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Purpose: The purpose of this paper to evaluate the level of antifragility in the supply chain of a Daroopakhsh company. 
To improve the company's competitive position and confrontation to disruptions and breakdowns, the supply chain 
must move towards antifragility. Accordingly, the supply chain, in addition to being prepared to deal with and respond 
to disruptions, has the ability to recover pre-disruption conditions and create even better conditions. To move in this 
direction, it is necessary for decision makers to properly recognize the current position of their supply chain and make 
the right decisions to improve its dominance. 

Methodology: To achieve this goal, the present study intends to determine the declining performance of this supply 
chain system in optimal, current and minimum conditions using Demetel technique, graph theory method and matrix 
approach. Finally, using the importance-performance analysis method, the components of supply chain are analyzed and 
prioritize the improvement of each factor. 

Findings: Based on the results, respectively, supply chain structure, improvement and recovery, learning, flexibility and 
innovation are in the first to fifth priority to improve the dominance structure of the company's supply chain. 

Originality/Value: This research supports organizations in assessing the level of sufficiency of their supply chain and 
facilitates decision making. The following approach can simplify the dynamic nature of the environment for managing 
supply chain disruptions and even allow managers to compare different supply chains. Continuous assessment and 
monitoring of the level of chain volatility enables the creation of a competitive advantage to achieve greater market share 
even during a disruption or ongoing disruptions. 

Keywords: Supply chain management, Antifragility, DEMATEL technique, Graph theory and matrix approach, 

Performance importance analysis, Fuzzy approach. 
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  مقدمه -1

تامین  وکار و زنجیرهتر از زمانی که زنجیره تامین و مدیریت آن وارد ادبیات مدیریت عملیات شود، همواره ریسک در کسبخیلی پیشبرای 
داد بها و تعهای تامین ادویه، مواد غذایی، فلزات گرانها و حتی هزاران سال پیش، رویدادهای مختلفی درباره وقفهوجود داشته است. از قرن

ول سادگی قابل بیان است که در طها در طوفان و دزدی دریایی گزارش شده است. بهمحصوالت دیگر به دلیل از بین رفتن کشتی زیادی از
 .[16]تاریخ، همواره مدیریت ریسک زنجیره تامین چالش برانگیز بوده است 

                       

 و تحقیق در عملیات گیریتصمیم 
  72-87(، 1402)(، 1، شماره )8دوره                                                  

     www.journal-dmor.ir 

  پژوهشی نوع مقاله:

 ارایه مدلی برای ارزیابی پادشکنندگی زنجیره تامین )موردمطالعه: شرکت توزیع دارو پخش(

  2محمدحسن ملکی ، ،*1محمدمهدی رحیمیان اصل 
 .رانی(، تهران، ایجمهور استی)وابسته به نهاد ر یزیرو برنامه تیریآموزش و پژوهش مد یمؤسسه عال ات،یو عمل دیتول ،یصنعت تیریگروه مد1   

 گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه قم، قم، ایران.2

کند. بر  سوی پادشکنندگی حرکتبایست بهها، زنجیره تامین میجایگاه رقابتی شرکت و مقابله با اختالالت و شکست برای بهبود هدف:
هتری ب این اساس، زنجیره تامین عالوه بر آمادگی مواجهه با اختالالت و پاسخ به آن، توان بازیابی شرایط قبل از اختالل را داشته و حتی شرایط

ای بهبود درستی شناخته و برگیران جایگاه فعلی زنجیره تامین خود را بهبرای حرکت در این مسیر، الزم است تا تصمیم را نیز ایجاد نماید.
وضعیت پادشکنندگی آن تصمیمات درستی اتخاذ نمایند. برای همین منظور، هدف اصلی پژوهش حاضر ارزیابی سطح عملکرد 

 های آن است.پخش و تعیین اولویت بهبود مولفهپادشکنندگی در زنجیره تامین شرکت توزیع دارو 

جهت دستیابی به این هدف، پژوهش حاضر قصد دارد با کاربست تکنیک دیمتل و روش تئوری گراف و رویکرد  شناسی پژوهش:روش
ا استفاده از رنهایت بهای بهینه، فعلی و کمینه مشخص نماید و دماتریسی میزان عملکرد پادشکنندگی این سیستم زنجیره تامین را در حالت

های پادشکنندگی زنجیره تامین شرکت توزیع دارو پخش را مورد تحلیل قرار داده و اولویت بهبود هر عملکرد، مولفه-روش تحلیل اهمیت
 فاکتور را مشخص نماید.

یت اول تا پذیری و نوآوری، در اولوانعطافآمده به ترتیب، ساختار زنجیره تامین، بهبود و بازیابی، یادگیری، دستبر اساس نتایج به ها:یافته
 پنجم برای بهبود ساختار پادشکنندگی زنجیره تامین شرکت قرار دارند.

ها را در ارزیابی سطح پادشکنندگی زنجیره تامین خود پشتیبانی نموده و منجر به رو سازمانپژوهش پیش افزوده علمی:اصالت/ارزش
تواند ماهیت پویای محیطی را برای مدیریت اختالالت زنجیره تامین ساده شود، میدر ادامه ارایه میگردد. روشی که گیری میتسهیل تصمیم

های مختلف را به مدیران بدهد. ارزیابی و رصد مستمر سطح پادشکنندگی زنجیره تامین امکان کرده و حتی امکان مقایسه زنجیره تامین
 کند.می بیشتر حتی در طول یک اختالل و یا اختالالت مستمر را فراهمایجاد مزیت رقابتی برای دستیابی به سهم بازار 

مدیریت زنجیره تامین، پادشکنندگی، تکنیک دیمتل، تئوری گراف و رویکرد ماتریسی، تحلیل اهمیت عملکرد، رویکرد  ها:کلیدواژه
 فازی.

 چکیده

 

Jo
u
rn

al
 o

f 
D

ec
is

io
n
s 

an
d

 

  
  

O
p
er

at
io

n
s 

R
es

ea
rc

h
 

 Jo u
r

n
a

l o
f 

D ec is
i

o n
s 

an d
 

    O p
e

ra ti o n
a

l R es ea rc h
 

mailto:dastam66@gmail.com
http://dorl.net/dor/20.1001.1.25385097.1402.8.1.4.6


 

 

 

 

73 

ایه 
ار

ش(
پخ

رو 
ع دا

وزی
ت ت

شرک
عه: 

طال
ردم

مو
ن )

امی
ره ت

جی
ی زن

دگ
کنن

دش
ی پا

زیاب
ی ار

 برا
لی

مد
 

ت. تنها شدت گرفته بلکه بسیار تنگاتنگ شده اسر نهها در میان آشفتگی بازارهای جهانی و شرایط ناپایداامروزه نیز، رقابت میان شرکت
ی مدیریت ها بر رودر این فضای متالطم، تمرکز شرکتاند. ای رو به رو شدهسابقهوکارها با اختالالت فراوان در مقیاس بیدرنتیجه کسب
قابت با سایرین دارد. چراکه رقابت بیش از ها در رهای تامین خود بوده که این کارآمدی تاثیر شگرفی بر روی توفیق آنکارآمد زنجیره

ند تواهایی است که میترین بخشدهد. زنجیره تامین یکی از مهمها رخ میهای تامین آنها باشد در سطح زنجیرهکه در سطح شرکتآن
از طرف   [22]اپور و همکارانرض ی رقابت از دیگر رقبا متمایز کند و جایگاه آن را در بازارهای جهانی ارتقا دهدسازمان را در عرصه

ناپذیر به ها و تصمیمات اجتنابهای تامین، شکست در بسیاری از عرصههای مطرح در زنجیرهدیگر، با توجه به تعدد روابط و پیچیدگی
توانند منجر به وقوع اختالالت غیرمنتظره شوند. های الینفکی دارند که میهای زنجیره تامین ریسکدرواقع، تمامی فعالیترسد. نظر می

گاه ساخته است های مشتریان، کسبتر محصوالت و افزایش درخواستهای تامین، چرخه حیات کوتاهتوسعه جهانی زنجیره وکارها را آ
 .[19]، [16]های مالی باشد تواند علت وقوع رویدادهای نامطلوب و ضربهکه اختالالت زنجیره تامین می

ده، کننهای مختلف همچون موجودی، انتخاب تامینبایست در حوزهعنوان جزیی از یک سیستم تامین میها بهدر همین راستا، شرکت
های با چالش رو شدنبیات زنجیره تامین، برای روبهبینی تقاضا تصمیمات مهمی بگیرند. در مطالعه ادبازاریابی، منابع انسانی و پیش

. یکی از نظریات مطرح در جلوگیری از [32]، [12]شده است مطرح 3و پایداری 2آوری، تاب1متعدد، مفاهیم مختلفی چون چابکی
، [9]اختالل است  های خطر وپادشکنندگی قابلیت بهبود سیستم در موقعیت است. 4اختالالت و شکست زنجیره تامین، پادشکنندگی

کند. به واردکردن آسیب به سیستم نیست، بلکه در چنین شرایطی سیستم رشد می تنها هیچ اختاللی قادردر این حالت نه .[31] ،[26]
به  رشدن با اختالالت را داشته و بتواند پاسخی کارا و موثزنجیره تامین باید طوری طراحی گردد که آمادگی مواجه بر اساس این نظریه،

ابلیتی قعالوه قابلیت بازیابی شرایط قبل از اختالل را داشته باشد و یا حتی بتواند شرایط بهتری را نیز ایجاد نماید. این یعنی ها دهد. بهآن
رکت شان بیش از حهای تامین پادشکننده در مواجهه با اختالالت حرکت صعودیدر چنین حالتی سیستم آوری.بیش از چابکی و تاب

بایست توان وکار میگونه شکستی را تجربه نکند. به عبارت بهتر، یک کسبشان است و این به معنای آن نیست که سیستم هیچلینزو
های ای کسب یادگیری کند که در بلندمدت هیچ جایی برای شکستگونهها بهشناسایی عوامل ریسک را داشته و از خلل درگیر شدن با آن

تواند از طریق ریسک است که می پادشکننده هایسیستم رکن ترینمهم یادگیریقی نگذارد. بر این اساس، رقابت با بزرگ در عرصه
 حاصل شود، است بوده ناشناخته که از قبل جدیدی قوانین طریق از یادگیری اشتباهات و از یادگیری ای،دو حلقه یادگیری شده،کنترل

[9]، [18] ،[32]. 

ها نباشند؛ اما توانایی بیشتری برای غلبه بر اختالالت ترین زنجیرههزینههای تامین پادشکننده، کمزنجیرهاز منظر دیگر، ممکن است 
مثال فراگیری زنجیره تامین ناب و تولید به هنگام اغلب موجب عنوانوکار غیرقطعی برآیند. بهدارند و قادرند که از عهده محیط کسب

ها موجودی ذخیره برای پاسخ به کمبودهای دهند. آنرا در رویدادهای عدم اطمینان کاهش می گوییکمبود موجودی بوده و سطح پاسخ
تواند عواقب منفی بالقوه را به علت مواجهه با شوند را ندارند. این چالش میغیرمنتظره مواد که درنتیجه تالطم و تغییر در بازار ایجاد می

  [23].گرددتب بیشتری منجر میمراهای مالی بهریسک داشته باشد که به زیان

توان در چهار جنبه مورد بررسی قرار داد، آمادگی برای مواجهه با رویدادهای مخرب، پاسخ به رو، پادشکنندگی زنجیره تامین را میازاین
شکنندگی زنجیره تامین هاست. اقدامات پاداین رویدادها در حین وقوع، بازیابی از این رویدادها و رشد و ایجاد مزیت رقابتی پس از آن

 یزنجیره تامین توانای ای عمل کنند که یکگونهبهشوند ها با حداقل هزینه و زمان حداکثر میکه این جنبهمنظور اطمینان از اینباید به
ست که ا معنی آن مواجهه است، داشته باشد. این به این ماهیت خطرهایی که با های متفاوت برای مطابقت باواکنش توسعه ای بهنهفته

 های از پیش موجود،از پاسخ ایجای انتخاب مجموعهبه مخرب به یک رویداد پاسخ مناسب زنجیره تامین ممکن است برای ارایه عناصر
 نجیره تامین،ز ذاتا مربوط به، بینیپیشغیرقابلممکن است  مخربی است که حوادث کننده ماهیتمنعکس تطبیقی قابلیت تغییر کنند. این

 هایو واکنش مخرب حوادث زنجیره تامین ممکن است از با گذشت زمان،... باشند. درنهایت های زنجیره تامین وراستا با واکنشهم
تر برای تهدیدات مشابه در آینده پاد شکننده که آن را نیز توسعه یابند های جدیدقابلیت و ممکن است مربوط به هر حادثه یاد بگیرد

 ست.اپادشکنندگی در زنجیره تامین سطح ارزیابی گیرد، در اینجا چالش مهمی که فراروی مدیران زنجیره تامین قرار می.  [24]نمایدمی

                                                             

1 Agility 
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3 Sustainability 

4 Antifragility 
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، اثربخشی های پادشکنندهفقدان روش مناسب ارزیابی سیستم توانند ارزیابی کنند، ندارند.چه را که نمیتوان کنترل و بهبود آن مدیران درواقع
 وکار بر پادشکنندگی زنجیره تامین را دارند.ندرت توان بررسی تاثیر تعیین استراتژی کسببه هادهد. آنکاهش میها را نظارت بر آن

ردهای کند تا اثربخشی راهبوکارها کمک میای برای ارزیابی میزان پادشکنندگی در زنجیره تامین به کسبارایه روش بهبودیافته رو،ازاین
ارزیابی پادشکنندگی را قبل و بعد از اجرای اقدامات مدیریت  پادشکنندگی زنجیره تامین، جند. تعیین شاخصمقابله با ریسک خود را بسن

های نامطمین بررسی مجدد گشته و پیگیری آن در طول ها سطح پادشکنندگی در محیطچنین با استفاده از آنکند. همریسک تسهیل می
بندی چنین منجر به دستهکند و همهای ریسک ارایه میهای سیستم برای درک موقعیتی از ویژگییابد. این ارزیابی دانش عمیقزمان ادامه می

 .گرددها مدیریت ریسک و مقابله با آن موردنیاز است، میبیشتر نواحی که در آن

گیری میموده و منجر به تسهیل تصها را در ارزیابی سطح پادشکنندگی زنجیره تامین خود پشتیبانی نمرو سازماندر همین راستا، پژوهش پیش
تواند ماهیت پویای محیطی را برای مدیریت اختالالت زنجیره تامین ساده کرده و حتی امکان شود، میروشی که در ادامه ارایه می .گرددمی

تی کان ایجاد مزیت رقابهای مختلف را به مدیران بدهد. ارزیابی و رصد مستمر سطح پادشکنندگی زنجیره تامین اممقایسه زنجیره تامین
 کند.می برای دستیابی به سهم بازار بیشتر حتی در طول یک اختالل و یا اختالالت مستمر را فراهم

 پیشینه پژوهش -2

ها را به سه دسته شکننده، گردد" سیستمدر پژوهش خود با عنوان "پادشکنندگی: چیزی که از اختاللت حاصل می [27]برای اولین بار طالب 
ین شرایط را روند. سیستم پایدار اراحتی از بین میهای شکننده در اختالالت بهبندی سیستمدار و پادشکننده تقسیم نمود. در این تقسیمپای

روند، بلکه با یادگیری مستمر در بلندمدت رشد تنها در اختالالت از بین نمیهای پادشکننده نهرود؛ اما سیستمتحمل نموده و از بین نمی
وکار با افزایش شدت رقابت، نوسانات بازار و نواسانات کنند. درنهایت وی در پژوهش خود تاکید دارد که در فضای کنونی کسبمی

 وکارها به سمت پادشکنندگی حرکت نمایند.بایست تمام کسبتکنولوژی، می

شکنندگی کرده و فاکتورهای یک سیستم های مفهومی سعی در شناخت بیشتر پاددر پژوهش خود بر اساس مدل [13] جانسون و جورج
 ترین فاکتور معرفی نمودند.عنوان مهمپادشکننده را بررسی کردند و یادگیری به هنگام اختالالت را به

کند که زنجیره تامین پادشکننده زنجیره تامینی است که تمام عدم با درنظر گرفتن عدم قطعیت در زنجیره تامین، بیان می [32]زایتسمن 
 ها از آمادگی مناسبی برخوردار باشد. در این حالت عملکرد سیستم همراه با رشد خواهد بود.بینی کرده و برای مقابله با آنها را پیشتقطعی

بر پویایی تغییرات معیارها و فاکتورهای سنجش پادشکنندگی یک سیستم  [13]های جانسون و جورج با نقد دیدگاه [14]کنون و همکاران 
تواند با تعریف استانداردهای رسمی در انتخاب ها با طراحی مدل جدیدی بیان داشتند که این مدل جدید مین تاکید نمودند. آندر طول زما

 آوری نتایج ارزیابی خود را بهبود دهد.هایی برای جمعمعیارها و شیوه

سایر بازیگران زنجیره تامین جهت دستیابی به کنندگان و در پژوهش خود بر نقش حیاتی ارتباطات میان مشتریان، تامین [2]بندل  
 کند. پادشکنندگی تاکید می

های صنعتی به مورد کاوی تحلیل پادشکنندگی سازمانی ضمن تاکید بر کاربرد مفاهیم تئوری پادشکنندگی در محیط [7]قاسمی و علیزاده 
کارگیری منطق فازی سطح پادشکنندگی این شرکت را در برابر ها با بهشده پرداختند. آندر یک شرکت تولیدکننده اسکناس و اوراق ضمانت

 بخش توصیف کردند.اختالالت با هفت معیار اصلی سنجیده و درنهایت رضایت

در مقاله خود با عنوان "پادشکنندگی در معامالت فناوری" تجارت فناوری را از منظر پادشکنندگی، عدم تقارن و قابلیت  [4]کاپمن و ایوانف 
ها با تاکید بر ماهیت ناپایدار و نامشخص تجارت فناوری، توانایی انطباق و پاسخ سریع برای افزایش اختیاری مورد بررسی قرار دادند. آن

گذاری از کامال رقابتی را ضروری دانسته و با بررسی اثر قابلیت اختیاری و عدم تقارن مثبت در طراحی سرمایه احتمال بقا در یک فضای
 گذاران چارچوبی برای پادشکنندگی فرآیندها در این زمینه ارایه دادند.طرف شرکت و سرمایه
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گیری ریسک دیگر سناریوهای واقعی را با تی اندازههای سنبا تحلیل بخش بانکی جهان دریافتند که روش [5]دوز پاسوس و همکاران 
را  ها مفهوم پادشکنندگیگذارند. آنتوانند پویایی بازارها را تغییر دهند، کنار میکنند و رویدادهایی را که میعدم اطمینان منعکس نمی

یا یک سیستم کنند که آانکی" تحلیل میکنند و با تعریف "شاخص پادشکنندگی بدر مقایسه با مفاهیم دیگر مدیریت ریسک انتخاب می
برد نظمی و استرس بهره میکند )مقاوم( یا از مزایای آن ناشی از بیشود )شکننده است(، مقاومت میدر برابر اختالالت تسلیم می

 کنند.بیین میت )پادشکننده(. این شاخص را بر اساس محاسبه یک عدد فازی مثلثی برای کمی کردن معیارهای کیفی سنجش پادشکنندگی

های تجاری رویکردی امیدوارکننده برای کنند که همکاری در اکوسیستمدر پژوهش خود استدالل می [20]ماتوس -رمضانی و کامارینا
های موجود برای ایجاد یک ساختار پادشکننده، برای انتخاب استراتژی ها ضمن مرور بر استراتژیمقابله با اختالالت است. آن

تی ارایه های انقالب چهارم صنعسازی مبتنی بر پویایی چند عامل و سیستم با توجه به زمینهسازی و شبیهیک چارچوب مدل تر،اثربخش
 دهند.می

طور خالصه بررسی شدند. با بررسی های اخیر بههای صورت گرفته در حوزه پادشکنندگی در سالترین پژوهشمهم 1جدول در 
تلف های مخها به ارزیابی سطح پادشکنندگی در حوزهتوان دریافت که تعدادی از آنمطالعات صورت پذیرفته در پیشینه پژوهش می

 ها تمرکز نموده است.ررسی و تحلیل پادشکنندگی در سطح زنجیره تامین شرکتاند، اما کمتر پژوهشی به بسازمانی پرداخته

 بررسی اجمالی مطالعات صورت گرفته در حوزه پادشکنندگی. -1جدول 
Table 1- Overview of studies conducted in the antifragility. 

 

 شناسی پژوهشروش -3

شناسی، آمیخته است. هدف نهایی پژوهش حاضر سنجش پژوهش حاضر از منظر هدف، کاربردی؛ ازنظر اجرا، توصیفی و ازنظر روش
سطح عملکرد پادشکنندگی در زنجیره تامین شرکت توزیع دارو پخش است. جامعه نظری پژوهش شامل کلیه مدیران و کارشناسان 

سال سابقه مرتبط پژوهشی و  10، خبرگان با شرط حداقل 1گلوله برفیگیری ا روش نمونهبزنجیره تامین صنعت داروسازی کشور است. 
گیری تا زمانی ادامه یافت که ... در این حوزه انتخاب شدند. فرایند نمونه مندی به موضوع پژوهش واجرایی، تحصیالت مرتبط، عالقه

های اتفاق افتاده و کفایت نظری خبرگان و داده 2اقع اشباع نظریدیگر مفهوم جدیدی در نظرات و مصاحبه خبرگان پدید نیامد. درو
تن از خبرگان انتخابی خاتمه یافت و عملیات  25گیری تا های ایشان حاصل گردید. بر این اساس نمونهشده بر اساس مصاحبهآوریجمع

 ها متوقف شد.گردآوری داده

                                                             

1 Snowball sampling 2 Theorerical saturation 

 روش تحقیق تمرکز زمان پژوهشگر

 مرور ادبیات های پیشگیرانه و واکنشی پادشکنندگی سازمانی استراتژی 2021 [17]میونوز و همکاران 
 مرور ادبیات طراحی سیستم خرید پادشکننده 2021 [24]سعد 

 کیفی طراحی مدل پادشکنندگی سازمان 2020 [3]باتجز و همکاران 

 تمسیستحلیل پویایی  وکارپادشکنندگی کسب سازیمدل 2020 [20]ماتوس -رمضانی و کامارینا

 کمی  سنجش پادشکنندگی بانکداری 2019 [5]دوز پاسوس و همکاران 

 کیفی عتیهای انقالب چهارم صنکارگیری قابلیتپادشکنندگی فعال با به 2019 [30]یوزونف و همکاران 

 2019 [21]رنجبر و همکاران 
بررسی تاثیر فناوری شناسایی با استفاده از فرکانس رادیویی در 

های زنجیره تامین ناپذیری و کاهش هزینهشکستافزایش سطح 
 صنایع تولیدی ارومیه

 توصیفی _ پیمایشی

 آمیخته پادشکنندگی در تجارت فناوری 2018 [4]کاپمن و ایوانف 

 2017 [15]سپهر و همکاران خوش
وری زنجیرۀ تامین شرکت فوالد مبارکه اصفهان با ارزیابی بهره

 ناپذیریرویکرد شکست
 کمی

 کمی هاناپذیری سیستمتدوین چارچوب برای سنجش و ارزیابی شکست 2017 [8]قاسمی و همکاران 

 2017 [7]قاسمی و علیزاده 
مورد کاوی تحلیل پادشکنندگی سازمانی در یک شرکت تولیدکننده 

 شدهاسکناس و اوراق ضمانت
 کمی
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ر مند مقاالت دنندگی زنجیره تامین از روش اسنادی با استفاده از مرور نظامهای پادشکبرای شناسایی و تعیین چارچوب نظری و مولفه
در این پژوهش از سه پرسشنامه استفاده گردید. مجالت علمی معتبر دارای ضریب تاثیر باال و مصاحبه با خبرگان استفاده شد. درواقع 

کنندگی زنجیره تامین صنعت دارو استفاده شد و از طریق روایی های پادشپرسشنامه اول، پرسشنامه خبره سنجی است که برای غربال مولفه
استفاده شد.  1از آزمون ویلکاکسونپایایی منظور بررسی چنین بهمحتوا و صوری به تایید اساتید دانشگاه و خبرگان پژوهش رسیده است. هم

ه اختالف معناداری بین نتایج دو پرسشنامه وجود نداشت ای توزیع شد و نتایج نشان داد کهفتهپرسشنامه در دو مرحله در فاصله زمانی یک
 ست.ها تضمین اهم استاندارد بوده و روایی و پایایی آنمورداستفاده های دو تکنیک ، پایایی تایید شد. پرسشنامه95و در سطح اطمینان %

ینه پژوهش استخراج و توسط خبرگان با استفاده های پادشکنندگی زنجیره تامین از پیشنخست مولفه مرحلهبرای دستیابی به هدف پژوهش در 
 شوند.غربال و نهایی می 2ایاز آزمون دوجمله

( میزان اهمیت هر مولفه در سیستم DEMATEL) 3گیری و آزمایشگاه ارزیابیدر مرحله دوم با استفاده از روش فن آزمون تصمیم
بر پایه نظرات خبرگان جهت بررسی رابطه متقابل میان عوامل  DEMATELگردد. پادشکنندگی زنجیره تامین با رویکرد فازی مشخص می

شود. این روش شدت اثر روابط متقابل میان عوامل و درواقع میزان ها به کار گرفته میدرون یک سیستم و ساختاردهی سیستماتیک به آن
های این روش گام [25].  گروه علت و معلول تقسیم نماید تواند این عوامل را به دوکند و میصورت امتیاز عددی تعیین میها را بهاهمیت آن

 اختصار بدین شرح است:به

 تشکیل ماتریس ارتباط مستقیم اولیه. .1
 تشکیل ماتریس نرمالیزه شده ماتریس ارتباط مستقیم. .2

 تشکیل ماتریس ارتباط کل. .3

 محاسبه میزان اثرگذاری )اهمیت( و اثرپذیری هر مولفه. .4

 .4رسم گراف علت و معلولی .5

ها(، برای تعیین سطح )مقادیر کمی شدت روابط میان مولفه DEMATELآمده درروش دستدر مرحله سوم با استفاده از اطالعات به
شود با رویکرد فازی استفاده می 5عملکرد زنجیره تامین شرکت موردمطالعه از منظر پادشکنندگی از روش تئوری گراف و رویکرد ماتریسی

های اجرای این روش در این گام. [11] های صنعتی مطرح استها در محیطگیری کمیتگیری و اندازهعنوان روشی برای تصمیمکه به
 اختصار بدین شرح است:پژوهش به

 (.DEMATELروش  5دار )براساس خروجی گام صورت گراف جهتها بهنمایش روابط میان مولفه .1
 دار:نمایش ماتریسی گراف جهت .2

 تعریف ماتریس مربعیE  ( روش 3بر اساس خروجی گام DEMATEL.) 

  تعریف ماتریس قطریV (بندی نظرات خبرگان در پرسشنامه تعیین عملکرد هر مولفهبراساس جمع.) 

 با تجمیع دو ماتریس  6متغیر نهایی تشکیل ماتریسE  وV. 

 .های کمینه، فعلی و بیشینهو تعیین مقدار کمی عملکرد در حالتمتغیر نهایی نمایش تابع مقدار ثابت ماتریس  .3

پذیرد. این روش، های پادشکنندگی زنجیره تامین صورت میمولفه 7های قبل، تحلیل اهمیت عملکردکارگیری نتایج گامدر مرحله آخر با به
دهد. عالوه بر ها را در شناسایی نقاط قوت و ضعف یاری میاولین بار برای تحلیل عملکرد صنایع ارایه گردید. این روش مدیران سازمان

                                                             

1 Wilcoxon test 

2 Binomial test  
3 Decision Making Trial and Evaluation Laboratory 

(DEMATEL)  
4 Causal diagram 

5 Graph Theory and Matrix Approach 

(GTMA) 
6 Variable Permanent Matrix (VPM) 

7 Importance-performance Analysis 

(IPA) 
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اند رین فاکتورهایی که عملکرد را کاهش دادهتترین فاکتورهای تاثیرگذار بر روی عملکرد سیستم و مهمزمان مهمصورت همبه IPAاین، 
 .[6]کند هایی را در جهت بهبود عملکرد سیستم ارایه میسرعت بهبود یابند را شناسایی نموده و استراتژیو باید به

 اختصار بدین شرح است:های اجرای این روش در این پژوهش بهگام

 شوند(.ای غربال و نهایی میپژوهش استخراج و توسط خبرگان با استفاده از آزمون دوجملهها از پیشینه های موردبررسی )مولفهشناسایی مولفه .1
ها بر اساس و عملکرد مولفه DEMATELروش  4ها بر اساس خروجی گام تعیین درجه اهمیت و درجه عملکرد هر مولفه )اهمیت مولفه .2

 (.GTMAروش  2خروجی گام 

 های هر مولفه و عملکردهای هر مولفه(.)میانگین حسابی اهمیت IPAهای ماتریس جهت تعیین اندازه خانه 1 تعیین ارزش آستانه .3

 .IPAتشکیل ماتریس  .4

 تعیین اولویت بهبود هر مولفه. .5

 های پژوهشیافته -4

 های نهاییاستخراج مولفه -1-4

ت ها، کاهش دقتواند منجر به مشکالتی در استخراج اوزان اهمیت هریک )افزایش نرخ ناسازگاری در پاسخها میباال بودن تعداد مولفه
توجه در تکمیل پرسشنامه و ...( گردد. به همین دلیل الزم است تا قبل از محاسبه اوزان اهمیت دهنده به دلیل نیاز به زمان قابلپاسخ
نظرسنجی » شده در پرسشنامههای استخراجها نمود. در همین راستا با گنجاندن تمامی مولفهقدام به غربال و کاهش تعداد آنها، امولفه

 22اقدام به پاالیش معیارها گردید. « های مستخرج از ادبیات پژوهش و نظرسنجی اولیه از خبرگاناز خبرگان در خصوص غربال مولفه
از مدیران صنعت و اساتید دانشگاهی حوزه نفر  25ژوهش، با استفاده از پرسشنامه خبره سنجی مورد ارزیابی مولفه مستخرج از ادبیات پ

و آزمون  SPSSافزار تشکیل شد. با استفاده از نرم 95با سطح اطمینان % 𝐻1 و  𝐻0قرار گرفت. برای هر شاخص، فرضیاتزنجیره تامین 
، SPSSبرای عوامل صورت گرفت. با توجه به نتایج پرسشنامه خبره سنجی و جدول خروجی  ای اقدام به محاسبه سطح معناداریدوجمله

مولفه نهایی انتخاب  13عدد بوده که غربالگری شده و حذف گردیدند و  9بود  0.5ها باالتر از تعداد عواملی که سطح معناداری آن
نهایی مورد توافق خبرگان پژوهش را های مولفه 2جدول شدند. شدند؛ بنابراین با بررسی ضریب سطح معناداری عوامل زیر پذیرفته 

 دهد.نشان می

 های نهایی پادشکنندگی زنجیره تامین.مولفه -2جدول 
Table 2- The final factors of supply chain Antifragility. 

                                                             

1 Threshold value 

 منبع تعریف مولفه نماد

1C بازطراحی ساختار 
قابلیت ایجاد و اعمال تغییرات طراحی در ساختار برای تسریع قابلیت 

 پادشکنندگی در شبکه تامین
 [28]توردسیال و همکاران 

2C همکاری 
توانایی کار کردن موثر با سایر اعضای زنجیره تامین برای دستیابی به سود 

گذاری اطالعات و دیگر منابع برای کاهش مثال، به اشتراکعنوانمتقابل، به
 شکنندگی

 [4]سعد 

3C یادگیری 
ادگیری استفاده از ی های شدیدتر بابهبود عملکرد زنجیره تامین در برابر استرس

 ترهای کوچکداده در مقابل استرس از اشتباهات کوچک رخ
 [1]علی و همکاران 

4C ساختار 
ای که اعضا بهینگی گونههای پادشکننده بهچندپارگی ساختار سیستم

 های خاصی را در نظر نگیرند و بهینگی کل مهم باشد.بخش
 [10]ایوانف  

5C پذیریانعطاف 
های متغیر و متنوع مشتریان با ایجاد قراردادهای تامین مستمر با خواستهتطابق 

 پذیرانعطاف
 [1]علی و همکاران 

6C نوآوری 

وکار، های جدید کسبایجاد انگیزه و توانایی برای جستجو و ابداع ایده
هایی که ها، فرآیندها و استراتژیآوریمثال، محصوالت جدید، فنعنوانبه

 قابلیت پادشکنندگی را افزایش دهند.توانند می
 [29]تاکاموهابوا و همکاران 
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 ادامه. -2 جدول
Table 2- Continued. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های پادشکنندگی زنجیره تامینتعیین میزان اهمیت )تاثیرگذاری( مولفه -2-4

و برای جمع 3جدول های صورت گرفته از سوی انسان، از مقیاس زبانی فازی مندرج در منظور مواجهه با ابهامات موجود در ارزیابیبه
 ، استفاده شد.DEMATELبندی میان نظرات خبرگان از روش میانگین هندسی فازی جهت تشکیل ماتریس ارتباط مستقیم اولیه در روش 

 و مقادیر فازی مرتبط با هرکدام. های زبانیواژه -3جدول 
Table 3- Linguistic words and fuzzy values associated with each. 

 

 

 

  
 :آیدیدست مبه  یرز هبا توجه به رابط یروابط کل فاز یسدست آمده نرمال شده و ماتربه یسسپس ماتر

 :شودیمحاسبه م یراست و به صورت ز   به صورت یآن عدد فاز یهکه هر درا

و عدد  یانیعدد م یین،عدد پا یبرا به ترت آن هاییههستند که درا n×n یسهرکدام ماتر  و  ،  و یکه یسماتر Iها فرمول یندر ا
 .دهدیم یشرا نما Tروابط کل  یسماتر 4جدول . دهدیم یلتشک H یسماتر یمثلث یاعداد فاز ییباال

 

 

 

 منبع تعریف مولفه نماد
7C یممستق یخارج یهاتحمل در برابر شوک یبرا ینتام یرهزنج ییتوانا جذب یتظرف 

 مختلف یهادر دامنه و فرکانس
 [13]جانسون و جورج 

8C بهبود و بازیابی 
بازگشت به حالت عملیاتی نرمال بعد از فوریت و ضرورت با سرعت و 

 هزینه مناسب
 [1]علی و همکاران 

9C فراوانی 
استفاده استراتژیک و گزینشی از ظرفیت اضافی و موجودی برای مقابله 

 با اختالالت
 [13] جورججانسون و 

10C [29] تاکاموهابوا و همکاران های در حال تغییر محیطیسازگاری با ملزومات، احتیاجات و نیازمندی سازگاری 

11C مشارکت با دولت 

ها و توافق یا عقد قرارداد با دولت برای به اشتراک گذاشتن مهارت
امکانات ریسك و درآمد برای ارایه خدمات و یا  ها، انتقال دانش،دارایی

های تامین به عموم مردم. این کار عالقه دولت به حمایت از زنجیره
 دهد.خصوصی را افزایش می

 [29] تاکاموهابوا و همکاران

12C [10] ایوانف افزایی دانش و اطالعاتریزی مشترک، همبرنامه یکپارچگی 

13C مشارکت با رقبا 
افزایی، همچون همایجاد و حفظ همکاری میان رقبا برای دستیابی به 

گذاری منابع برای ایجاد و توسعه اقدامات تامینی و تقویت به اشتراک
 پادشکنندگی

 [29] تاکاموهابوا و همکاران

 مقدار فازی عبارت کالمی
 (0.0,0.1,0.3) بدون تاثیر

 (0.1,0.3,0.5) تاثیر خیلی کم
 (0.3,0.5,0.7) تاثیر کم

 (0.5,0.7,0.9) تاثیر زیاد
 (0.7,0.9,1.0) تاثیر خیلی زیاد

(1) . 

(2) . 
(3) . 

(4) . 



 

 

 .ماتریس روابط کل -4جدول 
Table 4- Total relations matrix. 

 

 

 

 

 

C13 C12 C11 C10 C9 C8 C7 C6 C5 C4 C3 C2 C1 نماد 

(0.07,0.12,0.23) (0.08,0.14,0.27) (0.07,0.12,0.23) (0.06,0.12,0.24) (0.01,0.04,0.14) (0.05,0.11,0.24) (0.08,0.14,0.26) (0.06,0.10,0.20) (0.01,0.04,0.14) (0.06,0.13,0.28) (0.08,0.14,0.27) (0.01,0.04,0.15) (0.03,0.08,0.20) C1 

(0.01,0.04,0.14) (0.03,0.08,0.20) (0.01,0.04,0.14) (0.02,0.07,0.18) (0.00,0.03,0.12) (0.07,0.12,0.22) (0.08,0.13,0.23) (0.02,0.06,0.15) (0.01,0.04,0.12) (0.08,0.14,0.25) (0.07,0.12,0.23) (0.00,0.02,0.09) (0.02,0.06,0.18) C2 

(0.01,0.05,0.15) (0.06,0.11,0.23) (0.01,0.05,0.16) (0.06,0.11,0.22) (0.01,0.04,0.14) (0.08,0.14,0.25) (0.08,0.13,0.24) (0.01,0.05,0.14) (0.00,0.03,0.12) (0.09,0.15,0.27) (0.02,0.06,0.17) (0.03,0.07,0.16) (0.07,0.12,0.25) C3 

(0.03,0.08,0.18) (0.06,0.11,0.23) (0.07,0.11,0.21) (0.08,0.13,0.24) (0.02,0.06,0.15) (0.08,0.14,0.25) (0.08,0.13,0.24) (0.01,0.05,0.15) (0.00,0.03,0.12) (0.02,0.07,0.19) (0.03,0.08,0.20) (0.01,0.04,0.14) (0.06,0.12,0.24) C4 

(0.01,0.06,0.18) (0.06,0.12,0.25) (0.03,0.08,0.19) (0.08,0.13,0.25) (0.07,0.11,0.20) (0.08,0.14,0.26) (0.07,0.13,0.25) (0.01,0.05,0.16) (0.01,0.03,0.11) (0.09,0.16,0.30) (0.08,0.14,0.27) (0.04,0.08,0.19) (0.02,0.08,0.22) C5 

(0.06,0.12,0.25) (0.07,0.14,0.28) (0.03,0.08,0.21) (0.09,0.16,0.29) (0.07,0.12,0.22) (0.10,0.17,0.30) (0.07,0.14,0.28) (0.01,0.05,0.15) (0.07,0.12,0.21) (0.11,0.19,0.34) (0.09,0.16,0.31) (0.07,0.12,0.23) (0.08,0.16,0.30) C6 

(0.02,0.06,0.16) (0.08,0.13,0.24) (0.02,0.05,0.15) (0.03,0.07,0.19) (0.01,0.05,0.14) (0.08,0.13,0.24) (0.02,0.05,0.15) (0.01,0.04,0.13) (0.00,0.03,0.12) (0.08,0.14,0.26) (0.08,0.13,0.24) (0.01,0.04,0.13) (0.08,0.14,0.25) C7 

(0.05,0.09,0.20) (0.02,0.08,0.20) (0.03,0.07,0.17) (0.08,0.13,0.24) (0.00,0.03,0.13) (0.02,0.06,0.16) (0.04,0.09,0.21) (0.02,0.06,0.15) (0.01,0.05,0.14) (0.09,0.15,0.27) (0.08,0.13,0.25) (0.01,0.04,0.14) (0.06,0.11,0.24) C8 

(0.01,0.04,0.13) (0.01,0.05,0.16) (0.01,0.04,0.13) (0.02,0.05,0.16) (0.01,0.03,0.09) (0.02,0.07,0.17) (0.02,0.06,0.17) (0.04,0.07,0.16) (0.06,0.09,0.16) (0.07,0.12,0.24) (0.07,0.11,0.22) (0.01,0.03,0.12) (0.01,0.05,0.16) C9 

(0.03,0.07,0.18) (0.07,0.12,0.24) (0.01,0.05,0.15) (0.02,0.06,0.15) (0.01,0.04,0.13) (0.08,0.13,0.24) (0.02,0.07,0.19) (0.02,0.06,0.16) (0.00,0.03,0.12) (0.08,0.14,0.26) (0.07,0.12,0.24) (0.00,0.03,0.13) (0.06,0.11,0.23) C10 

(0.07,0.11,0.18) (0.06,0.11,0.20) (0.01,0.03,0.10) (0.01,0.05,0.15) (0.00,0.02,0.10) (0.01,0.04,0.15) (0.01,0.04,0.14) (0.00,0.03,0.11) (0.00,0.02,0.10) (0.02,0.07,0.18) (0.01,0.05,0.16) (0.01,0.03,0.11) (0.08,0.12,0.22) C11 

(0.01,0.04,0.12) (0.01,0.04,0.12) (0.05,0.09,0.17) (0.05,0.09,0.19) (0.00,0.02,0.10) (0.01,0.04,0.15) (0.01,0.05,0.15) (0.00,0.03,0.11) (0.00,0.02,0.10) (0.01,0.06,0.17) (0.02,0.06,0.17) (0.01,0.03,0.11) (0.06,0.10,0.20) C12 

(0.01,0.03,0.10) (0.02,0.06,0.16) (0.07,0.11,0.19) (0.01,0.04,0.14) (0.00,0.02,0.10) (0.01,0.04,0.15) (0.03,0.07,0.17) (0.00,0.03,0.11) (0.00,0.02,0.10) (0.04,0.09,0.21) (0.01,0.04,0.15) (0.01,0.03,0.11) (0.07,0.11,0.21) C13 
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است. محاسبه میزان اثرگذاری )اهمیت( و اثرپذیری هر مولفه جهت  های ماتریس آوردن مجموع سطرها و ستون دستگام بعدی به
 (ها )( و رابطه میان آن)ها گاه میزان اهمیت مولفهآنآید. دست می ها با توجه به روابط زیر بهمجموع سطرها و ستون

سپس اعداد فازی . باشد معیار مربوطه اثرپذیر است باشد، معیار مربوطه اثرگذار و اگر  گردد. اگر مشخص می
 :شودنمایش داده می 5جدول زدایی و نتایج در طبق رابطه زیر فازی و  

 

 ها )اعداد قطعی(.مولفه یرگذاریاهمیت و تاث -5جدول 

Table 5- Importance and effectiveness of factors (defuzzy numbers). 

 

 

 

 

 

 

 

روابط جزیی میان  Tجایی ماتریس گردد. از آنها ترسیم می، گراف نهایی روابط علی معلولی میان مولفهDEMATELدر گام آخر از روش 
بایست یک ارزش آستانه تعریف نمود اعتنا در تحلیل، میدهد، جهت حذف این روابط جزیی و تمرکز بر روابط قابلها را نیز نشان میمولفه

محاسبه مقدار آستانه روابط برای  .[33] نمایش داد Eاز مقدار آستانه بزرگتر باشد در ماتریسی  Tها در ماتریس و تنها روابطی که مقادیر آن
که کوچکتر از آستانه باشد صفر شده یعنی آن  Tازآن، تمامی مقادیر ماتریس محاسبه شود. پس Tکافی است تا میانگین مقادیر ماتریس 

ها را به تصویر روابط علی میان آنجایگاه هر مولفه از منظر اثرگذاری و اثرپذیری و همچنین  1شکل شود. رابطه علی در نظر گرفته نمی
 کشد.می

 .ینتام یرههای پادشکنندگی زنجگراف روابط علی مولفه -1شکل 

Figure 1- Graph of relationships on the factors of supply chain antifragility. 

 نیتام رهیزنجتعیین سطح عملکرد پادشکنندگی  -3-4

شرکت موردمطالعه، روش تئوری گراف و رویکرد ماتریسی به کار گرفته شد. در  ینتام یرهپادشکنندگی در زنججهت ارزیابی میزان قابلیت 
 iV  (. در این گراف، گره1شکل گردد )دار فرض و ترسیم میصورت یک گراف جهتهای پادشکنندگی بهاین روش، روابط میان مولفه

ها را دار هم وجود و میزان تاثیرات میان آنهاست. یال جهتها برابر با تعداد مولفهگرهسازد و تعداد را مشخص می iوجود و میزان مولفه 

(5)  

 هامولفه نماد   اهمیت استاندارد ماهیت
 بازطراحی ساختار 1C 3.10 0.04 0.095 علت
 همکاری 2C 1.97 0.32 0.060 علت
 یادگیری 3C 2.89 0.26 0.089 علت

 ساختار 4C 3.18 0.48- 0.098 معلول
 پذیریانعطاف 5C 2.25 0.80- 0.069 معلول

 نوآوری 6C 2.79 1.07 0.086 علت
 ظرفیت جذب 7C 2.71 0.17- 0.083 معلول
 بهبود و بازیابی 8C 2.83 0.25- 0.087 معلول

 فراوانی 9C 1.82 0.20 0.056 علت
 سازگاری 10C 2.67 0.17- 0.082 معلول
 مشارکت با دولت 11C 2.03 0.19- 0.062 معلول
 یکپارچگی 12C 2.35 0.63- 0.072 معلول
 مشارکت با رقبا 13C 1.98 0.20- 0.061 معلول
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تاثیرگذارتر باشد،  iبر گره   j( و زمانی که گره ijeاست ) jبه  iتاثیر بگذارد، جهت یال از  jبر گره  iگره  کهیکند. درصورتمشخص می
تر گردیده و تحلیل بصری آن ها افزایش یابد، این گراف پیچیدهها و روابط میان آن(. چنان چه تعداد مولفهjieاست )  i به   j جهت یال از

گردد. برای تشکیل ماتریس میدار استفاده گردد. برای حل این مشکل از ماتریس متناظر این گراف جهتکاری پیچیده و سخت می
 شود:تعریف می ورت زیربه ص Eمتناظر گراف در گام اول ماتریس مربعی 

هاست )میزان تاثیرگذاری و تاثیرپذیری هر مولفه از یکدیگر( و های باال و پایین قطر اصلی میزان شدت روابط میان مولفهکه در آن درایه
 Eهای باال و پایین قطر اصلی در ماتریس را مدنظر قرار نداده است. مقادیر درایه قطر اصلی صفر است؛ چراکه میزان عملکرد هر مولفه

ها در ماتریس ( به دست آمده است. بر این اساس، همان مقادیر کمی روابط میان مولفهTدر ماتریس روابط کل ) DEMATELبا روش 
طور که در همان شود.زدایی شده درج میصورت فازیبه Eرا در جایگاه متناظر خود در ماتریس  DEMATEL( روش Tروابط کل )

هایی نها درایهو ت شدهیفاعتنا در تحلیل، ارزش آستانه تعرجهت حذف روابط جزیی و تمرکز بر روابط قابل ترسیم گراف نیز اشاره گردید،
 Eماتریس مربعی  6جدول  (.1شکل های گراف )متناظر با یال گردددرج می Eها بیشتر از مقدار آستانه است در ماتریس که مقادیر آن
 دهد.را نشان می

 .Eماتریس مربعی  -6جدول 
 Table 6- Square matrix E. 

کنیم که در را تعریف می Vموردمطالعه، ماتریس قطری  ینتام یرهها در زنجنظر گرفتن میزان و اندازه عملکرد مولفهدر گام بعد، برای در 
 های باال و پایین قطر اصلی صفر هستند.گرفته و درایه بر روی قطر اصلی قرار آن اندازه هر مولفه

عملکرد  آمده تجمیع گردیده و میزاندستبرای این منظور، پرسشنامه سنجش عملکرد هر مولفه میان خبرگان توزیع گردید. سپس نتایج به
 تشکیل شد. 7جدول طبق  Vمشخص و فازی زدایی گردیده و ماتریس قطری  هر مولفه

 .Vماتریس قطری  -7جدول 
Table 7- Diagonal matrix V. 

 

  

13C 12C 11C 10C 9C 8C 7C 6C 5C 4C 3C 2C 1C نماد 
0 0 0.1575 0.15 0 0.115 0.155 0.1275 0 0.135 0.135 0.1575 0 1C 
0 0 0.135 0.1525 0 0 0.1425 0.1325 0 0 0 0 0 2C 

0.14 0 0 0.165 0 0 0.145 0.145 0 0.125 0 0.1275 0 3C 

0.135 0 0 0 0 0 0.145 0.1525 0 0 0.125 0.1275 0 4C 
0 0 0.1575 0.1775 0 0 0.145 0.155 0 0.1475 0 0.1375 0 5C 

0.175 0.135 0.18 0.2075 0.13 0 0.1575 0 0.1325 0.175 0 0.1575 0.1375 6C 

0.1525 0 0.145 0.155 0 0 0 0.145 0 0 0 0.145 0 7C 
0.13 0 0.1475 0.165 0 0 0.1075 0 0 0.145 0 0 0.1075 8C 

0 0 0.1275 0.1375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9C 

0.1275 0 0.1375 0 0 0 0 0.145 0 0 0 0.1375 0 10C 
0.135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12 0.1175 11C 

0.115 0 0 0 0 0 0 0 0 0.105 0 0 0 12C 

0 0 0 0.1075 0 0 0 0 0 0 0.12 0 0 13C 

 . 

13C 12C 11C 10C 9C 8C 7C 6C 5C 4C 3C 2C 1C نماد 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.473 1C 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.470 0 2C 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.665 0 0 3C 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.145 0 0 0 4C 
0 0 0 0 0 0 0 0 0.1225 0 0 0 0 5C 
0 0 0 0 0 0 0 0.285 0 0 0 0 0 6C 
0 0 0 0 0 0 0.525 0 0 0 0 0 0 7C 
0 0 0 0 0 0.665 0 0 0 0 0 0 0 8C 
0 0 0 0 0.449 0 0 0 0 0 0 0 0 9C 
0 0 0 0.355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10C 
0 0 0.551 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11C 
0 0.350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12C 

0.225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13C 
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را داراست، تشکیل داده شد.  ها و اندازه عملکرد هر مولفهماتریس متغیر نهایی که روابط کامل میان مولفه Vو  Eسپس با ترکیب دو ماتریس 
 دهد.ماتریس متغیر نهایی را نمایش می 8جدول 

 

 .(VPM)ماتریس متغیر نهایی  -8جدول 

Table 8- Variable permanent matrix (VPM). 

 ای این ماتریس هماندهد. بدیهی است که ویژگی چندجملهها را نشان میها و روابط میان آنوجود و میزان کمی مولفه VPMماتریس 
ها در جایی که به علت ویژگی دترمینان و وجود عالمت منفی در محاسبه آن تعدادی از دادهاین مطلب از آن رغمیدترمینان آن است. عل

دترمینان استفاده شود؛ چراکه با استفاده از تابع  یجااند از تابع مقدار ثابت بهروند، پژوهشگران پیشنهاد دادهت میحین محاسبه از دس
ای هم در حین محاسبه از دست شود و به همین خاطر هیچ دادهمقدار ثابت هیچ عددی با عالمت منفی در محاسبات در نظر گرفته نمی

بایست تابع مقدار ثابت آن بر اساس رابطه زیر، محاسبه و مقدار کمی سطح پادشکنندگی می VPM یسیل ماتر، پس از تشکروینرود. ازانمی
 شد. سییای کد نوافزار متلب، برنامهموردمطالعه تعیین شود. در این پژوهش برای محاسبه تابع مقدار ثابت ماتریس، در نرم ینتام یرهزنج

هاست. گروه اول ها شامل میزان کمی هر مولفه و روابط میان آنگروه تشکیل شده است و این گروه M+1مقدار ثابت ماتریس از  تابع
یگر هر دعبارتبهدار ما طوقه وجود ندارد، در گراف جهت چراکهمولفه است. گروه دوم در این رابطه وجود ندارد؛  Mدهنده مقدار نشان

از  یادهد. گروه چهارم، مجموعهمولفه دیگر نشان می M-2گذارد. گروه سوم، تعامالت میان دو مولفه را با مولفه بر روی خودش تاثیر نمی
دهد. گروه پنجم، شامل دو زیر گروه است که در اولین زیرگروه مجموعه از دو تعامل مولفه دیگر نشان می M-3ا تعامالت میان سه مولفه را ب

 مولفه نشان داده شده است. M-4مولفه در نظر گرفته شده است و در زیرگروه دوم چهار تعامل و  M-4و 

( را که Vها )ماتریس قطری توان مقادیر اندازه عملکرد مولفه، میینتام یرهچنین برای یافتن مقدار بهینه و کمینه سطح پادشکنندگی زنجهم
قرار داد و دوباره تابع ثابت  3جدول  شدهییناست را به ترتیب، بیشترین و کمترین عدد طیف تع VPMهمان عناصر قطر اصلی ماتریس 

 (6جدول  بندی نظرات خبرگان درطیف(، واقعی )براساس جمعمقادیر بهینه )براساس بیشترین مقدار  ترتیبیناماتریس را محاسبه کرد. به
مقادیر فعلی، بهینه و کمینه سطح پادشکنندگی  9جدول شود. حاصل می ینتام یرهو کمینه )براساس کمترین مقدار طیف( پادشکنندگی زنج

 دهد.شرکت موردمطالعه را نمایش می ینتام یرهزنج

(6) . 

13C 12C 11C 10C 9C 8C 7C 6C 5C 4C 3C 2C 1C نماد 
0 0 0.1575 0.15 0 0.115 0.155 0.1275 0 0.135 0.135 0.1575 0.473 1C 
0 0 0.135 0.1525 0 0 0.1425 0.1325 0 0 0 0.470 0 2C 

0.14 0 0 0.165 0 0 0.145 0.145 0 0.125 0.665 0.1275 0 3C 
0.135 0 0 0 0 0 0.145 0.1525 0 0.145 0.125 0.1275 0 4C 

0 0 0.1575 0.1775 0 0 0.145 0.155 0.1225 0.1475 0 0.1375 0 5C 
0.175 0.135 0.18 0.2075 0.13 0 0.1575 0.285 0.1325 0.175 0 0.1575 0.1375 6C 

0.1525 0 0.145 0.155 0 0 0.525 0.145 0 0 0 0.145 0 7C 
0.13 0 0.1475 0.165 0 0.665 0.1075 0 0 0.145 0 0 0.1075 8C 

0 0 0.1275 0.1375 0.449 0 0 0 0 0 0 0 0 9C 
0.1275 0 0.1375 0.355 0 0 0 0.145 0 0 0 0.1375 0 10C 
0.135 0 0.551 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12 0.1175 11C 
0.115 0.350 0 0 0 0 0 0 0 0.105 0 0 0 12C 
0.225 0 0 0.1075 0 0 0 0 0 0 0.12 0 0 13C 

(7)  

. 

 



 

 

 

 

83 

ش(
پخ

رو 
ع دا

وزی
ت ت

شرک
عه: 

طال
ردم

مو
ن )

امی
ره ت

جی
ی زن

دگ
کنن

دش
ی پا

زیاب
ی ار

 برا
لی

مد
ایه 

ار
 

 .شرکت توزیع دارو پخش ینتام یرهسطح عملکرد پادشکنندگی زنج -9جدول 
Table 9- The level of supply chain antifragility performance of Darupakhsh Company. 

  
  

 

 نیتام رهیزنجتعیین سطح عملکرد پادشکنندگی  -4-4

درجه  ینچن، به دست آمده است و همDEMATELدر پژوهش حاضر درجه اهمیت هر مولفه همان وزن اهمیت آن است که با روش 
بایست ارزش ، میIPAهای ماتریس منظور تعیین اندازه خانهگاه بهمشخص گردیده است. آن Vعملکرد هر مولفه هم بر اساس ماتریس 

یل گردد. پس از تشکها و عملکردهای هر مولفه استفاده میش آستانه از میانگین حسابی اهمیتآستانه تعیین شود. برای محاسبه ارز
 گردد.مشخص می 2شکل در  IPA، موقعیت نسبی هر یک از فاکتورها بر روی ماتریس IPAماتریس 

 .شرکت توزیع دارو پخش ینتام یرههای پادشکنندگی زنجمولفه IPAماتریس  -2شکل 

Figure 2- IPA matrix of supply chain antifragility factors in Darupakhsh Company. 

رغم برخورداری از اهمیت هایی که در ربع اول قرار دارند بهگردند. در خوشه اول مولفهها به چهار خوشه تقسیم میدر این ماتریس مولفه
ی هایی است که هم اهمیت باالیبایست تمرکز شود. خوشه دوم شامل مولفهها میفهباال عملکرد کمتری دارند. بر بهبود عملکرد این مول

هایی بایست همچنان حفظ شود. خوشه سوم مولفهها میدارند و هم عملکرد مناسب و در ربع دوم قرار دارند. وضعیت فعلی این مولفه
رند چراکه هم اهمیت کمی دارند و هم عملکرد پایینی. خوشه چهارم ها اولویت پایینی در بهبود داکه در ربع سوم قرار دارند. این مولفه

 ها اتالف منابع را در پی دارد.هایی که در ربع چهارم قرار دارند. تمرکز بر این مولفهمولفه

 :شودچنین برای تحلیل بهتر بر اساس رابطه زیر اولویت بهبود هر مولفه مشخص میهم

 آمدهدستمیزان عملکرد مولفه است. برای سهولت بیشتر تجزیه تحلیل، از طریق رابطه زیر اوزان به jc  اهمیت و jb  در رابطه فوق
 شوند:مقیاس میبی

 [6].، باید برای بهبود در اولویت قرار گیرند 10جدول بیشتری هستند طبق  jSWهایی که دارای بر این اساس مولفه

 

 .IPAشرکت توزیع دارو پخش براساس تحلیل  ینتام یرهاولویت بهبود هر مولفه در راستای بهبود میزان پادشکنندگی زنج -10 جدول

 حداقل مقدار کمینه مقدار فعلی حداکثر مقدار بهینه
0.8253 0.4749 0 
100% 57.5% 0% 

(8) . 

(9) 
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Table 10- Priority of improving each factors in order to improve the supply chain antifragility in Darupakhsh 

Company based on IPA analysis. 

 

 

 

 

 

 

  

  

 گیریبحث و نتیجه -5

تک شرکت توزیع دارو پخش، کمیت تک ینتام یرهپژوهش حاضر در تالش است تا عالوه بر تعیین میزان عملکرد کلی پادشکنندگی زنج
شناسی منسجم و نظرات خبرگان یک روش یریکارگ، با بهروینو ارزیابی قرار دهد. ازا یها را نیز از منظر اهمیت و عملکرد موردبررسمولفه

محاسبه شدند.  DEMATEL Fuzzyصنعت به اهداف پژوهش دست یافت، در گام اول اوزان اهمیت هریک از فاکتورها با استفاده از روش 
ش با سازوکار رو ینتام یرهعنوان شاخص کمی عملکرد پادشکنندگی زنجها بهها و عملکرد کلی آنتک مولفهدر گام دوم میزان عملکرد تک

GTMA با استفاده از خروجی روش  یتموردمحاسبه قرار گرفتند و درنهاDEMATEL  و روشGTMA  تحلیلIPA .صورت پذیرفت 

شناسی را اجرا توانند این روشها خود می. شرکتیرندکارگتوانند این روش را برای ارزیابی تصمیمات جدید خود بهمی ینتام رهیمدیران زنج
های توان زنجیرههای خود محاسبه نمایند. همچنین در یک دوره زمانی خاص، میرا برای سازمان ینتام یرهکنند و شاخص پادشکنندگی زنج

ها در موقعیتی ، آنینتام یرهنمود و با محاسبه شاخص عملکرد پادشکنندگی زنج یبنداین روش مقایسه و رتبه یریکارگبه تامین مشابه را با
وط به کند، تصمیمات مربطور خالصه، این روش به مدیران کمک میگیرند که میزان پادشکنندگی خود را با دیگران مقایسه کنند. بهقرار می

کیفیت بهتر، رضایت مشتری باالتر، وفاداری و سودآوری را به ارمغان  یتهای آینده را که درنهاگذاریسرمایه های مختلف ازجملهجنبه
ورد توان هر تعداد فاکتور را مشناسی مورداستفاده در این تحقیق میاهمیت است که در روش یزین این نکته حانبیاورد، ارزیابی کنند. همچ

 ارزیابی قرار داد.

های اثرگذار بر بهبود پادشکنندگی داری میان مولفهگردد که روابط موثر مهم و معنیمشاهده می DEMATELبا تمرکز بر نتایج تکنیک 
ر سایرین ها بین مولفهترهای نوآوری، همکاری، یادگیری، فراوانی و بازطراحی ساختار به ترتیب تاثیرگذاروجود دارد. مولفه ینتام یرهزنج

، بازطراحی ساختار، یادگیری، نوآوری و ظرفیت جذب ینتام یرهباشند. همچنین ساختار زنجها معلول میت هستند و سایر مولفهبوده و عل
 به ترتیب اولویت اول تا پنجم را ازنظر اهمیت در ایجاد شبکه پادشکننده تامین دارا هستند.

، نوآوری و سازگاری در ناحیه اول ماتریس قرار دارند که ینتام یرهزنج های ساختارگردد، مولفهمشاهده می IPAطور که در ماتریس همان
 رهیها در مدیریت زنج، میزان عملکرد این مولفهینتام یرهرغم برخورداری از اهمیت باال در ایجاد پادشکنندگی زنجدهنده آن است بهنشان

ین بایست بر روی بهبود وضعیت اایرین نیز بدتر است و میاز س ینتام یرهکمتر از میانگین است. وضعیت عملکرد ساختار زنج ینتام
ننده ککننده اولیه، تامینعنوان تامینهای موجود بهبه حجم گره ینتام یرهریزی دقیقی صورت بگیرد. طراحی در زنجها تمرکز و برنامهمولفه

سیت چنین پیچیدگی روابط و میزان حساهاست. همبه عقب آن جلو و روهای ارتباط روبهکننده و مشتری و قابلیتثانویه، تولیدکننده، توزیع
های تامین پیچیده نسبت شود. زنجیرههای طراحی آن محسوب میویژگی ونیز جز ینتام یرهها در زنجگردش مواد و اطالعات از طریق رابطه

نندگی ایش آمادگی در برابر اختالالت، قابلیت پادشکتواند با افزمی ینتام یرهتر هستند. طراحی ساختار مناسب زنجپذیربه اختالالت آسیب
های جدید افزایش انگیزه و توانایی برای یافتن ایده یلهوسچنین افزایش نوآوری بهاجرا نماید. هم تریعرا تا حدودی تسهیل نموده و آن را سر

 هامولفه نماد اهمیت استاندارد عملکرد استاندارد وزن استاندارد اولویت بهبود
12 0.017 0.090 0.095 1C بازطراحی ساختار 

7 0.058 0.089 0.060 2C همکاری 

3 0.109 0.126 0.089 3C یادگیری 

1 0.230 0.027 0.098 4C ساختار 

4 0.105 0.023 0.069 5C پذیریانعطاف 

5 0.091 0.054 0.086 6C نوآوری 

9 0.045 0.099 0.083 7C ظرفیت جذب 

2 0.112 0.126 0.087 8C بهبود و بازیابی 

8 0.054 0.085 0.056 9C فراوانی 

10 0.040 0.067 0.082 10C سازگاری 

6 0.087 0.104 0.062 11C مشارکت با دولت 

13 0.014 0.066 0.072 12C یکپارچگی 

11 0.037 0.043 0.061 13C مشارکت با رقبا 
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پذیری را کاهش داده و تواند آسیبگردد، میهای جدیدی که منجر به جلوگیری و کاهش اختالل میها و فناوریوکار و فرایندکسب
 آمادگی در برابر اختالالت را افزایش دهد.

اما چهار مولفه بازطراحی ساختار، یادگیری، بهبود و بازیابی و ظرفیت جذب همچنان که از اهمیت باالیی در ایجاد قابلیت پادشکنندگی 
اند. تالش شرکت در شرکت ظاهر گردیده ینتام یرهستانه در مدیریت زنجدارند، از عملکرد مناسبی باالتر از حدود آ ینتام یرهزنج

ا به نمایش گذاشته ه، عملکرد بهتری را نسبت به سایر مولفهینتام یرههای یادگیری و بهبود و بازیابی از اختالالت در زنجمولفه یریکارگبه
ایش دانش مند موجب افزصورت نظاماست. قابلیت یادگیری بهاست و حداقل کار مدیریت شرکت تثبیت وضعیت فعلی این چهار مولفه 

 دهد که به همین منظور، قابلیت ثبترا افزایش می ینتام یرهمرورزمان پادشکنندگی زنجگردیده و به یازهای موردنو مهارت ینتام یرهزنج
 و منظم، سیستم مشارکتی یادگیری و شدهیزیرطور برنامهل بهیرخدادهای پیشین و امکان علل یابی و حل مسا وتحلیلیهوقایع و تجز

مند انجام شود. نظام هایی است که باید در یادگیریفعالیت ینتراز مهم ینتام یرهاز دستاوردهای مطالعاتی سایر شرکا در زنج یریگبهره
منظور کاهش زمان چرخه، افزایش بههایی برای مدیریت تامین و جریان اطالعات هم با ایجاد قابلیت ینتام یرهبازطراحی ساختار زنج

 تواند ادامه یابد.توانایی تحویل، مدیریت دانش و خدمات به مشتریان برای بازیابی سریع پس از اختالالت می

 ردطور که به لحاظ عملکدهنده آن است که همانپذیری، یکپارچگی و مشارکت با رقبا در ناحیه سوم قرار دارند که نشانهای انعطافمولفه
ها در کم ازنظر خبرگان پژوهش اهمیت چندانی نیز نسبت به سایر مولفهتر هستند اما در حال حاضر، دستاز حد آستانه پایین

نظر ها صرفپادشکنندگی ندارند و اولویت پایینی برای بهبود نسبت به سایر فاکتورها دارند؛ اما این به این معنا نیست که از توجه به آن
های های علت اصلی و مولفهها حلقه واسط میان مولفه، این مولفهDEMATEL وتحلیلیهجه به نتایج حاصل از تجزشود چراکه با تو

ها را در در برابر اختالالت و ریسک ظاهر خواهند شد، بوده و مدیریت بایستی آن ینتام یرهنتایج نهایی که به شکل پادشکنندگی زنج
 ریزی خود مدنظر قرار دهد.برنامه

رغم عملکرد باالتر از حد آستانه، از نظرات خبرگان به IPAهای همکاری، فراوانی و مشارکت با دولت براساس تحلیل ماتریس مولفه اما
وده و اتالف گیران بها توسط تصمیمدهنده تکیه و تمرکز اضافی بر این مولفهگیرند که نشاناهمیت کمتری دارند و در ناحیه چهارم قرار می

مل های ناحیه اول اختصاص یابد تا نتیجه بهتری در عها باید به مولفهبسا که منابع اختصاص یافته به این مولفهدر پی دارد، چهمنابع را 
 حاصل گردد.

های ناپذیر کردن سیستم تامین شرکت توزیع دارو پخش، ایجاد و توسعه قابلیتبا توجه به اولویت بهبود هر مولفه در راستای شکست
پذیری برای مدیریت تامین و جریان اطالعات الزم به جهت حداقل رساندن آسیب ینتام یرهویا و خودسازمانده در ساختار زنجلجستیک پ

پذیری مدت پیمانکاری که بتواند انعطافتوان قراردادهای بلند و کوتاهدر آن در اولویت نخست بهبود جای دارد. برای بهبود این مولفه می
پذیر کند، منعقد نمود، تراز استراتژیک مدیریت موجودی با رویکرد سیستم باز برای کاهش برای کاهش کمبود امکان در تامین و عرضه را

گذاری اطالعات، اقداماتی برای های مصونیت از ریسک، ارتقای تکنولوژی اطالعات و اشتراکحداکثری ریسک موجودی، قابلیت
 رهیمدی همچون سرقت، تروریسم و حمالت سایبری، توانایی پایش و کنترل کل زنجدر برابر اختالالت ع ینتام یرهمحافظت از زنج

هبود ب یتکند و درنهاها و پیوندها( ازنظر شاخص هشداردهنده زمانی و مالی که به شناسایی تهدیدات بالقوه کمک می)تمام گره ینتام
کند، های افزایش پادشکنندگی در زنجیره تامین پشتیبانی میتژیهای فناوری اطالعات، ارتباط را افزایش داده و از سایر استراقابلیت

 کند.میاختالالت بالقوه کمک  یژی شفافیت و همکاری است که در هشدار دهاسترات کنندهیلعنوان نمونه تسهبه

خود  دیدهبیبرطرف و عوامل آس، سیستم باید بتواند اثر صدمات وارده بر خود را ینتام یرهپس از رویداد هرگونه اختاللی در سیستم زنج
را بازسازی نموده و به حالت پایدار اولیه پیش از اختالل برگرداند. درواقع، قابلیت هر شرکت در زنجیره برای ساختاردهی دوباره به 

ثر و کن، موطور سریع در کمترین زمان ممهای بیرونی بهدیده خود در درون شرکت و ساختار ارتباطی خود با شرکتساختارهای آسیب
 مورد مطالعه است. ینتام یرهبا کمترین هزینه، اولویت دوم بهبود در زنج

سازی هد که پیادهدهای پیچیده نشان میباید بهبود یابد. مفهوم تکامل مشترک در سیستم ینتام یرهدر اولویت سوم، مولفه یادگیری در زنج
و  ینامت یرههای دیگر را در امتداد زنجها، ممکن است اقدامات شرکتتوسط برخی از بنگاه ینتام یرههای پادشکنندگی زنجاستراتژی

تهدید  جهیچنین محیط خود را تحت تاثیر قرار بدهد. تغییرات بعدی در محیط ممکن است پیچیدگی بیشتری ایجاد کند که درنتهم



 

 

 

86 

صل
ن ا

میا
حی

ر
 

کی
 مل

و
/ 

میم
تص

ت، 
لیا

عم
در 

یق 
حق

و ت
ی 

گیر
وره 

د
8 ،

اره 
شم

1 ،
هار 

ب
14

02
حه: 

صف
 ،

87-
72 

ابلیت ثابت دهد که پادشکنندگی یک قتری نیاز است. این نکته نشان میوعهای متنآورد و به سازگاری بیشتر و استراتژیبیشتری به وجود می
بکه تامین های درون شو دائمی نیست و دستیابی و نگهداشت آن دشوار است. فرایند تکامل مشترک بر اهمیت یادگیری متقابل میان شرکت

 ینتام هیرکند. این مهم با توسعه دانش و فهم ساختار زنجمیتاکید  ینتام یرهو دیگران ازجمله محیط در طول روند ایجاد پادشکنندگی زنج
 یابد.)ازنظر فیزیکی و اطالعاتی( و توانایی یادگیری از تغییرات و همچنین آموزش نهادهای دیگر بهبود می

های تولیدی غییر برنامهو به قابلیت ت شدهیها جهت آمادگی در برابر استرس معرفقابلیت ینترپذیری یکی از مهمدر اولویت بعد انعطاف
 براساس درپییگیری پپذیری، توانایی شکل. در حقیقت انعطافگرددیمانند حجم سفارش، نوع سفارش، روش تولید و زمان آن برم

 هپذیری، ازجمله به تعویق انداختن، یک پایگاه عرضهای مختلف افزایش انعطافهای متغیر و متنوع مشتریان است. ادبیات شیوهخواسته
 دهد.پذیری در انجام سفارش را نشان میپذیر و انعطافپذیر، ترتیبات کار انعطافونقل انعطافپذیر، حملانعطاف

وکار و بهای جدید کسافزایش انگیزه و توانایی برای یافتن ایده یلهوسود نوآوری است. افزایش نوآوری بهبو در اولویت پنجم تاکید بر به
پذیری را کاهش داده و آمادگی در برابر تواند آسیبگردد، میجدیدی که منجر به جلوگیری و کاهش اختالل می هایها و فناوریفرایند

و تمرکز برای ارایه محصوالت مختلف برای کاهش وابستگی به تعدادی محصول و  یزیراختالالت را افزایش دهد. برای این منظور برنامه
ها، از ظرفیت مندیطور مستقیم بر میزان بهرهریزی پویا، بهعنوان یک برنامهپذیری تامین بهانعطافاهمیت است.  یزکننده خاص نیز حاتامین

ریزی، فروش محصول افزایش یافته و سودآوری شرکت به حداکثر های تامین تاثیرگذار است. با این نوع برنامههمکاری و موجودی در زنجیره
ها در تمام ها و موجودیهای مختلف محصوالت در طول زنجیره، استفاده مناسب از ظرفیتهسازی جریان دسترسد؛ چراکه با بهینهمی

مشترک میان  ییزربینی، بازپرسازی و برنامهاقداماتی چون پیش یریکارگآید که بهگردد. همچنین از نتایج برمیطول شبکه تامین میسر می
ریزی به ، همکاری را حمایت و تقویت کنند. هر دو همکاری و برنامهینتام یرهدر زنجتوانند با ایجاد یکپارچگی بازیگران شبکه تامین، می

این  گذاری برای ایجاد زیرساختمولفه های پیشران دستیابی به پادشکنندگی جای داشته و سرمایههمراه بازطراحی شبکه تامین در رسته 
 ها دارد.ناپذیر در شرکتکستش ینتام یرهگیری در ایجاد و بهبود ساختار زنجسه، تاثیر چشم

 زیر را برای توسعه و تکمیل این حوزه پژوهش بیان داشت: هایشنهادتوان پهای پژوهش حاضر میو دستاورد وتحلیلیهبا توجه به تجز

ها نموده و نتایج آن را با مدل اقدام به شناسایی این مولفه 2و تاییدی 1هایی هم چون تحلیل عاملی اکتشافیروش یریکارگبا به توانندیپژوهشگران م .1
 پیشنهادی پژوهش حاضر مقایسه نمایند.

در حوزه  یسازهای مدلهای مشابه برای ساختاردهی به مساله و ارایه مدل از روشتوانند با استفاده از روشسازی میمحققان حوزه مدل طورینهم .2
و ... استفاده نموده و حتی روابط متقابل میان فاکتورها را در صورت وجود شناسایی  4، سودا3ای نگاشت شناختیهتحقیق در عملیات نرم مانند روش

هایی مثل فرایند تحلیل چنین با استفاده از روشهای ذهنی کارشناسان ارایه نمایند. همها را بر مبنای نقشهای از مولفهنموده و یک مدل شبکه
ها استفاده نموده و راهکارهای مناسب را ارایه به مولفه یگیری چند معیاره برای وزن دههای تصمیمو سایر روش 6دترین، روش بهترین ب5ایشبکه
 دهند.
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