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ABSTRACT: Combine owners’ cooperative as a distributor of agricultural machinery has an
important role in reduction of waste arising from delay in the harvesting of crop. The combine
owners’ cooperative distribution chain needs a tool to survive in unstable environmental conditions
and the variable state of the product during the growth period that can help it to overcome
environmental challenges. This tool is agility. In 2019, this study used the TOPSIS method to rank
the effective parameters in the agility of the cooperative distribution chain of combine owners in Fars
province. Therefore, a questionnaire was prepared to identify the most important parameters of agility
in the cooperative distribution chain and distributed and completed among 80 cooperative employees
and combine owners. Sensitivity and responsiveness to market and customer, speed performance and
new product introduction with 0.8711 value are in the first place of importance after ranking of agility
parameters of the combine owners’ cooperative distribution chain. Also, other effective factors in
agility such as accurate planning, expenses reduction, IT applying, Integration of tasks and processes,
customer satisfaction, flexibility, service quality and development of staff skills are in the second to
ninth ranks, respectively, which are between the two values of 0.7920 and 0.1499. As a result, paying
attention to this ranking can help make decisions about better distribution of combine harvesters and
the agility of the cooperative distribution chain.
Keywords: Distribution chain, Combine harvesters cooperative, TOPSIS method, Agility parameters
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بررسی و رتبهبندی پارامترهای چابکی زنجيره توزيع تعاونی
کمباينداران استان فارس با استفاده از رويکرد تاپسيس
1

محمد شريفی ،*1نجمه توکلی ،1اسداله اکرم

 .1گروه مهندسی ماشينهای کشاورزی ،دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی،
پرديس کشاورزی و منابع طبيعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ايران
(تاريخ دريافت -1399/6/7 :تاريخ بازنگری -1400/2/9 :تاريخ تصويب)1400/3/4 :
چکيده :تعاونی کمباينداران به عنوان توزيعکننده ماشينهای کشاورزی نقش مهمی در کاهش ضايعات
ناشی از تأخير در برداشت دارند .زنجيره توزيع تعاونی کمباينداران برای بقا در شرايط محيطی ناپايدار و
وضعيت متغير محصول در طول دوره رشد ،نيازمند ابزاری است که بتواند با کمک آن بر چالشهای محيطی
فائق آيد .چنين ابزاری چابکی است .اين پژوهش در سال  98از روش تاپسيس جهت رتبهبندی پارامترهای
موثر در چابکی زنجيره توزيع تعاونی کمباينداران استان فارس استفاده کرده است .بنابراين پرسشنامهای
به منظور شناسايی مهمترين پارامترهای چابکی در زنجيره توزيع تعاونی تهيه و در ميان  80نفر از کارکنان
تعاونی و کمباينداران توزيع و تکميل گرديد .در بين پارامترهای چابکی مورد سنجش قرار گرفته برای
چابکی زنجيره توزيع تعاونی کمباينداران ،پس از رتبهبندی آنها ،حساسيت و پاسخگويی به بازار و
مشتری ،سرعت انجام کار و معرفی محصول جديد با مقدار  0/8711در رده اول اهميت قرار گرفتند .ديگر
عوامل موثر در چابکی از جمله برنامهريزی درست ،کاهش هزينهها ،بهکارگيری

،IT

ادغام وظيفهها و

فرآيندها ،رضايت مشتری ،انعطافپذيری ،کيفيت انجام خدمات و توسعه مهارتهای کارکنان که بين دو
مقدار  0/7920و  0/1499قرار دارند ،به ترتيب در رده دوم تا نهم قرار میگيرند .در نتيجه ،توجه به اين
رتبهبندی میتواند به تصميمگيری در زمينه توزيع بهتر کمباينها و چابکی زنجيره توزيع تعاونی کمک
کند.
واژههای کليدی :زنجیره توزیع ،تعاونی کمباینداران ،روش تاپسیس ،پارامترهای چابکی

* .نويسنده مسئولm.sharifi@ut.ac.ir :

شريفی و همکاران :بررسی و رتبه بندی پارامترهای چابکی ...

(علمی پژوهشی)

مقدمه
در داﺧﻞ کﺸور تاکﻨون تﺤﻘیﻘـی دربـارة چابکی تعاونی
کمباینداران و اوﻟویـﺖبﻨـﺪی پارامترهای چابکی در این
تعاونی ﺻـورت نﮕرﻓتـﻪ اﺳـﺖ .با توجﻪ بﻪ این امر کﻪ
تعاونی کمباینداران نﻘش مهمی در کاهش ضایعات
ناشی از تاﺧیر در برداشﺖ دارنﺪ و چابکی زنجیره توزیع
تعاونی امری ضروری میباشﺪ بﻨابراین تﺼمیﻢ ﮔیرنﺪﮔان،
با اﻃﻼﻋات کﻢ یا وﻗﺖ مﺤﺪود و نﺪاشتن دانش کامﻞ از
موضوع مورد نﻈر نمیتوانﻨﺪ بﻪ ﺧوبی تﺼمیﻢﮔیری کﻨﻨﺪ.
در ﻋﻠﻢ تﺼمیﻢﮔیری کﻪ در آن انتﺨاب یﮏ راهکار از بین
راههای موجود یا اوﻟویﺖبﻨﺪی راهکارها و پارامترهای
تﺼمیﻢﮔیری مﻄرح اﺳﺖ ،چﻨﺪ ﺳاﻟی اﺳﺖ کﻪ روشهای
تﺼمیﻢﮔیری چﻨﺪمعیاره مﺨﺼوﺻاً روش تﺤﻠیﻞ ﻓرآیﻨﺪ و
تاپسیس جای ﺧود را باز کردهانﺪ .روشهای ﺳﻠسﻠﻪ
مراتبی و تاپسیس بیش از ﺳایر تکﻨیﮏها و روشها در
ﻋﻠﻢ پﮋوهش در ﻋمﻠیات مورد اﺳتﻔاده ﻗرار ﮔرﻓتﻪ اﺳﺖ.
امروزه برای ﺣﻞ مساﺋﻞ پیﭽیﺪه در بررﺳی موضوﻋات
مﺨتﻠﻒ از جمﻠﻪ مساﺋﻞ مﺪیریتی ،بایﺪ اوﻟویﺖها را تعیین
کرد .بﺪین مﻨﻈور در این تﺤﻘیﻖ برای پاﺳﺦ بﻪ ایﻨکﻪ بﻪ
چﻪ ﻋوامﻞ ،چﻪ امتیازی بایﺪ تﺨﺼیﺺ داد ،از مﺪل چﻨﺪ
شاﺧﺼﻪ اﺳتﻔاده شﺪه اﺳﺖ .این پﮋوهش بﻪ چﮕونﮕی
ﻃراﺣی یﮏ مﺪل کارآمﺪ جهﺖ اوﻟویﺖبﻨﺪی پارامترهای
چابکی در تعاونی کمباینداران اﺳتان ﻓارس با اﺳتﻔاده
از تکﻨیﮏهای چﻨﺪ معیاره پرداﺧتﻪ اﺳﺖ .هﺪف از این
تﺤﻘیﻖ شﻨاﺳایی و رتبﻪبﻨﺪی پارامترهای مؤﺛر بر چابکی
زنجیره توزیع تعاونی کمباین داران بوده تا بﻪ تﺼمیﻢ-
ﮔیری در زمیﻨﻪ توزیع بهتر کمباینها کمﮏ کﻨﺪ و از
ریزش ﮔﻨﺪم ناشی از تأﺧیر در برداشﺖ تا ﺣﺪودی
جﻠوﮔیری نمایﺪ.
اﻓزایش تمایﻞ در ﺳﻄوح ﺧرد و کﻼن مﺪیریﺖ بﻪ
مﻨﻈور بهرهﮔیری از برنامﻪهای اﺳتراتﮋیﮏ ،مﻨجر بﻪ

1- Churchman
2- Ackoff
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پیﺪایش و تغییر و تﺤول در ابزارها و روشهای برنامﻪ-
ریزی اﺳتراتﮋیﮏ ﮔردیﺪه اﺳﺖ .این تغییر و تﺤول
مجموﻋﻪای متﻨوع از ابزارها را برای متوﻟیان تﺪوین
اﺳتراتﮋی در ﺳازمان ﻓراهﻢ نموده و بﻪ ﺻورت مستﻘیﻢ
کیﻔیﺖ اﺳتراتﮋیهای ﺳازمان را ارتﻘا بﺨﺸیﺪه اﺳﺖ .با
وجود این ،همﭽﻨان نرخ شکسﺖ در پیادهﺳازی برنامﻪ-
های اﺳتراتﮋیﮏ ﻗابﻞ توجﻪ اﺳﺖ و بسیاری از ﺳازمانها
ﻗادر بﻪ نهادیﻨﻪﺳازی برنامﻪی اﺳتراتﮋیﮏ و دﺳتیابی بﻪ
اهﺪاف تﺼریح شﺪه در آن نیستﻨﺪ (.)Jalali, 2011
اﮔرچﻪ ﮔام نﺨسﺖ برای موﻓﻘیﺖ در ﻓرایﻨﺪ مﺪیریﺖ
اﺳتراتﮋیﮏ ﺳازمان بهرهﮔیری از رویکردهای چﻨﺪوجهی
و تﺪوین اﺳتراتﮋیهای با کیﻔیﺖ اﺳﺖ ،اما تﺪوین برنامة
اﺳتراتﮋیﮏ نﻘﻄة پایان این ﻓرایﻨﺪ نیسﺖ .بیﺸترین
چاﻟشها زمانی رخ میدهﻨﺪ کﻪ ﺳازمان با مجموﻋﻪای از
ﮔزارههای اﺳتراتﮋیﮏ برای پیادهﺳازی روبﻪ رو میﮔردد.
با وجود پیﺸرﻓﺖ پیوﺳتة ابزارهای برنامﻪریزی
اﺳتراتﮋیﮏ ،ﺧأل ﻗابﻞ توجهی در پرداﺧتن بﻪ مساﺋﻞ
موجود در مرﺣﻠة پیادهﺳازی برنامﻪهای اﺳتراتﮋیﮏ
وجود دارد .ماهیﺖ تجربی و ﮔاه شهودی و نیز ﻋﺪم وجود
درک مﻨاﺳب نسبﺖ بﻪ چﮕونﮕی شروع و پایان ﻓرایﻨﺪ
اجرای اﺳتراتﮋی مهﻢترین دالیﻠی هستﻨﺪ کﻪ این کﻢ-
توجهی را توجیﻪ مینمایﻨﺪ ( Aldehayyat & Anchor,
 .)2009پیادهﺳازی اﺳتراتﮋی ،ﻓرایﻨﺪ پیﭽیﺪهای را شامﻞ
میﮔردد کﻪ ﻓﻘﺪان توﺻیﻪهای ﻋﻠمی و نﻈاممﻨﺪ برای
هﺪایﺖ این ﻓرایﻨﺪ و نبود ﺧﻄوط راهﻨما برای ﺣﻞ مساﺋﻞ
پیش آمﺪه در ﺣین اجرا ،این ﻓرایﻨﺪ را دچار اﺧتﻼل
نمایﺪ.
مﺪلهای تﺼمیﻢﮔیری چﻨﺪ شاﺧﺼﻪای در ﺳال
 1975توﺳط چرچمن ،1اکاف 2و آرنوف 3مﻄرح شﺪ.
هﺪف تﺼمیﻢﮔیری چﻨﺪ شاﺧﺼﻪ اراﺋﻪ کمﮏ و راهﻨمایی
بﻪ تﺼمیﻢﮔیرنﺪﮔان در دﺳترﺳی بﻪ مﻄﻠوبترین جواب
برای ﺣﻞ مساﺋﻞ اﺳﺖ .مﺪلهای تﺼمیﻢﮔیری چﻨﺪ
3- Arnoff
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شاﺧﺼﻪای ،از شﻨاﺧتﻪشﺪهترین روشها در تﺼمیﻢﮔیری
اﺳﺖ .اﮔر در یﮏ مسئﻠﻪ بیش از یﮏ معیار تﺼمیﻢﮔیری
مﻼک ﻋمﻞ باشﺪ و پارامترها بﻪ ﺻورت ﮔسستﻪ تعریﻒ
شﺪه باشﻨﺪ (کمی یا کیﻔی) ،مﺪل تﺼمیﻢ از نوع چﻨﺪ
شاﺧﺼﻪای اﺳﺖ .این مﺪلها دارای تﻨوع تکﻨیکی بسیار
ﮔستردهای هستﻨﺪ ،کﻪ در این پﮋوهش از روش تاپسیس
برای رتبﻪبﻨﺪی پارامترها اﺳتﻔاده شﺪه اﺳﺖ .بﻪ نﻈر می-
رﺳﺪ تغییر ،یکی از ویﮋﮔیهای اﺻﻠی ﺳازمانها در ﻋﺼر
رﻗابتی جﺪیﺪ میباشﺪ .کﻢتر ﺳازمانی را میتوان یاﻓﺖ
کﻪ در یﮏ دوره مثﻼً ﺳﻪ تا شش ماهﻪ و یا ﺣتی یﮏ
ﺳاﻟﻪ ،تغییری را در مﺤیط ﺧود شاهﺪ نباشﺪ .با توجﻪ بﻪ
باﻓتی کﻪ در ﺣال ﺣاضر بر دنیای کسب و کار ﺳازمانها
ﺣکﻢﻓرماﺳﺖ ،ﺳازمانها ناﮔزیر بﻪ انجام تغییراتی در
نﮕرش ،دانش ،رویکردها ،رویﻪها و نتایج مورد نﻈر ﺧود
هستﻨﺪ .با مﻄاﻟعﻪ ﻓراوان ،ﻋرﺻﻪهای دﺳتﺨوش تغییر در
مﺤیط کسب و کار بﺪینﮔونﻪ ﻃبﻘﻪبﻨﺪی شﺪه انﺪ
(:)Sharifi & Zhang, 2001
 ناپایﺪاری و بیﺛباتی بازار کﻪ بﻪ ﻋﻠﺖ رشﺪ بﺨشکوچکی از بازار ،کثرت اراﺋﻪ مﺤﺼوالت جﺪیﺪ و نیز اﻓول
دوره ﻋمر مﺤﺼول ،بﻪ وجود میآیﺪ.
 رﻗابﺖ شﺪیﺪی کﻪ بﻪ دﻟیﻞ بازار در ﺣال تغییرﺳریع ،اﻓزایش ﻓﺸار هزیﻨﻪای ،رﻗابﺖپذیری ﻓزایﻨﺪه و
توﺳعﻪ کوتاه مﺪت مﺤﺼوالت جﺪیﺪ ،بﻪ وجود میآیﺪ.
 تغییرات نیازهای مﺸتریان کﻪ بﻪ دﻟیﻞ تﻘاضایﺳﻔارشی ،اﻓزایش انتﻈارهای کیﻔی و زمان ﺣمﻞ ﺳریعتر
بﻪ وجود میآیﺪ.
 شتاب تغییرات ﻓﻨاوری کﻪ با معرﻓی تسهیﻼتتوﻟیﺪی جﺪیﺪ و کارآمﺪ ،یکپارچﮕی ﺳﺨﺖاﻓزاری و نرم-
اﻓزاری ﺳامانﻪها ،ﺣاﺻﻞ میﮔردد.
 تغییرات ﻋوامﻞ اجتماﻋی کﻪ برای ﺣﻔاظﺖ مﺤیطزیسﺖ ،انتﻈارهای نیروی کار و ﻓﺸارهای ﺣﻘوﻗی و
ﻗانونی ،پﺪیﺪار میشود.
اﻟبتﻪ ﻋﻠﺖ تغییر و تﺤوالت دنیای کسب و کار را

میتوان اینﮔونﻪ نیز برشمرد (:)John et al., 2001
 ﻗابﻠیﺖ دﺳترﺳی ﻓزایﻨﺪه بﻪ ﻓﻨاوری؛ رﻗابﺖ شﺪیﺪ بر ﺳر توﺳعﻪ ﻓﻨاوری؛ جهانی شﺪن بازارها و رﻗابﺖ تجاری؛ رشﺪ ﺳریع دﺳترﺳی بﻪ ﻓﻨاوری؛ تغییر در میزان ﺣﻘوق و دﺳتمزد و مهارتهایشغﻠی؛
 مسئوﻟیﺖ زیسﺖ مﺤیﻄی و مﺤﺪودیﺖهایمﻨابع؛
 و مهﻢتر از همﻪ اﻓزایش انتﻈارهای مﺸتری.تغییر و بﻪتبع آن ﻋﺪم اﻃمیﻨان ،ویﮋﮔی ذاتی ﻋﺼر
ارتباﻃات و اﻃﻼﻋات شﺪه و تﻨها چیزی کﻪ در این ﻋﺼر
ﺛابﺖ اﺳﺖ ،تغییر اﺳﺖ .هیچ چیز جﺪیﺪی درباره تغییر
وجود نﺪارد و امروزه تغییر ﺳریعتر از هر زمان دیﮕری
در ﺣال وﻗوع اﺳﺖ .بسیاری از این تغییرات میتوانﺪ
پیوﺳتﻪ مﻼﺣﻈﻪ شود ،درﻋین ﺣال برﺧی از آنها بسیار
مﺨﻞ و مﺨرب هستﻨﺪ کﻪ میتوانﻨﺪ بر توانایی شرکﺖها
برای ﺣﻔظ بﻘای ﺧودشان تأﺛیر بسیار بﺪی بﮕذارنﺪ
( .)Andalib, 2014دوﻟﺖها برای پیﺸبرد اهﺪاف ﺧود در
زمیﻨﻪهای ﮔوناﮔون ،ﺳازمانهای مﺨتﻠﻔی را پﺪیﺪ آورده-
انﺪ کﻪ برای هر یﮏ وظایﻒ ،ﻋمﻠکرد و اهﺪاف ﺧاﺻی
تعیین شﺪه اﺳﺖ ( .)Salimi et al., 2018با این ﺣال
ﺳازمانهای امروزی بایﺪ در یﮏ مﺤیط رﻗابتی با پویایی
باال دﺳتﺨوش تغییرات درونی و برونی ﻓعاﻟیﺖ کﻨﻨﺪ و
برای بﻘاء در چﻨین مﺤیﻄی و ﺣتی رشﺪ و موﻓﻘیﺖ ،نﻪ
تﻨها بایﺪ با مﺤیط در ﺣال تغییر انﻄباق پیﺪا کﻨﻨﺪ ،بﻠکﻪ
بایﺪ تغییرات را غﻨیمﺖ شمرده و از آنها برای کسب
برتری رﻗابتی اﺳتﻔاده نمایﻨﺪ و برتری رﻗابتی را ﺳازمان-
هایی کسب میکﻨﻨﺪ کﻪ بﻪ شرایط جﺪیﺪ بازار و نیازهای
مﺸتریان ﺳریعتر واکﻨش نﺸان میدهﻨﺪ ( & Vagnani
 .)Volpe, 2017پیﺸرﻓﺖها و تغییرات ﺳریع در ﻓﻨاوری
اﻃﻼﻋات و ارتباﻃات ،باال رﻓتن ﺳﻄح انتﻈارات جامعﻪ،
تﻘاضاهای جﺪیﺪ مﺸتریان ،اﻓزایش ﺧﺪمات اﻟکترونیکی،

(علمی پژوهشی)

راهانﺪازی ﺳیستﻢهای اتوماﺳیون اداری و اﻓزایش رﻗابﺖ
بین اراﺋﻪدهﻨﺪﮔان ﺧﺪمات؛ همﻪ و همﻪ مﻨجر بﻪ کاهش
تﻘاضا برای ﺧﺪمات ﺳﻨتی و اﻓزایش تﻘاضا برای ﺧﺪمات
جﺪیﺪ ﮔردیﺪه اﺳﺖ؛ یکی از راهﺣﻞهای موجود برای
ﺳازمانها جهﺖ روبرو شﺪن با این وضعیﺖ چابکی اﺳﺖ.
مبﺤث چابکی ،توجﻪ بسیاری از دانﺸمﻨﺪان و مﺤﻘﻘان از
رشتﻪهای مﺨتﻠﻒ را بﻪ ﺧود جﻠب کرده و از اهمیﺖ
بسیار زیادی در ﺳازمانهای امروزی برای رﻗابﺖ و مانﺪن
در چرﺧﻪ تﺤوالت برﺧوردار اﺳﺖ (.)Eidi et al, 2019
واژه چابﮏ در ﻓرهﻨگ ﻟغﺖ ،بﻪ معﻨای ﺣرکﺖ ﺳریع،
چاالک ،ﻓعال و چابکی ،توانایی ﺣرکﺖ بﻪ ﺻورت ﺳریع
و آﺳان و ﻗادر بودن بﻪ تﻔکر بﻪ ﺻورت ﺳریع و با یﮏ
روش هوشمﻨﺪانﻪ اﺳﺖ .تعریﻒهای زیادی برای چابکی
اراﺋﻪ شﺪه اﺳﺖ اما هیچ یﮏ مﺨاﻟﻒ با یکﺪیﮕر نبوده و
یکﺪیﮕر را نﻘض نمیکﻨﻨﺪ .ﻋموماً این تعریﻒها ،ایﺪه
ﺳرﻋﺖ و تغییر در مﺤیط کسب و کار را نﺸان میدهﻨﺪ.
با توجﻪ بﻪ جﺪیﺪ بودن بﺤث چابکی ،تعریﻒ جامعی کﻪ
مورد تاییﺪ همﮕان باشﺪ وجود نﺪارد.
چابکی بﻪ معﻨای توانایی هر ﺳازمان برای ﺣسﮕری،
ادراک و پیشبیﻨی تغییرات موجود در مﺤیط کاری
اﺳﺖ .چﻨین ﺳازمانی بایﺪ بتوانﺪ تغییرات مﺤیﻄی را
تﺸﺨیﺺ داده و بﻪ آنها بﻪ ﻋﻨوان ﻋامﻞ رشﺪ و شکوﻓایی
بﻨﮕرد .آنها در جایی دیﮕر چابکی را توانایی ﻓاﺋﻖ آمﺪن
بر چاﻟشهای غیر مﻨتﻈره برای رویارویی با تهﺪیﺪهای
بیﺳابﻘﻪ مﺤیط کاری و کسب مزیﺖ و ﺳود از تغییرات،
بﻪ ﻋﻨوان ﻓرﺻﺖهای رشﺪ و پیﺸرﻓﺖ تعریﻒ میکﻨﻨﺪ
( .)Sharifi, & Zhang, 1999چابکی را توانایی رونﻖ و
شکوﻓایی در مﺤیط دارای تغییر مﺪاوم و غیرﻗابﻞ پیش-
بیﻨی تعریﻒ میکﻨﺪ .از این بابﺖ ،ﺳازمانها نبایﺪ از
تغییرات مﺤیط کاری ﺧود هراس داشتﻪ و از آنها دوری
کﻨﻨﺪ؛ بﻠکﻪ بایﺪ تغییر را ﻓرﺻتی برای کسب مزیﺖ رﻗابتی
در مﺤیط بازار تﺼور کﻨﻨﺪ ( .)Maskell, 2001چابکی را
میتوان بﻪ ﺻورت همراﺳتایی نزدیﮏ ﺳازمان با نیازهای
متغیر کاری در جهﺖ کسب مزیﺖ رﻗابتی تعریﻒ کرد.
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در چﻨین ﺳازمانی ،هﺪفهای کارکﻨان با هﺪفهای
ﺳازمان در یﮏ راﺳتا ﻗرار داشتﻪ و در ﺻﺪد هستﻨﺪ تا بﻪ
نیازهای متغیر مﺸتریان پاﺳﺦ مﻨاﺳبی بﺪهﻨﺪ
(.)Vernadat, 1999
برﺣسب نتایج و پیامﺪها ،چابکی بﻪ معﻨای تغییرات
پویا ،موﻗعیﺖ ﮔرا و جسورانﻪ اﺳﺖ کﻪ متضمن موﻓﻘیﺖ
در زمیﻨﻪ ﺳهﻢ بازار و دﺳﺖیابی بﻪ مﺸتریان انبوه می-
باشﺪ .بﻪ ﻋبارت دیﮕر ،در ایﻨجا مﻨﻈور از چابکی ،توانایی
یﮏ واﺣﺪ کسب و کار برای رشﺪ و بﻘاء در یﮏ مﺤیط
رﻗابتی اﺳﺖ کﻪ تغییرات آن مستمر و غیرﻗابﻞ پیشبیﻨی
بوده و نیازمﻨﺪ واکﻨش ﺳریع بﻪ بازاری متغیر اﺳﺖ.
بﺪون تردیﺪ ،این امر از راه ارزشآﻓریﻨی در
مﺤﺼوالت و ﺧﺪمات مورد نیاز مﺸتریان ﺻورت میﮔیرد
( .)Goldman et al., 1995بﻨابراین چابکی ممکن اﺳﺖ
بﻪ ﺻورت توانایی یﮏ ﺳازمان برای واکﻨش ﺳریع بﻪ
نیازمﻨﺪیهای بازار و نیازهای مﺸتریان تعریﻒ شود .بﻪ
مﻨﻈور ﻋمﻠیاتی ﺳاﺧتن چابکی ،میتوان آن را تﻠﻔیﻘی از
موﺳسات بیشمار دانسﺖ کﻪ هر یﮏ ،چﻨﺪین مهارت یا
شایستﮕی کﻠیﺪی را برای ﻓعاﻟیﺖهای مﺸترک دارنﺪ و
میتوانﻨﺪ ﺳازمان را بﻪ کمﮏ یکﺪیﮕر برای واکﻨش ﺳریع
بﻪ نیازمﻨﺪیهای متغیر مﺸتریان آماده ﺳازنﺪ .کیﺪ یکی
از جامعترین تعریﻒهای چابکی را این ﮔونﻪ ذکر میکﻨﺪ:
"ﺳازمان چابﮏ ،یﮏ کسب و کار با ﺳرﻋﺖ ،ﺳازﮔار و
آﮔاهانﻪ اﺳﺖ کﻪ ﻗابﻠیﺖ ﺳازﮔاری ﺳریع در واکﻨش بﻪ
تﺤوالت و وﻗایع غیر مﻨتﻈره پیش بیﻨی نﺸﺪه،
ﻓرﺻﺖهای بازار و نیازمﻨﺪیهای مﺸتری را دارد .در
چﻨین کسب و کاری ﻓرآیﻨﺪها و ﺳاﺧتارهایی یاﻓﺖ می-
شود کﻪ ﺳرﻋﺖ ،انﻄباق و اﺳتﺤکام را تسهیﻞ کرده و
دارای ﺳازمان هماهﻨگ و مﻨﻈمی اﺳﺖ کﻪ توانایی نیﻞ
بﻪ ﻋمﻠکرد رﻗابتی در مﺤیط تجاری کامﻼً پویا و غیر ﻗابﻞ
پیشبیﻨی را دارد .اﻟبتﻪ این مﺤیط با کارکردهای کﻨونی
ﺳازمان بیتﻨاﺳب نیسﺖ" (.)Kidd, 2000
در پﮋوهﺸی یﮏ رویکرد یکپارچﻪ برای تجزیﻪ و
تﺤﻠیﻞ ﻋوامﻞ کﻼن در چابکی زنجیره تامین توﺳط
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تﺤﻠیﻞ پوشﺸی دادهها اراﺋﻪ شﺪه ( Azadeh et al.,

 )2016و در مﻘاﻟﻪای دیﮕر یﮏ چارچوب ترکیبی برای
ارزیابی ﻋمﻠکرد در زنجیره تامین پیﺸﻨهاد میﮔردد کﻪ
ﻗادر بﻪ در نﻈر ﮔرﻓتن دادههای کمی و کیﻔی و شاﺧﺺ-
های مﻄﻠوب و نامﻄﻠوب اﺳﺖ ( Motavali-Haghighi et
2016

.)al.,

تﺤﻘیﻘات چﻨﺪی روی چابکی زنجیره تأمین انجام
شﺪه اﺳﺖ کﻪ از آن جمﻠﻪ میتوان بﻪ تﺤﻘیﻘات
کریستوﻓر ،توﻟون ،اﺳونسون ،پیتر بکر و آﮔروال و
همکارانش اشاره کرد .در اغﻠب این تﺤﻘیﻘات یﮏ جﻨبﻪ
از چابکی انتﺨاب و بسط داده شﺪه اﺳﺖ .بﻪ ﻋﻨوان مثال
در پﮋوهﺸی بر روی ﮔروههای مجازی برای ایجاد چابکی
تاکیﺪ کردهانﺪ ( .)Bal et al., 1999در پﮋوهﺸی دیﮕر از
نﻘش زمان واﻗعی و ﻓﻨاوریهای همکاری همزمان برای
اجازه دادن بﻪ توﻟیﺪکﻨﻨﺪﮔان در اﻓزایش چابکی زنجیره
تأمین ﺧود ﺣمایﺖ میکﻨﺪ ( .)Tolone, 2000مﺤﻘﻘی
دیﮕر بر روی اﻋتمادﺳازی درون شبکﻪ همکاری زنجیره
تأمین برای ایجاد زنجیره تأمین چابﮏ تاکیﺪ میکﻨﺪ
( )Svensson, 2001و در جای دیﮕر بر نﻘش موجودی و
ظرﻓیﺖ برای ایجاد چابکی تاکیﺪ میکﻨﺪ ( & Stratton
 .)Warburton, 2003در بین تمامی این پﮋوهشها ،تﻨها
در یﮏ پﮋوهش ﺳعی کردهانﺪ ﻓاکتورهای اﺻﻠی موﻓﻘیﺖ
را در زنجیره تامین چابﮏ بﻪ ﺻورت جامع پیﺪا کﻨﻨﺪ کﻪ
در نتیجﻪ آن یازده ﻓاکتور شﻨاﺳایی شﺪ کﻪ از ﻋمومیﺖ
بیﺸتری برﺧوردار بودنﺪ و در تﺤﻘیﻘات ﮔذشتﻪ برای
ایجاد چابکی در زنجیره تامین بﻪ ﻓراوانی از آنها اﺳتﻔاده
شﺪه اﺳﺖ ( .)Power et al., 2001این  11ﻓاکتور در
پﮋوهشهای داﺧﻠی نیز مورد اﺳتﻔاده ﻗرار ﮔرﻓتﻪ اﺳﺖ
( ،)Tizro, 2010کﻪ در جﺪول ( )1ذکر شﺪه اﺳﺖ:
بررﺳی پارامترهای چابکی برای پاﺳﺨﮕویی ﺳریع
بﻪ نیاز مﺸتریان ،یکی از جذابترین موضوﻋات پﮋوهﺸی
در ﺣوزة زنجیره تأمین اﺳﺖ کﻪ کمتر بﺪان پرداﺧتﻪ شﺪه
اﺳﺖ .پﮋوهش ﺣاضر بﻪ بررﺳی این پارامترها در تعاونی

کمباینداران اﺳتان ﻓارس اﺧتﺼاص یاﻓتﻪ اﺳﺖ.
موضوﻋیﺖ داشتن برنامﻪریزی اﺳتراتﮋیﮏ در این زمیﻨﻪ
بﻪدﻟیﻞ اتکا امﻨیﺖ غذایی کﺸور بﻪ مﺤﺼول اﺳتراتﮋیﮏ
ﮔﻨﺪم و نﻘش این تعاونی در برداشﺖ این مﺤﺼول می-
باشﺪ .پارامترهای ذکر شﺪه در جﺪول  ،1معیارهایی
هستﻨﺪ کﻪ میتوانﻨﺪ مﺪیران تعاونی را برای پاﺳﺨﮕویی
ﺳریعتر بﻪ مﺸتریان جهﺖ برداشﺖ بﻪموﻗع مﺤﺼول
یاری کﻨﻨﺪ .همﭽﻨین اﺳتﻔاده از روش تاپسیس بﻪمﻨﻈور
تﺤﻠیﻞ دادههای ﮔردآوری شﺪه ،از دیﮕر ابعاد این
پﮋوهش اﺳﺖ کﻪ ﻗابﻠیﺖ اﻋتماد بﻪ یاﻓتﻪهای پﮋوهش را
اﻓزایش میدهﺪ و پارامترهای چابکی تعاونی را اوﻟویﺖ-
بﻨﺪی مینمایﺪ.
جدول  -1پارامترهای موثر در چابکی زنجيره توزيع تعاونی کمباينداران
استان فارس

ردیﻒ

𝐴1
𝐴2
𝐴3
𝐴4
𝐴5
𝐴6
𝐴7
𝐴8
𝐴9
𝐴10
𝐴11

معیارهای مهﻢ چابکی

بﻪ کارﮔیری IT
انعﻄاف پذیری
توﺳعﻪ مهارت کارکﻨان
رضایﺖ مﺸتری
ﺣساﺳیﺖ و پاﺳﺨﮕویی بﻪ بازار و مﺸتری
ادغام ﻓرآیﻨﺪها و وظایﻒ
ﺳرﻋﺖ در انجام امور
معرﻓی مﺤﺼول جﺪیﺪ
برنامﻪ ریزی متﻨاﺳب
کیﻔیﺖ ﺧﺪمات اراﺋﻪ شﺪه
کاهش هزیﻨﻪها
 Aiپارامترهای مورد بررسی

مواد و روشها
با توجﻪ بﻪ این موضوع کﻪ تﺤﻘیﻖ توﺻیﻔی شامﻞ
مجموﻋﻪ روشهایی اﺳﺖ کﻪ هﺪف آنها توﺻیﻒ شرایط و
یا پﺪیﺪه های مورد بررﺳی میباشﺪ ،روش تﺤﻘیﻖ مورد
اﺳتﻔاده از نوع توﺻیﻔی و ابزار ﮔردآوری اﻃﻼﻋات
پرﺳشنامﻪ اﺳﺖ .در مرﺣﻠﻪ نﺨسﺖ برای شﻨاﺳایی
مهمترین پارامترها ،با توجﻪ بﻪ تعریﻒ ﺧبرﮔان بﻪ شکﻞ
"متﺨﺼﺼین مرتبط با زنجیره توزیع تعاونی کمبایﻨﺪاران
اﺳتان ﻓارس با  5ﺳال ﺳابﻘﻪ کار و تﺤﺼیﻼت ﺣﺪاﻗﻞ
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کارشﻨاﺳی" بﻪ دﻟیﻞ مﺤﺪود بودن ﺧبرﮔان ،تعﺪاد جامعﻪ
برابر با  9تن بود .ﺳپس پرﺳشنامﻪ میان  80نﻔر از
کارکﻨان تعاونی و کمباینداران مورد ﺳﻨجش ﻗرار ﮔرﻓﺖ.
برای تعیین روایی پرﺳشنامﻪ از روایی مﻨﻄﻘی اﺳتﻔاده
ﮔردیﺪ و برای پایایی پرﺳشنامﻪ از آزمون آﻟﻔای کرونباخ
اﺳتﻔاده شﺪ .آزمون آﻟﻔای کرونباخ ﻗابﻠیﺖ اﻋتماد یا
پایایی پرﺳشنامﻪ یﮏ آزمون آماری اﺳﺖ کﻪ ﺣاﺻﻞ آن
یﮏ ضریب بﻪ نام آﻟﻔای کرونباخ می باشﺪ .تعﺪاد متغیرها
بﻪ تعﺪاد ﺳواالت پرﺳشنامﻪ میباشﺪ (کﻪ هر دﺳتﻪ ﺳوال
کﻪ دارای ﮔزیﻨﻪهای همسان و مساوی داشتﻪ باشﻨﺪ ،بایﺪ
بﻪ ﻃور جﺪاﮔانﻪ آزمون شونﺪ) .ترتیب ﮔویﻪها (از نﻈر
امتیاز ﺳواالت) برای ضریب کرونباخ مهﻢ نیسﺖ ،چون
این ضریب بر اﺳاس واریانس ،مﺤاﺳبات را انجام میدهﺪ:
(رابﻄﻪ )1

∑𝑘𝑖=1 𝑆𝑖2
𝑘
(=𝛼
) (1 −
)
𝑘−1
𝑆2

کﻪ در آن  kتعﺪاد ﮔویﻪها 𝑆 2 ،واریانس جمع نمره
های هر پاﺳﺨﮕو و  𝑆𝑖2واریانس نمرات مربوط بﻪ ﮔویﻪ i
ام اﺳﺖ (  .) Fathi-Ashtiyani, 2010در این پﮋوهش
برای مﺤاﺳبﻪ آﻟﻔای کرونباخ از نرماﻓزار  SPSSاﺳتﻔاده
ﮔردیﺪ و در پایان با روش تاپسیس پارامترها رتبﻪبﻨﺪی
شﺪنﺪ.
روش تاپسیس در ﺳال  1981توﺳط هوانگ و یون
اراﺋﻪ ﮔردیﺪ .اﺳاس این روش انتﺨاب ﮔزیﻨﻪایسﺖ کﻪ
کﻢترین ﻓاﺻﻠﻪ را از جواب ایﺪهآل مثبﺖ و بیﺸترین
ﻓاﺻﻠﻪ را از جواب ایﺪهآل مﻨﻔی دارد .ﺣﻞ یﮏ مسئﻠﻪ بﻪ
روش تاپسیس شامﻞ هﻔﺖ مرﺣﻠﻪ بﻪ شرح زیر میباشﺪ:
 -1تبﺪیﻞ ماتریس تﺼمیﻢﮔیری بﻪ یﮏ ماتریس
بی مﻘیاس شﺪه:
𝑗𝑖𝑟

(رابﻄﻪ )2

2
𝑚∑√
𝑗𝑖𝑟 𝑖=1

= 𝑗𝑖𝑛

در این رابﻄﻪ  rijارزش هر شاﺧﺺ متﻨاﺳب با هر
ﮔزیﻨﻪ و  nijارزش هر شاﺧﺺ بﻪ ﺻورت بیوزن شﺪه
اﺳﺖ.
 -2بردار  Wاز ﻃریﻖ آنتروپی شانون مﺤاﺳبﻪ
ﮔردیﺪ کﻪ یکی از روشهای تﺼمیﻢ ﮔیری چﻨﺪ معیاره
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برای مﺤاﺳبﻪ وزن معیارها می باشﺪ .در این روش
نیازمﻨﺪ بﻪ ماتریس معیار-ﮔزیﻨﻪ میباشﺪ .این روش در
ﺳال  1974توﺳط شانون و ویور اراﺋﻪ شﺪ .آنتروپی بیان
کﻨﻨﺪه مﻘﺪار ﻋﺪم اﻃمیﻨان در یﮏ توزیع اﺣتمال پیوﺳتﻪ
اﺳﺖ .ایﺪه اﺻﻠی این روش آن اﺳﺖ کﻪ هر چﻪ پراکﻨﺪﮔی
در مﻘادیر یﮏ شاﺧﺺ بیﺸتر باشﺪ آن شاﺧﺺ از اهمیﺖ
بیﺸتری برﺧوردار اﺳﺖ .شانون نﺸان داد کﻪ وﻗایع با
اﺣتمال وﻗوع زیاد اﻃﻼﻋات کمتری در اﺧتیار میﮔذارنﺪ
و برﻋکس هر چﻘﺪر اﺣتمال وﻗوع یﮏ رﺧﺪاد کمتر باشﺪ،
اﻃﻼﻋات ﺣاﺻﻞ از آن بیﺸتر اﺳﺖ .با بﻪ دﺳﺖ آوردن
اﻃﻼﻋات جﺪیﺪ ،در واﻗع ﻋﺪم ﻗﻄعیﺖ ها کاهش یاﻓتﻪ و
ارزش اﻃﻼﻋات جﺪیﺪ برابر با مﻘﺪاری اﺳﺖ کﻪ از ﻋﺪم
ﻗﻄعیﺖ کاﺳتﻪ شﺪه اﺳﺖ .در نتیجﻪ ﻋﺪم ﻗﻄعیﺖ و
اﻃﻼﻋات پارامترهایی وابستﻪ بﻪ هﻢ هستﻨﺪ کﻪ مبانی
نﻈری این روش در زیر اراﺋﻪ شﺪه اﺳﺖ ( Asgharpour,
.)2006

 در این روش ابتﺪا ماتریس تﺼمیﻢﮔیری کمیمیشود ،بﻪ ﻋبارتی دیﮕر نﻈرات کﻠیﻪ ﺧبرﮔان در ﻗاﻟب
ماتریسهای تﺼمیﻢ ﮔیری اﺧذ و با ﻃیﻒ ﻟیکرت کمی
شﺪهانﺪ .از ﻃرﻓی ماتریس ﺣاﺻﻞ با میانﮕین ﺣسابی بﻪ
یﮏ ماتریس ﮔروهی تبﺪیﻞ شﺪه اﺳﺖ .ﺳپس با اﺳتﻔاده
از رابﻄﻪ ( )3ماتریس بیمﻘیاس شﺪه مﺤاﺳبﻪ شﺪه اﺳﺖ.
در این رابﻄﻪ 𝑗𝑖𝑟 ارزش هر شاﺧﺺ متﻨاﺳب با هر ﮔزیﻨﻪ،
 mتعﺪاد ﮔزیﻨﻪها و 𝑗𝑖𝑝 ارزش هر شاﺧﺺ بﻪ ﺻورت
بیوزن شﺪه اﺳﺖ.
𝑗𝑖𝑟
(رابﻄﻪ )3
𝑗 𝑃𝑖𝑗 = ∑𝑚 𝑟 ; ∀𝑖,
𝑗𝑖 𝑖=1

 مرﺣﻠﻪ بعﺪ ماتریس 𝑗𝐸 با توجﻪ بﻪ رابﻄﻪ ()4مﺤاﺳبﻪ ﮔردیﺪ:
(رابﻄﻪ )4
1

𝑚 , k=ln

𝑚∑ 𝑘𝐸𝑗 = −
] 𝑗𝑖𝑃𝑛𝑙 ∗ 𝑗𝑖𝑃[𝑖=1

کﻪ 𝑗𝐸 بیانﮕر مﻘﺪار ﻋﺪم اﻃمیﻨان k ،یﮏ مﻘﺪار ﺛابﺖ
مثبﺖ و  mتعﺪاد ﮔزیﻨﻪها اﺳﺖ.
 ﺳپس میزان انﺤراف از معیار هر شاﺧﺺ بااﺳتﻔاده از رابﻄﻪ ( )5مﺤاﺳبﻪ شﺪه اﺳﺖ.
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𝑗∀ ; 𝑗𝐸 𝑑𝑗 =1 −

(رابﻄﻪ )5
در رابﻄﻪ ﻓوق 𝑗𝑑 درجﻪ انﺤراف از اﻃﻼﻋات ایجاد
شﺪه بﻪ ازای ﮔزیﻨﻪ  jاﺳﺖ.
 برای تعیین وزن شاﺧﺺها از رابﻄﻪ ( )6اﺳتﻔادهشﺪه اﺳﺖ.
𝑗𝑑
(رابﻄﻪ )6
𝑗 ; ∀,

𝑗𝑑 ∑𝑛𝑗=1

= 𝑗𝑊

 بردار ﺣاﺻﻞ ،وزن شاﺧﺺها بر اﺳاس روشریاضی آنتروپی شانون اﺳﺖ کﻪ ﻋبارت اﺳﺖ از:
) 𝑛𝑊 W= (𝑊1 , 𝑊2 , 𝑊3 ,….
(رابﻄﻪ )7
 -3در این مرﺣﻠﻪ با اﺳتﻔاده از بردار معﻠوم  Wو
رابﻄﻪ ( ،)8ماتریس بی مﻘیاس وزین ( )Vمﺤاﺳبﻪ ﮔردیﺪ:
𝑛V= 𝑁𝐷 . 𝑊𝑚.
(رابﻄﻪ )8
𝑛 𝑊𝑚.بردار وزن و 𝐷𝑁 ارزش هر شاﺧﺺ بﻪ ﺻورت بی
وزن شﺪه اﺳﺖ.
 -4مﺸﺨﺺ نمودن راه ﺣﻞ ایﺪه آل مثبﺖ و راه
ﺣﻞ ایﺪه آل مﻨﻔی:
ﮔزیﻨﻪ ایﺪه آل مثبﺖ:
(رابﻄﻪ )9

𝑛𝑖𝑚
′
𝑥𝑎𝑚 ({ = 𝐴+
𝑖 𝑉𝑖𝑗 | 𝑗 ∈ 𝐽), ( 𝑖 𝑉𝑖𝑗 |𝑗 ∈ 𝐽 )} ,
i=1,2,3, …, m
+
+
+
+
𝐴+
} 𝑛𝑉 𝑖 = {𝑉1 , 𝑉2 , … , 𝑉𝑗 , … ,

ﮔزیﻨﻪ ایﺪه آل مﻨﻔی:
(رابﻄﻪ )10

𝑥𝑎𝑚
′
𝑛𝑖𝑚 ({ = 𝐴−
= 𝑖 𝑖 𝑉𝑖𝑗 | 𝑗 ∈ 𝐽), ( 𝑖 𝑉𝑖𝑗 |𝑗 ∈ 𝐽 )},
1,2,3, …, m
−
−
−
−
𝐴−
} 𝑛𝑉 𝑖 = {𝑉1 , 𝑉2 , … , 𝑉𝑗 , … ,

 -5مﺤاﺳبﻪ انﺪازه جﺪایی (ﻓاﺻﻠﻪ)
ﻓاﺻﻠﻪ ﮔزیﻨﻪ iام با ایﺪهآلها با اﺳتﻔاده از روش
اﻗﻠیﺪﺳی بﻪ شرح زیر اﺳﺖ:
 ﻓاﺻﻠﻪ ﮔزیﻨﻪ  iام از ایﺪهآل مثبﺖ برابر اﺳﺖ با:(رابﻄﻪ )11
0.5

𝑚 … , 𝑖 = 1,2

2
} ) 𝑉𝑗+

𝑛

𝑑𝑖+ = {∑(𝑉𝑖𝑗 −
𝑗=1
1- Closeness Index

 ﻓاﺻﻠﻪ ﮔزیﻨﻪ  iام از ایﺪهآل مﻨﻔی برابر اﺳﺖ با:(رابﻄﻪ )12
0.5

𝑚 … , 𝑖 = 1,2

2

𝑛

} ) 𝑑𝑖− = {∑(𝑉𝑖𝑗 − 𝑉𝑗−
𝑗=1

 -6مﺤاﺳبﻪ نزدیکی نسبی ﮔزیﻨﻪها بﻪ راه ﺣﻞ ایﺪه-
آل
شاﺧﺺ نزدیکی نسبی 1بﻪ ﺻورت رابﻄﻪ ()13
مﺤاﺳبﻪ ﮔردیﺪ:
(رابﻄﻪ )13

𝑑𝑖−
, 0 < 𝑐𝑙𝑖+ < 1 ,
) (𝑑𝑖+ + 𝑑𝑖−
𝑚 𝑖 = 1,2, … ,
= 𝑐𝑙𝑖+

هر انﺪازه ﮔزیﻨﻪها بﻪ راه ﺣﻞ ایﺪهآل نزدیﮏتر باشﺪ،
ارزش  𝑐𝑙𝑖+بﻪ واﺣﺪ نزدیﮏتر ﺧواهﺪ بود.
 -7رتبﻪبﻨﺪی ﮔزیﻨﻪها
بر اﺳاس ترتیب نزوﻟی  𝑐𝑙𝑖+میتوان ﮔزیﻨﻪهای
موجود از مسئﻠﻪ را بر اﺳاس بیﺸترین اهمیﺖ رتبﻪبﻨﺪی
نمود.
نتايج و بحث
در این پﮋوهش ،برای شﻨاﺳایی مهمترین پارامترها ،با
توجﻪ بﻪ تعریﻒ ﺧبرﮔان بﻪ شکﻞ "متﺨﺼﺼین مرتبط با
زنجیره توزیع تعاونی کمباینداران اﺳتان ﻓارس با  5ﺳال
ﺳابﻘﻪ کار و تﺤﺼیﻼت ﺣﺪاﻗﻞ کارشﻨاﺳی" بﻪ دﻟیﻞ
مﺤﺪود بودن ﺧبرﮔان ،تعﺪاد جامعﻪ برابر با  9تن بود.
پس از مﺸﺨﺺ کردن پارامترها ،پرﺳشنامﻪ میان 80
نﻔر از کارکﻨان تعاونی و کمباینداران مورد توزیع و
تکمیﻞ ﮔردیﺪ .پس از آن برای رتبﻪبﻨﺪی بﻪ روش
تاپسیس از نرماﻓزار متﻠب اﺳتﻔاده ﮔردیﺪ .در روش
تاپسیس ابتﺪا ایﺪهآلهای مثبﺖ و مﻨﻔی مﺤاﺳبﻪ شﺪه،
ﺳپس ﻓاﺻﻠﻪ هر ﮔزیﻨﻪ از ایﺪهآلها از روش اﻗﻠیﺪﺳی
مﺤاﺳبﻪ میﮔردد ،شاﺧﺺ نزدیکی ﮔزیﻨﻪها بﻪ دﺳﺖ
آمﺪه و در نهایﺖ پارامترها براﺳاس بیﺸترین اهمیﺖ

(علمی پژوهشی)

شريفی و همکاران :بررسی و رتبه بندی پارامترهای چابکی ...

رتبﻪبﻨﺪی میشونﺪ .نرم اﻓزار متﻠب دارای امکانات
ﮔستردهای در این روش میباشﺪ .در این مرﺣﻠﻪ بﻪ کمﮏ
نرم اﻓزار متﻠب یﮏ ماتریس واﺣﺪ شامﻞ اﻃﻼﻋات جمع
آوری شﺪه از کارشﻨاﺳان و تﻠﻔیﻖ تمامی نﻈرات شکﻞ
ﮔرﻓﺖ .در واﻗع تمامی نﻈرات کارشﻨاﺳان را کﻪ هرکﺪام
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بﻪ شکﻞ ماتریس بودنﺪ را جمعآوری کرده و میانﮕین
هﻨﺪﺳی نﻈرات ﮔروه تﺼمیﻢﮔیری را مﺤاﺳبﻪ کرده و بﻪ
یﮏ ماتریس واﺣﺪ تبﺪیﻞ کرد.
ایﺪهآلهای مثبﺖ و مﻨﻔی مﺤاﺳبﻪ شﺪنﺪ (جﺪول
:)2

جدول  -2ماتريس ايدهآل مثبت و ايدهآل منفی جامعه آماری در زنجيره توزيع تعاونی کمباينداران استان فارس

𝟗𝑪
0/2081

𝟖𝑪
0/1416

𝟕𝑪
0/3966

𝟔𝑪
0/1124

𝟓𝑪
0/1124

𝟒𝑪
0/1124

0/1079

0/0906

0/1762

0/0719

0/0719

0/0719

𝟑𝑪
0/1259

𝟐𝑪
0/3481

𝟏𝑪
0/1366

0/0806

0/1426

0/0874

𝑨+
𝑨−

𝒊𝑪 پاسخهای جامعه آماری به ايدهآلها
 𝑨+ايدهآلهای مثبت
 𝑨−ايدهآلهای منفی

ﺳپس ﻓاﺻﻠﻪ هر ﮔزیﻨﻪ از ایﺪهآلها از روش اﻗﻠیﺪﺳی مﺤاﺳبﻪ ﮔردیﺪ .نتایج بﻪ شرح جﺪول ( )3میباشﺪ:
جدول  -3فاصله هر گزينه مطرح در زنجيره توزيع تعاونی کمباينداران استان فارس از ايدهآلها

𝟏𝟏𝑨
0/1592

𝟎𝟏𝑨
0/2818

𝟗𝑨
0/0817

𝟖𝑨
0/0492

𝟕𝑨
0/0492

𝟔𝑨
0/1862

𝟓𝑨
0/0492

𝟒𝑨
0/2170

𝟑𝑨
0/3219

𝟐𝑨
0/2265

𝟏𝑨
0/1749

0/2036

0/0974

0/3111

0/3322

0/3322

0/1598

0/3322

0/1209

0/0568

0/1123

0/1667

𝒅𝒊+
𝒅𝒊−

 Aiپارامترهای مورد بررسی

در جﺪول ( )4نتایج مﺤاﺳبﻪ شاﺧﺺ نزدیکی ﮔزیﻨﻪها آورده شﺪه اﺳﺖ:
جدول  -4شاخص نزديکی گزينهها در زنجيره توزيع تعاونی کمباينداران استان فارس

𝟏𝟏𝑨
0/5612

𝟎𝟏𝑨
0/2569

𝟗𝑨
0/7920

𝟖𝑨
0/8711

𝟕𝑨
0/8711

𝟔𝑨
0/4618

𝟓𝑨
0/8711

𝟒𝑨
0/3577

𝟑𝑨
0/1499

𝟐𝑨
0/3314

𝟏𝑨

0/4879

 Aiپارامترهای مورد بررسی

در نهایﺖ ﮔزیﻨﻪهای موجود بر اﺳاس بیﺸترین اهمیﺖ رتبﻪبﻨﺪی شﺪنﺪ کﻪ نتایج در جﺪول ( )5ﮔزارش شﺪه اﺳﺖ:
جدول -5رتبهبندی پارامترهای مؤثر در زنجيره توزيع تعاونی کمباينداران استان فارس با روش TOPSIS

𝟏𝟏𝑨
3

𝟎𝟏𝑨
8

𝟗𝑨
2

𝟖𝑨
1

𝟕𝑨
1

𝟓𝑨
1

𝟔𝑨
5

𝟒𝑨
6

𝟑𝑨
9

𝟐𝑨
7

𝟏𝑨
4

 Aiپارامترهای مورد بررسی

در بین پارامترهای چابکی مورد ﺳﻨجش ﻗرار ﮔرﻓتﻪ
برای چابکی زنجیره توزیع تعاونی کمباینداران پس از
مﺤاﺳبﻪ شاﺧﺺ نزدیکی و رتبﻪبﻨﺪی آنها ،ﺣساﺳیﺖ و
پاﺳﺨﮕویی بﻪ بازار و مﺸتری ،ﺳرﻋﺖ انجام کار و معرﻓی
مﺤﺼول جﺪیﺪ با مﻘﺪار  0/8711در رده اول اهمیﺖ ﻗرار
ﮔرﻓتﻪانﺪ .دیﮕر ﻋوامﻞ موﺛر در چابکی از جمﻠﻪ

برنامﻪریزی درﺳﺖ ،کاهش هزیﻨﻪها ،بﻪکارﮔیری ،IT
ادغام وظیﻔﻪها و ﻓرآیﻨﺪها ،رضایﺖ مﺸتری،
انعﻄافپذیری ،کیﻔیﺖ انجام ﺧﺪمات و توﺳعﻪ
مهارتهای کارکﻨان کﻪ بین دو مﻘﺪار  0/7920و
 0/1499ﻗرار دارنﺪ ،بﻪ ترتیب در رده دوم تا نهﻢ ﻗرار
میﮔیرنﺪ .در شرایط کاری تعاونی کمباینداران اﺳتان
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ﻓارس ،با توجﻪ بﻪ ﺣساﺳیﺖ مﺤﺼوالت کﺸاورزی و
شرایط مﺤﺼول در ﻃول دوره رشﺪ "ﺳرﻋﺖ اراﺋﻪ ﺧﺪمات
و ﺣساﺳیﺖ و پاﺳﺨﮕویی بﻪ بازار و مﺸتری" در رده اول
اهمیﺖ ﻗرار ﮔرﻓتﻨﺪ .با توجﻪ بﻪ ایﻨکﻪ میانﮕین ﻋمر
کمباینهای موجود در تعاونی  12/6اﺳﺖ (در ﺣاﻟیکﻪ
ﻋمر مﻔیﺪ کمباینها هﺸﺖ تا نﻪ ﺳال اﺳﺖ) ،معرﻓی و
اﺳتﻔاده از کمباینهای جﺪیﺪامری اجتﻨاب ناپذیر اﺳﺖ
کﻪ جز اوﻟویﺖ اول برای تعاونی بﻪ شمار میآیﺪ .در ﺳﻄح
دوم "برنامﻪریزی درﺳﺖ" ﻗرار ﮔرﻓتﻪ اﺳﺖ کﻪ این
موضوع بﻪ دﻟیﻞ امکانات مﺤﺪود و ﺣجﻢ کاری تعاونی
اﺳﺖ؛ چرا کﻪ تﻨها با یﮏ برنامﻪریزی درﺳﺖ میتوان
تﺼمیمات مﻨاﺳبی در جهﺖ توزیع کمباینها اتﺨاذ نمود.
"کاهش هزیﻨﻪها" در رده ﺳوم اهمیﺖ ﻗرار ﮔرﻓﺖ؛ چون
هر زنجیره بایﺪ بتوانﺪ هزیﻨﻪهای ﺧود را کاهش و درآمﺪ
ﺧود را اﻓزایش دهﺪ.بﻨابراین در تعاونی مورد نﻈر ما نیز،
کاهش هزیﻨﻪها در ردههای اول اهمیﺖ ﻗرار ﮔرﻓتﻪ اﺳﺖ.
در رده چهارم "بﻪ کارﮔیری  "ITﻗرار ﮔرﻓتﻪ اﺳﺖ .در
ﺳﻄح پﻨجﻢ "ادغام ﻓرآیﻨﺪها و وظایﻒ جای ﮔرﻓتﻪ اﺳﺖ،
کﻪ چون تعاونی کمباینداران از شرکﺖهای ﺧﺪماتی با
نیروی کار مﺤﺪود اﺳﺖ ،ﻗرار ﮔرﻓتن این پارامترها پس
از ﻋوامﻞ ضروری ،ﻃبیعی بﻪ نﻈر میرﺳﺪ" .رضایﺖ
مﺸتری" کﻪ در رده شﺸﻢ اهمیﺖ ﻗرار ﮔرﻓتﻪ اﺳﺖ،
مستﻘیماً در تﺼمیﻢﮔیریهای مﺪیر مﺸارکﺖ نﺪارد و اﮔر
ﺳایر پارامترها بﻪ درﺳتی در تﺼمیﻢﮔیری دﺧیﻞ شونﺪ،
رضایﺖ مﺸتری ﺣاﺻﻞ میشود .پس از رضایﺖ مﺸتری،
"انعﻄافپذیری" ﻗرار ﮔرﻓتﻪ کﻪ با توجﻪ بﻪ شرایط تعاونی
و شرایط کاری متغیر مﺸتری (کﺸاورزان) ،مﻄرح اﺳﺖ
و کارکﻨان بایﺪ بتوانﻨﺪ در شرایط کاری متﻔاوت ،مﻨعﻄﻒ
برﺧورد کﻨﻨﺪ .کیﻔیﺖ انجام ﺧﺪمات و توﺳعﻪ مهارت
کارکﻨان در ﺳﻄوح نهایی (هﺸتﻢ و نهﻢ) ﻗرار ﮔرﻓتﻪ انﺪ.
در واﻗع اﮔر پارامترهایی مثﻞ بﻪ کارﮔیری  ،ITادغام
ﻓرآیﻨﺪها و وظایﻒ ،معرﻓی کمباینهای جﺪیﺪ و  ...در
ابتﺪا مﺪنﻈر ﻗرار بﮕیرد" ،کیﻔیﺖ انجام ﺧﺪمات" اﻓزایش

و "مهارت کارکﻨان" توﺳعﻪ مییابﺪ .نکتﻪ ﻗابﻞ ذکر در
این رتبﻪبﻨﺪی ،این اﺳﺖ کﻪ تمامی ﻋوامﻞ موﺛر در
چابکی با تﻔاوت کﻢ از یکﺪیﮕر رتبﻪبﻨﺪی شﺪهانﺪ و این
نﺸان دهﻨﺪه اهمیﺖ تمامی پارامترها در چابکی تعاونی
میباشﺪ ،کﻪ مﺪیر بایﺪ در تﺼمیﻢﮔیریها بﻪ این امر
توجﻪ داشتﻪ باشﺪ و هیچ یﮏ از ﻋوامﻞ را در توزیع
کمباینها نادیﺪه نﮕیرد.
نتيجهگيری
تﻘریباً تمامی ﻓعاﻟیﺖهای پﮋوهﺸی در راﺳتای دﺳتیابی
بﻪ نتایج معین و تبیین راهکارهای اجرایی و کاربردی
انجام میپذیرنﺪ .تﺤﻘیﻖ ﺣاضر نیز با هﺪف رتبﻪبﻨﺪی
پارامترهای موﺛر در چابکی زنجیره توزیع تعاونی
کمباینداران انجام ﮔرﻓتﻪ اﺳﺖ .مراﺣﻞ مﺨتﻠﻔی بﻪ
مﻨﻈور دﺳتیابی بﻪ این هﺪف ﺻورت ﮔرﻓﺖ .در این
پﮋوهش با اﺳتﻔاده از روش تاپسیس بﻪ مﻘایسﻪ و رتبﻪ-
بﻨﺪی ﮔزیﻨﻪها پرداﺧتﻪ شﺪ و یﮏ جواب بهیﻨﻪ بﻪ دﺳﺖ
آمﺪ کﻪ پس از رتبﻪبﻨﺪی پارامترها ،ﺣساﺳیﺖ و
پاﺳﺨﮕویی بﻪ بازار و مﺸتری ،ﺳرﻋﺖ انجام کار و معرﻓی
مﺤﺼول جﺪیﺪ با مﻘﺪار  0/8711در رده اول اهمیﺖ ﻗرار
ﮔرﻓتﻪانﺪ .دیﮕر ﻋوامﻞ موﺛر در چابکی از جمﻠﻪ
برنامﻪریزی درﺳﺖ ،کاهش هزیﻨﻪها ،بﻪکارﮔیری ،IT
ادغام وظیﻔﻪها و ﻓرآیﻨﺪها ،رضایﺖ مﺸتری ،انعﻄاف-
پذیری ،کیﻔیﺖ انجام ﺧﺪمات و توﺳعﻪ مهارتهای
کارکﻨان کﻪ بین دو مﻘﺪار  0/7920و  0/1499ﻗرار
دارنﺪ ،بﻪ ترتیب در رده دوم تا نهﻢ ﻗرار میﮔیرنﺪ.
روشهای تﺼمیﻢﮔیری موجود در اکثر ﺳازمانها،
روش مﻨاﺳبی نمیباشﺪ .چون معموالً بﻪ ﺻورت ﺳﻨتی
بوده و ﮔاها ﺳﻼیﻖ شﺨﺼی در آن ﺣاکﻢ میشود و مانع
از اتﺨاذ یﮏ تﺼمیﻢ درﺳﺖ میشود .در بعضی مواﻗع نیز
بعضی از معیارها نادیﺪه ﮔرﻓتﻪ میشود .در ﺻورتی کﻪ
این معیارها بایﺪ ﺣتما در تﺼمیﻢﮔیری درنﻈر ﮔرﻓتﻪ
شود .تعاونی کمباینداران اﺳتان ﻓارس نیز از این ﻗاﻋﺪه
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 بﻨابراین این تﺤﻘیﻖ در ﺻﺪد آن برآمﺪ راه ﺣﻠی.نمیباشﺪ

مستثﻨی نبوده و تﺼمیماتی کﻪ در زمیﻨﻪ توزیع

ﺳیستماتیﮏ براﺳاس اﻟﮕوریتﻢهای تﺼمیﻢﮔیری

کمباینﮔرﻓتﻪ میشود بر اﺳاس تجربیات کارشﻨاﺳان و

.چﻨﺪمعیاره ارایﻪ دهﺪ

 واضح اﺳﺖ کﻪ این نوع تﺼمیﻢ ﮔیری.ﺳﻨتی میباشﺪ

.هيچگونه تعارض منافع بين نويسندگان وجود ندارد
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