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 چکیده

گیرد. ده قرار میاستفا داده کاوی به عنوان یک ابزار جدید برای پردازش و استفاده از اطالعات، برای حل مشکالت مدیریتی مورد

 این دانشکه کند. را استخراج می مشتری دانش مربوط به عالئق امین تدر زنجیره  اطالعاتیهای بزرگ کاوی، با تکیه بر دادهداده

های حاصل از شیان و داناطالعات بدست آمده از مشتر.اعتبار فراوانی دارد از لحاظ افزایش رضایت مندی مشتریان خود به تنهایی 

امین تنین دانشی، چتوانند آن را با هم مبادله کنند. با تامین می های زنجیرهآن، خود به تنهایی، ثروت و اعتباری است که شرکت

ریزی برای تامین را های عملی، تولید و ارائه محصول و نیز برنامهتوانند درخواستکنندگان، تولید کنندگان و نیز فروشندگان می

زی و ه راه اندابآید تا امین به جریان در میتوسعه دهند. بدین ترتیب، اطالعات به آرامی در جهت بهینه کردن مدیریت زنجیره ت

ه قرار گرفت نی مد نظرسه معیار مدیریت زنجیره تامین، مزیت رقابتی و عملکرد سازمامقاله در این هماهنگی کل صنعت کمک کند. 

مع ، جامهرسشنپیق فرم داده های اولیه از طر .است و عوامل موثر بر این این سه معیار به طور جداگانه شرح داده شده اندشده 

 عیار ها بهماسایی بعد از شنشناسایی و وزن دهی عامل ها می باشد .آوری شده است. هدف کلی از جمع آوری داده ها به منظور 

ر زنجیره لی که دکه در نهایت مهم ترین عام( استفاده شده است.ANPمنظور وزن دهی از روش تصمیم گیری چند معیاره ) مدل 

 تامین منجر به افزایش رضایت مندی مشتری می گردد شناسایی می شود .

 ، رضایت مندی مشتری مدیریت زنجیره تامین، سرعت پردازش اطالعات، داده کاوی  :کلمات کلیدی
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 مقدمه

امین به م زنجیره ته مفهوشاید امروز نتوان هیچ سازمانی را بدون در نظر گرفتن جایگاه آن در یک زنجیره تامین تصور نمود. توسع

سپیرسن، چ)ست. اگونه ای است که برخی صاحب نظران معتقدند در حال حاضر رقابت از شرکت ها به زنجیره ها انتقال یافته 

ط می باشد، د در ارتبای تولیه به این که سازمان با مشتریان و عرضه کننده گان مواد مورد نیاز برا(. در زنجیره تامین با توج2005

ضایت مندی ه خود ربرای اهداف تولید خود وافزایش میزان تقاضا کقادر است که اطالعاتی را به صورت مستقیم و غیر مستقیم 

گانی و انهای بازرا و سازمتقاء تکنولوژی و سیستم های اطالعاتی، شرکتهبه علت افزایش و ار.به دست آورد مشتری را در بر دارد ، 

را دارا  داده بزرگ پایگاه ) خریدار و فروشنده ( در یک ادی از داده هاحجم زی صنعتی امروزه به طور گسترده ایی قابلیت جمع آوری

ه اعتقاد ب ف نمود .ه تامین کشانتظارات مشتریان را در زنجیرکه با داده کاوی در این پایگاه داده ها می توان نیازها و ،  ]1[هستند

داده می  ر پایگاه هاینرم افزار داده کاوی فروشندگان باعث یکسان سازی اساسی پتانسیل های داده کاوی د، ( 2004زانگ و زهو)

فاده سخگویی استمان پابرای کاهش زشود. و به این ترتیب کاربران می توانند در انجام وظایف خود به صورت موازی از داده کاوی 

 مطرح است. ک در دنیاامروزه مدیریت زنجیره تامین به عنوان یکی از مبانی زیرساختی پیاده سازی کسب و کار الکترونی .نمایند

لیل که تجزیه و تح از آنجایی .]3[.از منظر مدیریت دانش، هدف داده کاوی، کشف دانش سازمانی پنهان در اطالعات خام است]2[

 مقالهن لذا در ای ر نیستپایگاه داده های عظیم با روش سنتی بازاریابی گاه با نیروی انسانی بازاریان انجام می شود امکان پذی

عث افزایش باکه امین تمعیار های زنجیره ، پردازش اطالعات در پایگاه داده داده کاوی و بررسی می شود که چگونه می توان با 

 را شناسایی نمود . گرددمی رضایت مندی مشتریان 

 

 

  

Admin
da33



 
 

 روش تحقیق

اظ کارکنان اد ) از لحو ابع به منطور گرد آوری اطالعات و داده های الزم برای کسب نتایج تجربی، از شرکت هایی که از لحاظ اندازه

کاربرد  شرکتهایی با رابطه در عموماً تأمین زنجیره مدیریت مبحث که ( در سطح متوسط و بزرگ بودند استفاده شده است. چرا

د، در در جامعه های محدو باشند. بنابراین ،  این پژو هش  بر اساس منظق محاسبه حجم نمونه برخوردار مناسبی از اندازه که دارد

ر رسش نامه دتایج پزنجیره تامین شرکت طراحی و تامین قطعات ایران خودرو انتخاب شده است. بر همین اساس با استفاده از ن

س این نان بر اساد اطمیه آماری محدود، تعدادی از این پرسش نامه ها به عنوان مالک ارزیابی قرار گر فته اند. در صمیان جامع

. ستفاده شده استادرصد تعیین شد. برای پایایی آن نیز از ضریب آلفای کرونباخ  0.08درصد و ضریب خطای آن  95پرسش نامه 

است و این ضریب برای  0.75عملیات مدیریت زنجیره تامین بیشتر از  عاد مختلف متغیر بر این اساس ضریب آلفای کرونباخ برای اب

 .است 0.69عملیات شرکت  متغیر

 به منظور بررسی ساختار روش پیشنهادی، مراحل انجام شده را در گام های مختلف بیان میکنیم:

  د.حی میشواطالعات پایگاه داده( طرادر گام نخست فرم پرسشنامه به منظور بدست آوردن اطالعات اولیه )همان 

 ور مین به منظجیره تاهر یک از معیارهای  مشخص شده در مدیریت زن با استفاده از نتایج فرم پرسشنامه ، ، دوم  در گام

 د.ص میشوبهبود مزیت رقابتی و عملکرد سازمان، با استفاده ازروش وزن دهی مشخص و تحلیل مقایسات زوجی مشخ

 ستفاده از وزن نهایی معیارها ، رتبه بندی هر عامل مشخص میشود.سوم با ا در گام 
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 چهار چوب نظری تحقیق

 شامل نوآوری قابتی،در عصر حاضر سازمان ها و سایر شرکت ها با چالش ها و فشار های شدید در همه بخش ها،خصوصا در بازار ر

یفیت اری، کو طراحی استراتژیک برای سود دهی بیشتر، رهبری در هزینه ها به منظور کسب مزیت رقابتی ، رقابت و همک

ضایت مندی رفزایش امحصوالت، نیاز های متنوع مشتریان و چرخه عمر کوتاه محصول روبه رو هستند. در نتیجه زنجیره تامین و 

هبری رش برای که مدیران عالی رتبه در سازمان ها و شرکت ها همواره در تالیکی از اصول مهم و اساسی می باشد  مشتری 

ل افزایش اهمیت و  در طی چند سال اخیر و به دنبا .]4[زنجیره تامین عالوه بر تمرکز بر فعالیت های داخلی شرکت می باشند

نه در زمی اشخاص حقیقی و حقوقیضرورت به کار گیری مدیریت زنجیره تامین، مدل های فرآیندی و مفهومی مختلف توسط 

نار هم ورت یکپارچه و در ک. در تمامی این مدل ها سه فرآیند تامین، تولید و توزیع به ص]5[زنجیره تامین تدوین و ارائه شده است

ن مکاونیکی االکتر  از این رو، مدیریت تمامی ارکان زنجیره تامین به صورتبه شکل گیری مدیریت زنجیره تامین منجر میشود. 

هت اتخاذ جازمان سپذیر بوده و سیستم لجستیکی، اقدام به تولید اطالعاتی می کند که با عنوان بازخورد به دیگر  بخشهای 

 .]6[تصمیمات استراتژیک و تاکتیکی، منتقل می شود

 یافته های جمعیت شناختی

ه  طبق جدول، بیان شده است.  براساس جامعه آماری ارائه شد (1)آمارهای مربوط به یافته های جمعیت شناختی در جدول 

ر سن پاسخ بسال می باشند.همچنین عالوه 50تا  40اکثریت پاسخ دهندگان برای جمع آوری داده های آماری  اولیه بین 

ن شترین میزات. بیسدهندگان به پرسشنامه، معیار های دیگری نظیر میزان تحصیالت، سابقه همکاری با شرکت نیز پرسیده شده ا

 ر بر میگیرد.ددر صد از پاسخ دهندگان دارای مدرک کارشناسی و بقیه را دیگر طبقات تحصیلی  30سال و  7سابقه همکاری 
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 : یافته های جمعیت شناسی اولیه 1جدول

 میزان تحصیالت سابقه همکاری سن 

20-30 30-

40 

کمتر  50-60 40-50

 1از 

 سال

بیشتر  3-5 1-3

 5از 

 سال

فوق  دیپلم

 دیپلم

ارشد و  کارشناسی

 دکترا

 19 78 56 47 67 48 60 25 25 93 54 28 فراوانی

 9.5 39 28 23.5 33.5 24 30 12.5 12.5 46.5 27 14 درصد

  

مستقل(، مزیت  متغیرمعیار هایی که برای ارزیابی استفاده شده، همانظور که بیان شده براساس سه معیار مدیریت زنجیره تامین ) 

مستقل ( می باشد که همراه با مقادیر شاخص برازنگی آنها مشخص شده اند.   متغیرمداخله گر(، عملکرد سازمانی )  متغیررقابتی ) 

مدیریت زنجیره تامین به طور مستقیم، عملکرد سازمانی و مزیت رقابتی را تحت تاثیر خود قرار می دهد.البته باید در نظر داشت 

ود مزیت رقابتی به عنوان یک پارامتر مداخله گر، شدت رابطه ی میان مدیریت زنجیره تامین و عملکرد سازمانی، بیش از که با ور

 شود.  پیش افزوده می

حرکت جریان ارزش در هدف اصلی در یک زنجیره تامین ناب، حذف فعالیت های بدون ارزش موجود در زنجیره تامین ناب

شد. به عبارت دیگر یک زنجیره ی ناب می تواند از طریق عملیات لجیستیکی و  تکنولوژی ناب ، ی تامین می با سراسر زنجیره

 (2)کوتاه، و کیفیت را بهبود دهد و در نهایت رضایت مشتری را در پی داشته باشد. جدول  را زمان انتظار هزینه ها را کاهش،

 عوامل زیر سازنده  مدیریت زنجیره تامین، مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی را نشان می دهد. 

 

 

 

 



 
 

ر ث بهبود هعواملی که باعزیر مدیریت زنجیره تامین، مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی) موثر در کسب و کار شامل.  بررسی عوامل 2جدول 

 یک می شود (

 عملکرد سازمانی مزیت رقابتی مدیریت زنجیره تامین

 )توانمند سازی ها(

 

 [3]بهبود و هماهنگ سازی فعالیت ها 

طراحی زنجیره ی تامین برای سود دهی 

 استراتژیک

)ارائه ارزش های باالتر از هزینه های 

 [5]مشتری( 

 [6]رهبری

 [8]اثر بخشی در وظایف محموله  [7]افزایش کیفیت محصوالت و خدمات [1]رضایت مشتریان 

 بهبود پاسخ گویی به مشتری [9] اشتراک گذاری اطالعاتسطح 

 [4])ارائه خدمات بهتر از رقبا( 

 [6]چگونگی انجام عملیات

بهبود روابط بین ترکیب واقعی درون داده ها  [9]فناوری اطالعات و نوآوری [9]کیفیت اشتراک گذاری اطالعات

 [7]برای تولید برون داده های معین 

 

 [2] مزیت رقابتی کاهش بدبینی و کسب

 کارایی و تامین تقاضا

 [5])نفوذ به بازار دلخواه  و برتری بر رقبا( 

 بهبود فرآیند تعیین کیفیت اثر بخشی و کارایی

 [6]اقدامات گذشته 

 

  



 
 

 

 محاسبه اوزان معیارهای بهبود مدیریت زنجیره تامین

م ک های تصمیی تکنی باشد. به طور کلی این اوزان به وسیلهاستفاده از اوزان مختلف برای ارائه سطوح مختلف حائز اهمیت می 

 طح نسبت بهسصر هر گیری مانند روش های تصمیم گیری سلسله مراتبی، بکار برده میشود. در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، عنا

. ی می نامیمزن نسبو وزن، که این عنصر مربوطه به خود در سطح باالتر، به صورت زوجی مقایسه شده و وزن آن محاسبه می گردد

یگر کلیه سوی د در ادامه با تلفیق وزن های نسبی، وزن نهایی هر معیار مشخص می گردد که آن را وزن مطلق می نامیم. از

اهی ز قضاوت شفدگان امقایسه ها در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی به صورت زوجی انجام میگیرد . در این مقایسه ها تصمیم گیرن

ول به تعیین وزن ادر مرحله ی استفاده شده است.  ANPبرای وزن دهی معیارها از روش  که در این پژوهشاهند کرد.استفاده خو

ازی محاسبه ف ANPک عوامل بدون در نظر گرفتن روابط بین آنها می پردازیم. بر این اساس، وزن هریک از مراحل از طریق تکنی

عیار اولیه در نظر ماین اوزان براساس وزن دهی به سه  نمایش داده شده است.( 3)میشود. نتایج حاصل از این مرحله در جدول 

ر روش داز اوزان  ر کدامگرفته شده ) مدیریت زنجیره تامین، مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی ( می باشد، که براساس روابط بین ه

ANP هی شده انددوزن  توجه به نتایج فرم پرسشنامه فازی تعیین شده اند. در حالت اول معیار ها به صورت مستقل از هم با ( ،

امل ، تمامی عوالت هابه این صورت که به هر عامل ضریبی با توجه به نتایج فرم پرسشنامه اختصاص داده شده است.(. در بقیه ح

 شود و بقیهته میخبراساس یک معیار مشخص وزن دهی شده اند ) به این صورت که معیار در نظر گرفته شده به عنوان مبنا شنا

 .ود(شمشخص  معیار ها براساس آن وزن دهی میشوند، در حقیقت می خواهیم تاثیر هر یک از معیار ها بر سایر معیار ها
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 زمانیوزن عوامل موثر در زنجیره تامین بدون در نظر گرفتن روابط بین آنها به منظور بهبود مزیت رقابتی و عملکرد سا  :3جدول 

 اوزان فازی نام عامل

 (0.0774             0.1465         0.285) بهبود و هماهنگ سازی فعالیت ها در بین اعضای زنجیره تامین

 (0.1695             0.3465         0.6664) سرعت پاسخویی

 (0.0497             0.1042         0.2179) سطح اشتراک گذاری اطالعات

 (0.0475             0.0927         0.1915) اطالعاتکیفیت اشتراک گذاری 

 (0.0221             0.0448         0.0936) کاهش بدبینی و کسب مزیت رقابتی

 

ن مرحله ود. در ایجام میشدر مرحله دوم، تعیین وزن عوامل با در نظر گرفتن عوامل بین آنها و تشکیل سوپر ماتریس مورد نظر، ان 

ن ماتریس موده و اوزیاسه نیکی از عوامل به عنوان عامل ثابت در باالی ماتریس قرار داده و بقیه عوامل براساس آن عامل با هم مق

 بدست می آید. (8)تا جدول   (4)براساس جدول 

  



 
 

 

 

 در بین اعضای زنجیره تامین سرعت پاسخویی: اوزان عوامل در ماتریس مقایسات زوجی عوامل نسبت به عامل  4جدول

 اوزان فازی نام عامل

 (0.0854             0.2658         0.3154) بهبود و هماهنگ سازی فعالیت ها در بین اعضای زنجیره تامین

 (0.1659             0.1145         0.5214) اشتراک گذاری اطالعات سطح

 (0.1146             0.1125         0.6253) کیفیت اشتراک گذاری اطالعات

 (0.1289             0.1156         0.1965) کاهش بدبینی و کسب مزیت رقابتی

 

 

 

  



 
 

 

 زوجی عوامل نسبت به عامل سطح اشتراک گذاری اطالعات در بین اعضای زنجیره تامین: اوزان عوامل در ماتریس مقایسات  5جدول

 اوزان فازی نام عامل

 (0.0875             0.1532         0.4215) بهبود و هماهنگ سازی فعالیت ها در بین اعضای زنجیره تامین

 (0.2783             0.2156         0.4356) سرعت پاسخویی

 (0.1125             0.2135         0.5125) کیفیت اشتراک گذاری اطالعات

 (0.1365             0.1254         0.1856) کاهش بدبینی و کسب مزیت رقابتی

 

 ینتام: اوزان عوامل در ماتریس مقایسات زوجی عوامل نسبت به عامل کیفیت اشتراک گذاری اطالعات در بین اعضای زنجیره  6جدول

 اوزان فازی نام عامل

 (0.0842             0.2354         0.4154) بهبود و هماهنگ سازی فعالیت ها در بین اعضای زنجیره تامین

 (0.1895             0.1136         0.4889) سطح اشتراک گذاری اطالعات

 (0.1254             0.2346         0.7895) کیفیت اشتراک گذاری اطالعات

 (0.1026             0.1165         0.1826) کاهش بدبینی و کسب مزیت رقابتی

 

  



 
 

 تامین : اوزان عوامل در ماتریس مقایسات زوجی عوامل نسبت به عامل کاهش بدبینی و کسب مزیت رقابتی در بین اعضای زنجیره 7جدول

 اوزان فازی نام عامل

 (0.0854             0.2658         0.8569) در بین اعضای زنجیره تامین بهبود و هماهنگ سازی فعالیت ها

 (0.1136             0.1639         0.5169) سطح اشتراک گذاری اطالعات

 (0.1136             0.1249         0.7398) کیفیت اشتراک گذاری اطالعات

 (0.1489             0.1896         0.1789) کاهش بدبینی و کسب مزیت رقابتی

 

 تامین : اوزان عوامل در ماتریس مقایسات زوجی عوامل نسبت به عامل بهبود و هماهنگ سازی فعالیت ها در بین اعضای زنجیره 8جدول

 اوزان فازی نام عامل

 (0.0968             0.3596         0.4598) بهبود و هماهنگ سازی فعالیت ها در بین اعضای زنجیره تامین

 (0.1759             0.1169         0.6012) سطح اشتراک گذاری اطالعات

 (0.2063             0.1436         0.6453) کیفیت اشتراک گذاری اطالعات

 (0.1326             0.1149         0.1256) کاهش بدبینی و کسب مزیت رقابتی

 

بیان شده است. این اوزان با در نظر گرفتن مرحله اول، بدون تاثیر (9)در نهایت وزن ماتریس و پارامتر های مشخص شده در جدول 

 5نتایج بیان شده براساس  اوزان نسبت به هم، و با در نظر گرفتن مرحله دوم، با در نظر گرفتن اوزان نسبت به هم، بدست می آید. 

و کسب مزیت  ، کاهش بدبینی3، کیفیت اشتراک گذاری اطالعات2سطح اشتراک گذاری اطالعات ،1سرعت پاسخگوییعامل  

 مشخص شده اند. 5و عامل بهبود و هماهنگ سازی فعالیت ها 4رقابتی

                                                           
1 Response time 
2 Customer Satisfaction 
3 Sharin level 
4 Sharing Quality 
5 Competitive advantage 



 
 

 

 : وزن نهایی عامل های موثر با در نظر گرفتن وابستگی بین آنها 9جدول

 اوزان فازی نام عامل

 (0.3891             0.2456         0.7956) در بین اعضای زنجیره تامین بهبود و هماهنگ سازی فعالیت ها

 (0.2116             0.5289         0.7892) سرعت پاسخویی

 (0.2221             0.2590         0.8664) سطح اشتراک گذاری اطالعات

 (0.1963             0.1356         0.4652) کیفیت اشتراک گذاری اطالعات

 (0.2436             0.1463         0.5621) کاهش بدبینی و کسب مزیت رقابتی

 
 

ا توجه )بین معیارها،اتجزیه و تحلیل و به منظور وزن دهی به معیارهای انتخاب شده در زنجیره تامین  ANPبه کار گیری تکنیک 

ز اهمیت خص ها ادر زنجیره تامین نسبت به سایر شا سرعت پاسخگویینشان می دهد که شاخص  به مقدار اوزان به دست آمده (

وم ده در رتبه جایگا از لحاظ سرعت پاسخگوییفوق العاده ایی برخوردار می باشد. همچنین کیفیت اشتراک گذاری اطالعات بعد از 

 د .را نمایش می ده ظر گرفتن اوزان آنهارتبه بندی نهایی مهمترین عوامل با در ننمودار زیر قرار میگیرد.
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 :  رتبه بندی نهایی مهمترین عوامل با در نظر گرفتن اوزان آنها1نمودار 

 

 

 نتیجه گیری

های زنجیره تامین، از های حجمیِ شرکتروابط مخفی در داده و روندها یافتن تامین، زنجیره مدیریت امروزه، توسعه پیوسته

های ها و توسعه پیشرفتهای مدیریت زنجیره تامین در جهت بهبود تصمیم سازیتواند برای شرکتکاوی میطریق داده

با کند. های بزرگ اطالعاتی، دانش مربوط به عالئق مردم را استخراج میکاوی، با تکیه بر دادهداده  رقابتی بسیار مفید باشد. 

ت شاید ای را بدست آورد که در نگاه نخستر و نیز روابط سازندهتوان مسیرهای سریعکاوی امروزی، میهای دادهتکیه بر روش

رد امین، عملکتت زنجیره رابطه ی معناداری بین مدیریدر این مقاله ده با توجه به نتایج بدست آمقابل درک و ترسیم نباشند. 

 یود زنجیره ای بهبسازمانی و مزیت رقابتی در دنیای امروز وجود دارد. در این پژوهش به چند مورد از مهمترین معیار ه

 رعت پردازشسفزایش در ا ،ها  تامین اشاره شده است، که با وزن دهی مناسب بین این عوامل، نقش هر کدام از این پارامتر

 هنتیج توان می ، تامین زنجیره در اطالعات اهمیت به توجه اطالعات به منظور رضایت مندی مشتری، تحلیل شده است. با

 های ستمسی کفایت و اطالعات صحت دقت و عدم ، تامین زنجیره در موجود کارآمدیهای نا از بسیاری علت که گرفت

 و کارآیی ، تامین یرهزنج یک در پس.باشد می دارند، برعهده را اطالعات پردازش و تهیه که ،یا همان پایگاه داده اطالعاتی

 . دارد بستگی گذارند می اشتراک به یکدیگر با که اطالعاتی داده کاوی  به ها بنگاه پاسخگویی
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