد 

تحلیل قرار گرفته اند. یافته ها نشان داد كه وجود تمامی این فرآیندها برای زنجیره تامین الزامی است و از نظر اهمیت به 

برداری، كسب، خلق و تولید دانش، سازماندهی، نگهداری و  ال، اشتراک و توزیع، استفاده، كاربرد، و بهرهترتیب عبارتند از: انتق

پژوهش خود به بررسی الگوهای كارای مدیریت دانش در زنجیره  در (1930همكاران،  و )ناظمی  انبار و ارزیابی و بازخور.

اند، تركیبات ممكن از  ت دانش در سازمان مورد بررسی قرار گرفتهتامین پرداختند. در این پژوهش مولفه های فرآیند مدیری

توسط تحلیل عاملی شناسایی و تایید و سپس به كمک معادالت ساختاری  ها ها و متغیرهای نشان دهنده آن این مولفه

تركیب همه مولفه های  كارایی بین تركیبات مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان داد كه الگوهای كارا در اثر

های كارای مدیریت دانش در  الگوهای تركیبی خاصی از مولفه ها موجب توسعه شاخص و فرآیند مدیریت دانش وجود ندارد

ها با توجه به دارایی های موجود از فرآیند مدیریت دانش می توانند تركیب های مناسب را بكار  ها شده است. سازمان سازمان

 .آورند  فراهم را سازمانی های فعالیت عملكرد بهبود موجبات و كالن مدیریتی مناسب را انتخاب نمایند گرفته و راهبردهای

al, 2009)  et Fugate  )  در پژوهش خود برای خلق دانش در لجستیک، شاخص های نظرخواهی از مشتریان ، مشاهده

ای فروش، كمک به مشتریان جهت حل مسائل آن سایت های مشتریان جهت درک بهتر نیازهای شان، مشاركت در فعالیت ه

ها، مشاركت با كارمندان واحد ارائه خدمات جهت آشنایی با چگونگی كار آنها، مشاهده تجهیزات و تسهیالت رهبران موجود 

در آن صنعت، مشاهده تامین كنندگان جهت یادگیری در مورد جنبه های مختلف كاریشان، حضور در مجامع ایجاد كننده 

های  های تحقیقاتی، اتحادیه های صنعتی( مطالعه گزارشات دولتی و گروه )مانند دانشكده های مدیریت و اقتصاد، گروه شبكه

در پژوهش خود به بررسی تاثیر تبادل دانش در زنجیره تامین و عملكرد   (Choi et al, 2004)اند.  قانونی را معرفی كرده

تامین مطرح شده است. در  گام كلی برای پیاده سازی مدیریت دانش در زنجیره 4  در این پژوهشاند.   زنجیره تامین پرداخته

 تبادل دانش بین سازمانی، رابطه شریک و تبادل دانش، مكمل دانش و ادامه به بررسی روابط بین اعتماد درون سازمانی و

 . دفرضیه اصلی می پرداز 4تامین در قالب  عملكرد زنجیره تبادل دانش و تبادل دانش و
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و مطرح كردن و اولویت دادن به راه حل ها است تا بر  زنجیره تامیندر  مدیریت دانشموانع اتخاذ   شناساییهدف این مقاله 

استراتژی هایی برای  بتوانندین راه حل ها را به شیوه ای الویت بندی كنیم كه سازمان ها ااین موانع غلبه كنیم. مهم است 

غلبه كنند و  زنجیره تامیندر  مدیریت دانشحل ها بر مبنای الویت ایجاد كنند تا بر موانع اتخاذ اجرا یا پیاده سازی این راه 

چارچوب فازی )دیمتل،  " عنوان با ایمقاله مدل از به منظور ساختن مدل مفهومی این پژوهش،  بتی دست یابند.به فواید رقا

در زنجیره تامین كاال برای غلبه بر موانع آن" كه در كشور هند اتخاذ مدیریت دانش راه حل های ای.اچ.پی( برای رتبه بندی 

استراتژیک، سازمانی، فنی، فرهنگی و فردی و  مانع 5این مدل شامل   استفاده گردید، است انجام شده توسط پاتیل و كانت

مانع  9وع پژوهش و با بررسی سایر مقاالت و مطالعات مرتبط با موض (Patil and Kant,2013 ) زیرمعیار می باشد 22

 (2008 ((Lin et al, 2012 زیرمعیار دیگر به مدل اولیه تحقیق اضافه گردید 49)منبع و گیرنده دانش، حقوقی و مالی( و 

Ujwary) . تن از استاتید دانشگاه كه در حوزه  2پس از شناسایی معیارهای تاثیر گذار اقدام به غربالگری آن ها توسط

 ( قابل مشاهده است.1فت و در نهایت مدل نهایی تحقیق طراحی گردید كه در جدول شماره )پژوهش خبره هستند صورت گر

ها  وزن شاخص ها با استفاده از روش حداقل مربعات لگاریتمی فازی اصالح شده محاسبه شده و سپس استراتژیدر این مقاله 

  میانگین  وزنی ساده فازی رتبه بندی گردیدند.و  با در نظر گرفتن شاخص ها بوسیله روش های تاپسیس فازی،  ویكور فازی 

ها و كپلند رتبه بندی نهایی  های بدست آمده از این روش ها به كمک روش های میانگین رتبه نظر گرفتن رتبه سپس با در

 ها محاسبه گردید.  به منظور سنجش كارایی مدل فوق یک مطالعه موردی در صنعت انبوه سازی ساختمان تهران استراتژی

است. در پایان نیز پیشنهاداتی جهت  انجام گردید و نتایج حاصل از بكارگیری این روش در شركت مورد نظر ارایه گردیده

 تحقیقات آتی ارائه شده است.
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. نبود ساختار مناسب سازمانی برای ایجاد و به اشتراک گذاشتن 7

 دانش
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 Ahmad and Daghfous 

(2010) 

 

.كمبود زیر ساخت های محیطی مناسب برای پشتیبانی از انتقال 2

 دانش

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سازمانی

Shih et al. (2012), Al-

Mutawah et al. (2009)  

 

نگری به جای  توجه سیستمی و جامع به اجرای مدیریت . جزیی3

 دانش در زنجیره تامین 

 

Kasper et al. (2008)  

 . عدم توجه به حفظ دانش كاركنان ماهر و باتجربه10

Fletcher and 

Polychronakis (2007) 

 

كمبود منابع مختلف انسانی را برای پشتیبانی و اجرای مدیریت .11

 دانش در سازمان
members Natti and 

Ojasalo (2008) 

 

     . دانش ناكافی اعضا از عملكرد سایر اعضای زنجیره تامین12

Aziz, and Sparrow (2011) 

 

Cheng et al. (2008)  

 

 . فقدان آموزش كاربردی برای اعضاي زنجیره تامین19

 .كمبود افراد متخصص در حوزه مدیریت دانش در سازمان ها 14

Kasper et al. (2008)  

 
 ي اعضای زنجیره تامین طلبانه. رفتارهای فرصت15

Hutzschenreuter and 

Horstkotte (2010) 

 

 

.عدم حمایت از ارتباطات غیررسمی برای اشتراک گذاری، منعكس 12

 كردن و تولید دانش

 

Sachin K. Patil, Ravi 

Kant (2013) 

  

گیری به .تمركزگرایی و عدم واگذاری اختیار و قدرت تصمیم17

 تر سازمانسطوح پایین

Aziz an Sparrow (2011) 

 
 ت در تصمیمات سازمان. درجه باالی رسمی12

Shih et al. (2012), Al-

Mutawah et al. (2009),  

  

 .بازنشستگی پیش از موعد كاركنان با تجربه13

Wong and Wong (2011) 

 

 

های فناوری ارتباطی برای پشتیبانی از .عدم تناسب زیرساخت20

 مدیریت دانش در زنجیره تامین

 
 
 
 
 
 
 

 

Wagner and Buko 

(2005),  

 

های فناوری اطالعات از قبیل امكان .عدم تناسب زیرساخت21

 سازی برای پشتیبانی از مدیریت دانش در زنجیره تامین ذخیره

 

Simonin (2004) 
 . نبود نرم افزارهای مناسب جهت مدیریت دانش22

Archive of SID

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir
http://www.sid.ir


 

 
Kumar and Thondikulam 

(2006 

 

امین و مدیریت .یكپارچه نبودن نرم افزارهای مدیریت زنجیره ت29

 دانش

 

 فنی

Gunasekaran 24 ضعف در نظام مدیریت امنیت داده ها در سیستم . 
and Ngai (2004) 

 
. درون نگری نظام مدیریت اطالعات و عدم ارتباط با اركان بیرونی 25

 كنندگانزنجیره تامین مانند تامین
 

Cheung et al. (2012), 

Paton and McLaughlin 

(2008) 

سترسی به ابزارهای ارتباطی نظیرشبكه های كامپیوتری، .عدم د22

 اینترنت، پست الكترونیكی، شبكه های محلی و ....

Hutzschenreuter and 

Horstkotte (2010)Sachin 

K. Patil, Ravi Kant 

(2013) 

.عدم دسترسی به ابزارهای ارتباط جمعی مانند ویدئو كنفرانس ها، 27

 ..آموزش های الكترونیكی، و .

Natti and Ojasalo (2008), 

Shih et al. (2012), 
ها و اجزای زنجیره تامین در اشتراک تجارب و . مقاومت سازمان22

 دانش  
 

 

 

 

 

 فرهنگی

 Hutzschenreuter 

andHorstkotte (2010) 
 نگری و تعهد پایین اعضا به كلیت زنجیره تامین . شخصی23

 

Shih et al. (2012), 
 یزگی متاثر از عدم دریافت پاداش برای مشاركت انگ. بی90

 Samuel et al. (2011),  91عدم پشتیبانی فرهنگ ملی برای اشتراک گذاری و خلق دانش . 

Vithessonthi (2008), 

Maqsood and Finegan 

(2007), Spekman et al. 

(2002) Samuel et al. 

(2011) 

عنوان یكی از عوامل مهم . فقدان آموزش و پرورش سطح باال به 92

 فرهنگی و اجتماعی 

Hutzschenreuter and 

Horstkotte(2010) Natti 

and Ojasalo (2008), 

Wong and Wong (2011), 

 .ظرفیت پایین برای دریافت انتقاد سازنده99

Myers and 

Cheung(2008)Sachin K. 

Patil, Ravi Kant (2013) 

 ضمنی  . مهارت پایین در تدوین دانش94

Pillai and Min (2010), 

Willem and Buelens 

(2007) 

.عدم تمایل برای به اشتراک گذاشتن دستاوردها و تجربیات فنی و 95

 سیستماتیک

 

 

 

 

 
 
 فردی

Aziz and Sparrow (2011) 92هراس از دست دادن مالكیت معنوی . 

Chou and Passerini 

(2009) 
 انه و نرم افزارهای مربوطه. مهارت پایین در كار با رای97

Hutzschenreuter and 

Horstkotte (2010),  
 . مهارت پایین در برقراری ارتباط كالمی و نوشتاری 92
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Joshi, Sarker, and 

Sarker(2006)Blumenberg

et al. (2009) 

 .عدم توجه به دانش به عنوان منبع كسب قدرت 90

Sachin K. Patil, Ravi 

Kant (2013) 
 .ترس از كاهش امنیت شغلی پس از به اشتراک گذاری دانش 40

Chinho Lin, Ju-Chuan 

Wua, David C. Yen. 

(2011 ) 

  .ترس از نشت اطالعات از سازمان در صورت به اشتراک گذاری41

 

 

 

 منبع و

 گیرنده دانش

H.J. Ahn, H.J. Lee, K. 

Cho, S.J. Park (2005) 
 گذاری دانش.كمبود وقت برای به اشتراک42

M. Alavi, T.R. Kayworth, 

D.E. Leidner (2005) 
 .آگاهی و درک كم از شیوه های به اشتراک گذاری دانش 49

T.C. Chou, P.L. Chang, 

Y.P. Cheng, C.T. Tsai 

(2007) 

 .آگاهی و درک كم از مزایا و لزوم به اشتراک گذاری دانش44

R. Benson, F. Stacie, B. 

Richard (2007) 
 .غرور ناشی از حفظ اطالعات 45

Kamhawi (2010) 

 
 .بی اعتمادی به افراد / كاركنان به دلیل امكان سوء استفاده42

M. Alavi, T.R. Kayworth, 

D.E. Leidner (2005) 
 .بی اعتمادی به سیستم امنیت به دلیل امكان سوء استفاده47

M. Alavi, T.R. Kayworth, 

D.E. Leidner (2005) 
.بی اعتمادی به دانش و تجربیاتی كه از منابع خارجی بدست آمده 42

 است.

R. Benson, F. Stacie, B. 

Richard (2007) 
 .ناتوانی در جذب و حفظ دانش جدید 43

Kamhawi (2010) 

 
 .عدم اعتماد گیرنده دانش به صحت و شایستگی منبع 50

H.J. Ahn, H.J. Lee, K. 

Cho, S.J. Park (2005) 
 .مقاوت برای تغییر و ورود تكنولوژی جدید 51

Chinho Lin, Ju-Chuan 

Wua, David C. Yen. 

(2011 ) 

 .تفاوت در سطح تجربه افراد در دو طرف فرایند جریان دانش 52

R. Benson, F. Stacie, B. 

Richard (2007) 
.محدودیت زمان و منابع سازمان جهت ایجاد فرصت های كافی 59

 انتقال دانش  برای

Anna Ujwary-Gil (2008) 54 نبود چارچوب مناسب قانونی برای حمایت از حقوق مالكیت .

 فكری، قوانین ثبت اختراعات و ...(
 

 

 

 حقوقی

WarszawaGdańsk (2008) 

, Probst G., Raub S, 

Romhardt K (2002) 

 ش. عدم وجود قوانین و استانداردهای الزم در حوزه مدیریت دان55

Markowski P., Tomczak 

P.,(2004) 
 . عدم حمایت دولتی از پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان ها 52

 

Grudzewski W., Hajduk 

I.,(2004) 

ای برای اشتراک گذاری، .عدم حمایت و پشتیبانی قانونی و رویه57

 منعكس كردن و تولید دانش
Anna Ujwary-Gil (2008) 52جه برای توسعه سیستم مدیریت دانش.عدم تخصیص بود  
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Warszawa Gdańsk)2008) 

    
.ترس كاركنان از تحمیل هزینه های دسترسی به مهارت ها و فن 53

 آوری های جدید بر آن ها
 

 مالی

Probst G., Raub S., 

Romhardt K 

(2002)Markowski P., 

Tomczak P.,(2004) 

بر كارمندانی كه ممكن .ترس مدیران سازمانی از سرمایه گذاری 20

 است پس از مدتی سازمان را ترک كنند و به خدمت رقبا درآیند.

Grudzewski W., Hajduk 

I.,(2004) 
.كمبود منابع مختلف مالی برای پشتیبانی و اجرای مدیریت دانش 21

 در سازمان

 
 

 روش تحقیق  -2

هرای رفرع موانرع انطبراق      گیرری چنرد معیراره اسرتراتژی     در این پژوهش تالش می شود كه با ارائه یک مدل تركیبی تصمیم

شوند، به نحوی كه بعد از توزیع پرسشنامه ها براساس روش فرآینرد   اولویت بندی مدیریت دانش در زنجیره تامین شناسایی و

تفاده از برا اسر  انجرام و    (2مبنای متغیرهای كالمی مطرح شرده در جردول )   مقایسات زوجی بر تحلیل سلسله مراتبی  فازی ،

مطرح شده توسط وانگ وزن ها بدست آمد. سپس برر اسراس اوزان بدسرت     9روش حداقل مربعات لگاریتمی فازی اصالح شده

سرپس برا    .اقدام به اولویت بندی استراتژی ها می شود 2، ساوفازی5، ویكورفازی4های تاپسیس فازی آمده و با استفاده از روش

. اقدام به جمع بندی اولویت بندی هرای بدسرت آمرده از روش هرای مرذكور مری شرود        2و كپلند 7روش های میانگین رتبه ها

 درادامه به تشریح روش های فوق و نتایج بدست آمده می پردازیم.

 

  (1)  

ST: 

 
 

 
 

 
 

 

                                                      
3 . Fuzzy logarithmic least squaresmodified 
4 . Fuzzi Topsis 
5 . Fuzzi Vikor 
6.  Fuzzi Saw  
7 . Averageratings 
8 . Copeland 
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از نرم  ل مدل مذكورالزم به ذكر است كه برای ح .های فازی نرمال شده را می سازد جواب بهینه برای مدل باال مستقیما وزن

وزن های فازی سراسری در روش حداقل مربعات لگاریتمی فازی اصالح شده نیز میتوانند با . استفاده شده است 3(گمس) افزار

 .نمایش داده شده، بدست آیند 4و  9و  2  حل دو مدل برنامه ریزی خطی زیر و یک معادله برای هر گزینه، كه درعبارت های

 

                                                                     )2)

   

                                                                            )3)

   

                                                                 )4)

       

 ( نمایش داده شده است.2در جدول) رح مفاهیم بكار برده شده در مدل حداقل مربعات لگاریتمی اصالح شدهش

 

 متغیرهای بكارگرفته شده در مدل حداقل مربعات لگاریتمی فازی اصالح شده : شرح مفاهیم و 2جدول شماره 

 شماره مفهوم شرح

 1  اندیس مربوط به تعداد معیارهای تصمیم گیری

 2  یس مربوط به تعداد معیارهای تصمیم گیریاند

 K 9 تعداد تصمیم گیرنده

 ai,j,k 4 ام jام نسبت به معیار iام در مورد اهمیت معیار  kنظر خبره 

 Wi 5 ام iوزن فازی متغیر تصمیم مربوط به وزن فازی معیار 

 L 2 منظور حد پایین

 M 7 منظور حد وسط

 U 2 منظور حد باال

 ام)حد پایین( jام نسبت به معیار iام در مورد اهمیت معیار  kنظر خبره 
 

3 

 ام)حدوسط( jام نسبت به معیار iام در مورد اهمیت معیار  kنظر خبره 
 

10 

 ام)حدباال( jام نسبت به معیار iام در مورد اهمیت معیار  kنظر خبره 
 

11 

 نظر داده اند jنسبت به  iتعداد تصمیم گیرنده هایی كه در مورد اهمیت 
 

12 

 19  ام)حد پایین( iوزن فازی متغیر تصمیم مربوط به وزن فازی معیار 

 14  ام م)حد وسط( iوزن فازی متغیر تصمیم مربوط به وزن فازی معیار 

 15  ام م)حد باال( iوزن فازی متغیر تصمیم مربوط به وزن فازی معیار 

 ام)حد پایین( jی معیار وزن فازی متغیر تصمیم مربوط به وزن فاز
 

12 

 ام م)حد وسط( jوزن فازی متغیر تصمیم مربوط به وزن فازی معیار 
 

17 

 ام م)حد باال( jوزن فازی متغیر تصمیم مربوط به وزن فازی معیار 
 

12 

 

 روش تاپسیس فازی -2-1

 های روش تاپسیس فازی به شرح زیر می باشد. گام

 .میم گیرندگان، و سپس معیارهای ارزیابی شناساییتشكیل یک كمیته از تص:  1گام 

 متغیرهای زبانی مناسب برای وزن اهمیت این معیارها و رتبه بندی زبانی . انتخاب  :2گام

 وزن معیاربرای گرفتن وزن فازی معیارها10ادغام  :9گام

 ماتریس های فازی تصمیم گیری وماتریس فازی تصمیم نرمال شده ساخت   :4گام

                                                      
9 . Gams 
10.Aggregate 
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                                                                                       )5( 

          

معیارمثبت                                                 معیارمنفی         

     (2)  

 ساخت ماتریس فازی نرمال شده موزون :5گام 

                                                                                              )7(     

                                                                                                                )2(    

                

 ((و راه حل ایده آل منفی فازی )تعیین راه حل ایده آل مثبت فازی) :2گام 

                                                                                                    )3(

            
                                                                                               )10(

              

  

 

 محاسبه اندازه فاصله از ایده آل فازی مثبت و منفي: 7گام

 ام از ایده آل مثبت فازیiفاصله گزینه   

(11                 )                                                 

  

 ام از ایده آل منفی فازی  iفاصله گزینه 

(12                                                                 )

 

می  راكه به صورت  و فرض كنید دو عدد فازی  برای محاسبه 

 محاسبه می شود. 19به صورت عبارت  باشد را در نظر بگیرید.آنگاه  

                             )19(

            
 ها به راه حل ایده آل فازی.: محاسبه نزدیكي نسبي گزینه2گام

                                                            )14(   

Archive of SID

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir
http://www.sid.ir


 

 
 رتبه بندی گزینه ها بر اساس ضریب نزدیكی محاسبه شده : 3گام

 

 روش ویكور فازی -2-2

مبنای روش الپیمتریک توسعه یافته  كه بر ،زنگ توسعه یافت توافقی است كه توسط آپریكوویچ و  MADM  ویكور یک روش

 .ر این روش بر اساس میزان نزدیكی آنها به جواب ایده آل است معیار رتبه بندی د .است

  .این روش میتواند یک مقدار بیشینه مطلوبیت گروهی برای اكثریت و یک كمینه تاثیرانفرادی برای مخالفت را فراهم نماید

 مراحل این روش شامل گام های ذیل است.

 .رندگانیگ میتصم از گروه کی شكل به و ،یبایارزی ارهایمع نییتع ممكن،ی ها نیگزیجا دیتول: 1گام 

 .استی فازی اعدادمتناظرمثلثتعریف متغیر های زبانی و :2گام 

 .رندگانیگ مینظرات تصم و حاتیترج ادغام :9 گام

 (نرمال)یفاز میتصم سیماتر ساخت وی فازی وزن متوسط محاسبه: 4گام 

 .یفاز ارزش نیبدتر وی فاز ارزش نیبهتر نییتع :5گام 

= ,   = )15(       

 های   ارزش محاسبه: 2 گام

 بطوریكه:

(   ,     , )12( 

= )17( 

= )12(  

 ای: محاسبه ارزش ه7گام 

  ,    ,      ,    ,    

  بطوریكه:

=   ,     =                 )13( 

=   ,     = )20(  

 =  + )21( 

  Q ارزش براساسی ساز مرتب و  Qی عددفاز: فازی زدایی 2گام  

 : تعیین یک راه حل سازشی3گام  

 :است قبول قابل شده آورده ریزی كه شرط دو كه دیكن فرض

 :شرط مزیت قابل قبول 

)22( 

تعداد گزینه   nبهترین گزینه با كمترین مقدار و  ، گزینه دوم در رتبه بندی بوسیله شاخص بهترین  بطوریكه 

 هاست.

 شرط ثبات قابل قبول در تصمیم گیری 

 .نیز دارای بهترین رتبه باشد R (و) یا Sگزینه باید در 
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 ای سازشی به صورت زیر پیشنهاد می شود.اگر یكی از شروط باال برقرار نشود آنگاه یک مجموعه جوابه

 والف : اگر تنها شرط دوم برقرار نشد، گزینه های 

 ام كه رابطه nگزینه ای است كه در موقعیت  . كه وو...وب :اگر شرط اول برقرار نشد، گزینه های 

 در مورد آن صادق است. 

 : انتخاب بهترین راه حل10گام 

 .دیكن انتخابراه حل ن یبهتر عنوان به را  Q حداقل با حل راه

 
 میانگین  وزنی ساده فازیروش  -2-9

 .گام های روش ساوفازی به شرح زیر می باشد

 تعیین میانگین نمره فازی :1گام 

 .ع در تصمیم گیری و تشكیل كمیته ای از كارشناسان برای تصمیم گیریانتخاب معیارها عنوان یک مرج: 2گام 

 توسط كارشناسان از نظر متغیرهای زبانی .تخصیص امتیاز مناسب به معیار :9گام 

 ماتریس تصمیم فازی برای تمام معیارهای در نظر اعداد فازی مثلثی تعیین  :4گام 

 

                                                                                     )29( 

             
 ارزش فازی زدایی شده و وزن نرمال هر یک از معیارها.

 نمره متوسط فازی:

 
                                                                            )24(

        
 ی شده:ارزش فازی زدای

 رادرنظر بگیرید.آنگاه عددفازی

                                                      )25( 

          
 اریمع تمام شدهیی زدای فاز نمرات مجموع بر اریمع ره شدهیی زدای فاز نمرات میتقس با اریمع هری برا شده نرمال وزن

 .است آمده بدست

 تخصیص امتیاز مناسب به به هر كدام از گزینه ها براساس معیارهای انتخابی توسط كارشناسان از نظر متغیرهای زبانی :5م گا

 .و فازی و نمرات فازی زدایی شده هر یک از گزینه ها براساس معیارهای انتخابیتعیین نمره متوسط  :2گام 

 ها ،زیرمعیارها وگزینه هاتعیین ماتریس تصمیم گیری برای تمام معیار :7گام 

 
 یافته های پژوهش  -9
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برای جمع آوری اطالعات مورد نظر اقدام به طراحی سه پرسشنامه كه به ترتیب برای غربال سرازی ، مقایسرات معیارهرا وزیرر     

نمرایش داده   (9در جردول )  معیارها، مقایسات استراتژی ها استفاده گردید. معیارها و زیر معیارهای نهایی پس از غربال سازی

با توجه به موضوع پژوهش، جامعه آماری افراد متخصصی هستند كه در صنعت انبوه سازی ساختمان  در این تحقیقشده است.

تهران مشغول به كار می باشند كه از طریق هماهنگی با روابط عمومی صنعت انبوه سازی تهران، پرسشرنامه پرژوهش در برین    

نفر تخمین زده شرد.   1000د افراد متخصص در صنعت انبوه سازی ساختمان تهران بیش از سازمان های تابعه توزیع شد. تعدا

عدد پرسشنامه از سازمان ملری زمرین و مسركن، انجمرن انبروه سرازان تهرران،          200از بین پرسشنامه های ارسال شده تعداد 

مانی كیسون و شركت ساختمانی شركت نظام مهندسی ساختمان تهران، شركت عمران و بهسازی شهری تهران، شركت ساخت

 .پاسارگاد دریافت گردید. بنابراین تحلیل بر روی همین تعداد پرسشنامه به عنوان نمونه ی پژوهش صورت خواهد پذیرفت

استفاده از مالكیت معنوی و سیستم ارتباط با مشتری به منظور بهره استراتژی ) 4همچنین با بررسی استراتژیهای مختلف 

 .()تقویت انسجام فرهنگی و همكاری اعضای زنجیره تامین .()از یادگیری دانش در زنجیره تامینبرداری سریعتر 

، ()رهبری مثبت به تصویب مدیریت دانش در زنجیره تامین .()استفاده از سیستم فناوری اطالعات برای انتشار دانش

انجام مقایسات زوجی بر اساس متغیر های كالمی نمایش داده شده در  ب شدند. الزم به ذكر است كهجهت بررسی انتخا

 ت.اس شدهانجام  (9)جدول 

 

 نسبت به هم هاارزش گذاري شاخص: 9شمارهجدول 

 مقیاس فازی مثلثی وارون مقیاس فازی مثلثی مقیاس های زبانیبرای درجه اهمت ها

 (1،1،1) (1،1،1) اهمیت یكسان

 (2/9،1،9/2) (2/9،1،9/2) اهمیت كم

 (9/2،2،5/2) (2/5،2،2/9) اهمیت كمی بیشتر

 (5/2،9/1،7/2) (2/7،9،2/5) اهمیت زیاد

 (7/2،4/1،3/2) (2/3،4،2/7) اهمیت مطلق

 

 .(  می باشد4پس از انجام مقایسات زوجی، ماتریس نهایی ادغام شده نظرات خبرگان به صورت جدول شماره )

 

 ماتریس نهایی ادغام شده نظرات خبرگان :4شمارهجدول 

    
 

(061222،062259،062372) (06221،06252،06237) (0622،06292،06254) (061524062052،062235) 
 

(060327،061222،06154) (06109،06110،06112) (06107،06117،06123) (061129،061409،06172) 
 

(062412،0692،064052) (06232،06941،06921) (06152،06232،06999) (062949،069027،069242) 
 

(062552،069904،064197) (06232،06922،06942) (06915،06955،06923) (062532،069434،064411) 
 

    
 

(0613،06212،06251) (061729،062234،062322) (061773،062902،062327) (061277،061552،061371) 
 

(06122،06194،06143) (061095،061992،061711) (061033،061925،061232) (061411،06172،062105) 
 

(06915،06942،06972) (062424،069227،06412) (062953،069057،069223) (062721،069411،064192) 
 

(06273،06902،06929) (062972،069142،069372) (062972،069142،069372) (062532،069942،06411) 
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( نمایش داده 6همچنین ماتریس وزن براساس روش حداقل مربعات لگاریتمی قازی اصالح شده درجدول شماره)

 شده است.

 

 ماتریس وزن براساس روش حداقل مربعات لگاریتمی فازی اصالح شده :6 جدول شماره

    
 معیار

 وزن (06145،06152،06129) (06194،06150،06125) (06117،06127،06195) (0603،06104،06124)

    
 معیار

(06037،06113،06144) (06032،06114،06199) (06102،06122،06122) (06035،06102،06129) 
 

 

 ها پیاده سازی روش تاپسیس فازی  برای اولویت استراتژی -9-1

ویت بندی استراتژی های رفع موانع تشریح شد نتایج اول 2بر اساس مراحل ذكر شده روش تاپسیس فازی كه در قسمت 

 می باشد. (5) انطباق مدیریت دانش در زنجیره تامین به صورت جدول شماره

 
 ها بر اساس روش تاپسیس فازی اولویت بندی استراتژی :5 جدول شماره

 اولویت بندی 1 2 9 4

    
 استراتژی ها

 

 ها تراتژیپیاده سازی روش ویكور فازی  برای اولویت بندی اس -9-2

( 2توضیح داده شد،اولویت بندی استراتژی ها به صورت جدول )  2پس از پیاده سازی مراحل روش ویكور فازی كه در قسمت

 می باشد.

 ها بر اساس روش ویكور فازی : اولویت بندی استراتژی 2جدول شماره

 اولویت بندی 1 2 9 4

    
 استراتژی نت

 

 ها وزنی ساده فازی  برای اولویت بندی استراتژی پیاده سازی روش میانگین -9-9

پس از انجام مراحل ده گانه روش میانگین وزنی ساده فازی اولویت بندی استراتژی هابه صورت  بر اساس نظرات خبرگان و

 میباشد.  (7) جدول

 

 ها بر اساس روش میانگین وزنی ساده فازی یت بندی استراتژیواول :7جدول شماره

 یت بندیاولو 1 2 9 4

    
 استراتژی نت

 

 ویكورفازی و میانگین وزنی ساده فازی جمع بندی نتایج روش های تاپسیس فازی،-9-4

، اقدام به جمع بندی نتایج این میانگین وزنی ساده فازیفازی و  پس از اجرا و پیاده سازی روش های تاپسیس فازی، ویكور

 یبی میانگین رتبه ها و كپلند شد.از هر سه روش با استفاده ازروش های تركارائه یک اولویت بندی واحد منتج  و روش ها
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 پیاده سازی روش میانگین رتبه ها -9-4-1

پژوهش شد  گرفته در به جمع بندی نتایج روش های اولویت بندی بكار روش میانگین رتبه ها استفاده از در این مرحله با

 یش داده شده است.( نما2نتایج روش میانگین رتبه ها درجدول )

 

 هایر بر اساس روش میانگین رتبه ها یت بندی استراتژیوجمع بندی اول :2جدول شماره

 اولویت بندی نهایی

 میانگین رتبه ها
 میانگین وزنی

 فازی
 تاپسیس فازی ویكور فازی

 روش

 

 گزینه
 استراتژی ها رتبه

1 
 

9622 4 9 4 
 

2 
 

9699 9 4 9 
 

9 
 

1699 1 2 1 
 

4 
 

1622 2 1 2 
 

 

مشاهده می گردد كه با تركیب رتبه های بدست آمده از روش های ویكور فازی، میانگین وزنی ساده ( 2)بر اساس جدول 

استفاده از سیستم فناوری اطالعات برای فازی و روش تاپسیس فازی با استفاده از روش میانگین رتبه ها، استراتژی های 

تقویت انسجام فرهنگی و همكاری اعضای زنجیره   ،به تصویب مدیریت دانش در زنجیره تامینرهبری مثبت ، انتشاردانش

استفاده از مالكیت معنوی و سیستم ارتباط با مشتری به منظور بهره برداری سریعتر از یادگیری دانش در زنجیره  ،تامین

 را به خود اختصاص دادند.  4تا  1رتبه های  تامین

 

 روش كپلندپیاده سازی  -9-4-2

دراین مرحله بااستفاده از روش كپلند به جمع بندی اولویت بندی های بدست آمده از روش های تاپسیس فازی، ویكور فازی و 

الزم به ذكراست كه در جدول  ( نمایش داده شده است.3ساوفازی پرداخته شد. نتایج و اولیت بندی روش كپلند در جدول )

(3 )x  ها نشان دهنده برد و ستون باخت و درنشان دهنده  در ردیف هاm  هانشان  در ردیف ها نشان دهنده برد ودر ستون

ها در ردیف وستون انجام می گیرد. الزم به ذكر است  mباشد. در روش كپلند رتبه بندی براساس تفاضل  دهنده باخت می

 دوبه دو باهم مقایسه می كنیم.آمده است گزینه ها را  (3)كه باتوجه به میانگین رتبه ها كه در جدول شماره 

 
 

 ها بر اساس روش كپلند یت بندی استراتژیوجمع بندی اول :3شمارهجدول 

مجموع  اولویت بندی نهایی

 برد
    

 گزینه

 استراتژیها رتبه گزینه

1  0 X X X ----- 
 

2  1 X X ----- M  

9  9 M ----- M M  

4  2 ----- X M M  
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1 0 2 9 
مجموع 

 باخت

1 9 1- 9- 
 تفاضل

 باخت( –) برد 

 

 ( مشاهده می شود در نتیجه پیاده سازی روش كپلند  همانند روش میانگین رتبه ها، استراتژی های3همانطور كه در جدول )

تقویت  ،رهبری مثبت به تصویب مدیریت دانش در زنجیره تامین ،استفاده از سیستم فناوری اطالعات برای انتشار دانش

استفاده از مالكیت معنوی و سیستم ارتباط با مشتری به منظور بهره برداری ،انسجام فرهنگی و همكاری اعضای زنجیره تامین

 را به خود اختصاص دادند.  4تا  1رتبه  سریعتر از یادگیری دانش در زنجیره تامین

 

 گیری و پیشنهادات نتیجه -4

تامین با روش های تاپسیس  های رفع موانع انطباق مدیریت دانش در زنجیره تراتژیهمانطور كه مشاهده شد اولویت بندی اس

فازی، ویكور فازی و ساو فازی انجام شد. نتایج نشان می دهد كه این اولویت بندی ها در هر سه روش تفاوت اندكی با یكدیگر 

معیاره باشد،  های مختلف تصمیم گیری چند وشدارند. لیكن با توجه به نیاز به داشتن یک رتبه بندی واحد كه تركیبی ار ر

های مختلف شد. بر اساس روش  روش های تركیبی میانگین رتبه ها و كپلند جهت جمع بندی نتایج روش اقدام به استفاده از

ش رهبری مثبت به تصویب مدیریت دان، استفاده از سیستم فناوری اطالعات برای انتشار دانش  های تاپسیس فازی، استراتژی

استفاده از مالكیت معنوی و سیستم ارتباط با ،تقویت انسجام فرهنگی و همكاری اعضای زنجیره تامین  ،در زنجیره تامین

را به خوداختصاص دادند. بر اساس روش  4تا  1 مشتری به منظور بهره برداری سریعتر از یادگیری دانش در زنجیره تامین

تقویت انسجام فرهنگی و همكاری   ،تصویب مدیریت دانش در زنجیره تامینرهبری مثبت به  ویكورفازی، استراتژی های

استفاده از مالكیت معنوی و سیستم ارتباط با  ،استفاده از سیستم فناوری اطالعات برای انتشار دانش، اعضای زنجیره تامین

و همچنین بر اساس  قرار گرفتند 4 تا 1دررتبه  مشتری به منظور بهره برداری سریعتر از یادگیری دانش در زنجیره تامین

رهبری مثبت به تصویب مدیریت دانش در استراتژی  4تا  1روش میانگین وزنی ساده فازی مانند روش تاپسیس فازی اولویت 

شد. در پایان با استفاده از روش های میانگین  تقویت انسجام فرهنگی و همكاری اعضای زنجیره تامین  ،زنجیره تامین

 های بدست آمده شد كه در هر دو روش در نتیجه پیاده سازی روش  د به جمع بندی اولویت بندیهاو كپلن رتبه

مثبت به   رهبری ،دانش استفاده از سیستم فناوری اطالعات برای انتشار همانند روش میانگین رتبه ها، استراتژی های كپلند

استفاده از مالكیت معنوی  ،كاری اعضای زنجیره تامینتقویت انسجام فرهنگی و هم  ،تصویب مدیریت دانش در زنجیره تامین

به عنوان اولویت بندی نهایی  ،و سیستم ارتباط با مشتری به منظور بهره برداری سریعتر از یادگیری دانش در زنجیره تامین

 از مواقع بین شاخص كه در بسیاری  آنجایی  از انتخاب شدند. های رفع موانع انطباق مدیریت دانش در زنجیره تامین استراتژی

برای بدست آوردن وزن شاخص  ANPروش  از همدیگر تاثیر می گذارند پیشنهاد می گردد ها وابستگی وجود دارد یعنی بر

یكدیگر نیز در نظر گرفته می شود و این كار براساس مقایسه زوجی معیارها با  تاثیر معیارها بر هااستفاده شود. در این روش 

كه تحلیل به صورت سلسله مراتبی است و مقایسه زوجی بین معیارها انجام  AHPرد حال آنكه در روش یكدیگر انجام می گی

این پژوهش از نوع فازی می باشد، پیشنهاد می گردد كه از سایر مفاهیم عدم قطعیت،  در نمی گیرد. عدم قطعیت مورد نظر

 همانند تئوری خاكستری، روباست و یا بلیف استفاده شود.
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