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چکيده
تصمیمگیری يکی از مهمترين و اساسیترين وظايف مديريت است و تحقق اهداف سازمانی به کیفیت آن بستگی دارد.
يکی از تکنیکهای تصمیمگیری با استفاده از دادههای کمّی ،تصمیمگیری چندمعیاره میباشد که به مدير کمک میکند
با در نظر گرفتن معیارهای متفاوت برای تصمیمگیری که گاهی اوقات با يکديگر در تعارض هستند ،به طريقی عقاليی
تصمیمسازی نمايد .هدف اين مقاله ،ارائه يک طرح برای تقريب يک فضای تصمیمگیری گسسته از طريق کاربرد مدل-
های بهینهيابی در راستای دستیابی به معیاری قطعی برای مقايسه و تحلیل عملکرد روشهای معمول تصمیمگیری چند
شاخصه است .روش مورد اشاره که يک رويکرد تلفیقی کمّی و کیفی محسوب میشود ،در يک بررسی موردی و برای
رتبهبندی پارامترهای مؤثر در چابکی زنجیره توزيع تعاونی کمباينداران به اجرا گذاشته شده است که اين پارامترها به
وسیله سه روش ساو ،الکتر و تاپسیس رتبهبندی شدند .نتايج حاصل از رتبهبندی در سه روش ،متفاوت بود که با ادغام
سهگانه ،يکپارچه شد و رتبهبندی واحدی برای پارامترها بهدست آمد .حساسیت و پاسخگويی به بازار و مشتری ،سرعت
در انجام امور و معرفی محصول جديد در رتبه اول قرار گرفتند .پس از آن ،برنامهريزی درست ،کاهش هزينهها ،به
کارگیری  ،ITادغام فرآيندها و وظايف ،رضايت مشتری ،انعطافپذيری ،کیفیت خدمات ارائه شده و توسعه مهارت کارکنان
در رتبه های دوم تا نهم قرار گرفتند .در پايان ،با يکی بودن نتايج روش تاپسیس و نتايج حاصل از ادغام سهگانه ،روش
تاپسیس به عنوان روشی مناسب برای رتبه بندی پارامترهای مؤثر در چابکی زنجیره توزيع تعاونی کمباينداران تأيید
گرديد.
واژههای کليدی  :تصمیمگیری چند شاخصه ،چابکی ،زنجیره توزيع ،تعاونی کمباينداران
*

مقدمه

در دنیای پرتالطم امروزی ،مشتريان نقش بسیار حیاتی را در بقا
و به حرکت در آوردن چرخهای سازمان ايفا میکنند ،به طوری
که در کسب و کار نوين زمانی که سازمانها در جستجوی راهی
برای کسب مزيت رقابتی و رهبری بازار هستند توجه به ارزش-
های مشتریپسند میتواند عاملی کلیدی در جهت موفقیت
سازمانها تلقی شود (.(Gillis & Castrogiovanni, 2012
سازمانهای تولیدی و خدماتی با درک اين موضوع قدم در مسیر
شناسايی نیازها و خواستههای مشتريان برداشته اند تا با ارائه
خدماتی به موقع و مناسب به بهترين نحو پاسخگوی نیاز
مشتريان خود باشند ( .)Angilella et al ., 2014اين موضوعات
* نويسنده مسئول m.sharifi@ut.ac.ir :

در سازمانهای خدماتی به علت نوع ساختار ،ماهیت و نحوهی
ارتباطات با مشتريان پررنگتر میباشد (.)Zhang et al ., 2014
تعاونی کمباينداران بهعنوان يک سازمان خدماتی از اين امر
مستثنا نیست و برای بقا در شرايط محیطی ناپايدار و وضعیت
متغیر محصول در طول دوره رشد ،نیازمند ابزاری است که
بتواند با کمک آن بر چالشهای محیطی فائق آيد .چنین ابزاری
چابکی است .واژه چابک در فرهنگ لغت ،به معنای حرکت
سريع ،چاالک ،فعال و چابکی توانايی حرکت به صورت سريع و
آسان و قادر بودن به تفکر به صورت سريع و با يک روش
هوشمندانه است.
تحقیقات چندی روی پارامترهای مهم چابکی زنجیره
تأمین انجام شده است که در جدول ( )1به تعداد محدودی از
آنها اشاره میگردد:
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جدول  .1پارامترهای مهم در مدل چابکی زنجيره توزيع تعاونی کمباينداران

نماد پارامترها
𝐴1
𝐴2
𝐴3
𝐴4

پارامترها
توسعه مهارت کارکنان
بهکارگیری IT
رضايت مشتری
انعطافپذيری

𝐴5

حساسیت و پاسخگويی به بازار و مشتری

𝐴6

ادغام فرآيندها و وظايف
سرعت انجام کار

𝐴8

معرفی محصول جديد
برنامهريزی متناسب
کیفیت محصول
کاهش هزينهها

𝐴7

𝐴9
𝐴10
𝐴11

اکثر تصمیمگیریهای مديران تحت تأثیر عوامل مختلف
کمّ ی و کیفی قرار دارد که اغلب اين عوامل با يکديگر در تعارض
هستند و آنان سعی میکنند که بین چندين گزينه موجود
بهترين گزينه را در اولويت قرار دهند .اشتباه و عدم دقت در
تصمیمگیری مستلزم پرداخت هزينه خطاست .هر چه قدرت و
اختیارات مديريت بیشتر باشد؛ هزينه تصمیم غلط نیز باالتر
خواهد بود (.)Ghodsipour, 2002
طبیعی است که حل مسايل تصمیمگیری چند معیاره
دارای پیچیدگی است و به راحتی امکانپذير نمیباشد به ويژه
آنکه اغلب معیارهای موردنظر با يکديگر تعارض دارند و افزايش
مطلوبیت يکی میتواند باعث کاهش مطلوبیت ديگری شود .به
1
همین دلیل روشهايی تحت عنوان تصمیمگیری چند معیاره
2
( )MCDMو به ويژه تصمیمگیری چند شاخصه ()MADM
توسعه داده شدهاند که به حل مسايل مزبور کمک میکنند
( .)Nouri & Tabatabaeiyan, 2006روشهای چندشاخصه
دارای تکنیکهای متنوعی در مراحل مختلف تصمیمگیری
هستند .در اين روشها چندين گزينه بر اساس چندين معیار
مختلف با هم مقايسه شده؛ بهترين گزينه يا ترتیب گزينههای
مناسب انتخاب میشوند .روشهای  MADMبر پايه
استداللهای رياضی ،بهترين گزينه تصمیمگیری را از بین
گزينههای موجود با اولويتبندی آنها تعیین میکنند .به دلیل
اينکه هر کدام از اين روشها با رويکرد و مفروضات خاص خود
به مدلسازی و حل مساله میپردازند؛ بنابراين در شرايط
مختلف هر يک دارای مجموعه جوابهای متفاوت خواهند بود
( .)Hwang & Kwang, 1981همچنین يکی از مفروضات
1. Multi Criteria Decision Making
2. Multiple Attribute Decision Making
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اساسی ،معتبر بودن وزنهای مربوط به شاخصهای مورد
استفاده در تکنیکهای مورد اشاره است .در يک ديدگاه کلی،
روشهای عینی و ذهنی برای تعیین وزن استفاده میشوند.
بديهی است تغییر در نتايج حاصل از محاسبه وزنها ،عملکرد
تکنیکهای مورد اشاره را در دستیابی به گزينه برتر تحت تأثیر
قرار خواهد داد؛ بنابراين در چنین شرايطی وجود يک معیار
تجربی يا علمی که قادر باشد اعتبار وزنهای حاصل و نیز صائب
بودن جوابهای حاصل را از اجرای اين تکنیکها سنجش نمايد؛
بیش از پیش اهمیت میيابد .در اين خصوص در تحقیقات قبلی
به معیارهايی نظیر همبستگی آماری رتبه گزينهها ،اتفاق نظر
اهل فن و غیره پرداخته شده است ( .)Zarei, 2000اما در
مطالعه حاضر تالش شده تا اين مقايسات تطبیقی حول محور
آزمون ناپارامتريک انجام شود.
بسیاری از تصمیمات به اندازهای پیچیدهاند که فرد تجزيه
و تحلیل کننده با فردی که تصمیم نهايی را میگیرد ،متفاوت
است .علیرغم دامنه وسیع کاربرد تصمیمگیریهای چند معیاره
در دنیای واقعی ،اين رويکرد نیز محدوديتها و چالشهای
خاص خود را دارد .اين تحلیلگر است که تشخیص میدهد از
کدام روش (برای تعیین وزن و يا ارزيابی گزينهها) استفاده کند
و يا در چه موقعیتی تنها بخشی از روش را به کار ببرد ( & Julai
 .)Mirabdollah-Yani, 2012گرچه اهمیت مطالعه حاضر تا
حدی است که میتواند راهگشای مديران و تصمیمگیران حوزه
عمل در انتخاب روش صحیح تعیین وزن يا روش مناسب
رتبهبندی بوده و از طرفی با استقبال نظريهپردازان اين حوزه
جهت توسعه مدلهای تصمیمگیری چند شاخصه ،همراه باشد.
رويههايی برای انتخاب تکنیک مناسب  MCDMارائه شد .اين
رويهها اغلب بر اساس اطالعات ورودی مورد نیاز تکنیکها (تنوع
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و شیوه اطالعاتی که تصمیمگیرنده بايد فراهم کند) ارائه شدهاند
(.)Hwang & Kwang, 1981; Hobbs, 1986

گروهی از پژوهشگران فهرست جامعی از روشهای
متفاوت تهیه کردند اما چنین نتیجه گرفتند که تطبیق اين
روشها در قالب يک چارچوب کلی مشکل است؛ چرا که
مطالعات تصمیمگیری از نظر کیفی ،کمّی و دقت اطالعات خیلی
متنوع هستند .از نظر آنان قابلیت اعتبار داللت بر اين دارد که
روش بهکار گرفته شده گزينهای را انتخاب کند که به گونهای
صحیح ارزشهای تصمیمگیرنده را منعکس کند .با وجود اين
استانداردهای عینی و مطلقی برای تعیین قابلیت اعتبار روش
وجود ندارد چرا که مطالعات در زمینه تصمیمگیری نشان داده
است که ارتباط اثربخشی تصمیمات اتخاذ شده و مقدار اطالعات
فراهم گرديده دارای شکلی برعکس میباشد ( Despontin et al
.)., 1983

با توجه به موارد مذکور ،روشهای تصمیمگیری چند
شاخصه ممکن است در يک زمینه خاص با روشهای مختلف
پاسخ متفاوتی را ارائه دهند؛ به همین دلیل استفاده از روش
ادغامی که به نوعی ويژگی کلیه روشها در آن وجود دارد؛ قابل
دفاعتر خواهد بود ..اين مقاله سعی بر آن دارد تا با به کارگیری
روش تصمیمگیری چندشاخصه جهت رتبه بندی پارامترهای
مؤثر در چابکی زنجیره توزيع تعاونی کمباينداران استان فارس
بهعنوان بزرگترين تعاونی فعال در کشور ،به تصمیمگیری در
زمینه توزيع بهتر کمباينها کمک کند ،چون اين امر دارای ابعاد
متنوعی است و با چند معیار فرموله میگردد.

مواد و روشها
در اين پژوهش يازده فاکتوری که در تحقیقات پیشین در
چابکی زنجیره تأمین از عمومیت بیشتری برخوردار بودند مورد
بررسی قرار گرفت (جدول  .)1در اين راستا پرسشنامهای با
هدف شناسايی پارامترهای تأثیرگذار در چابکی زنجیره توزيع
تعاونی کمباينداران طراحی گرديد و در بین  9کارمند تعاونی و
 80تن از کمباينداران توزيع گرديد که در اين مرحله جامعه
تحقیق  89تن بود .برای پايايی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه از
آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد .برای آزمون قابلیت اعتماد يا
پايايی پرسشنامهای که به صورت طیف لیکرت طراحی شده و
جوابهای آن چند گزينهای میباشند ،به کار میرود .تعداد
متغیرها برابر با تعداد سؤاالت پرسشنامه میباشد (که هر دسته
سؤال ،با تعداد جواب های برابر ،بايد به طور جداگانه آزمون
شوند .مثالً سؤاالت  5جوابه با هم و سه جوابه با هم) .ترتیب
سؤاالت (از نظر امتیاز سؤاالت) برای ضريب آلفای کرونباخ مهم
نیست ،چون اين ضريب محاسبات را بر اساس واريانس انجام
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میدهد .مقدار اين ضريب با استفاده از رابطه ( )1محاسبه
میشود:
(رابطه )1
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که در آن  kتعداد گويه ها S2 ،واريانس جمع نمره های
هر پاسخگو و  Si2واريانس نمرات مربوط به گويه شماره  iام
است (.)Fathi-Ashtiyani, 2010
در اين پژوهش برای محاسبه آلفای کرونباخ از نرم افزار
 SPSSاستفاده شد .اگر مقدار ضريب آلفای کرونباخ ،بیش از
 0/7باشد ،میتوان از همبستگی درونی سؤاالت مطمئن بود .در
غیر اين صورت بايد با حذف سؤاالت اضافی به پايايی مطلوب
رسید ،که در اين پژوهش ،پرسشنامه از پايايی مطلوبی
برخوردار بود .پس از تعیین پايايی ،پرسشنامه در بین کارمندان
تعاونی ( 9تن) با توجه به تعريف خبرگان به شکل "متخصصین
مرتبط با زنجیره توزيع تعاونی کمباينداران استان فارس با
حداقل پنج سال سابقه کار و تحصیالت حداقل کارشناسی"
توزيع گرديد .نکته مهم در رسیدن به چابکی زنجیره توزيع
کمباينداران استان فارس اين است که تصمیمگیری در رابطه
با توزيع کمباينها برای مدير فرآيندی خطی و تک بعدی
نیست ،بلکه مدير بايد موضوع تصمیم را از جوانب مختلف مورد
بررسی قرار داده و از چندين پارامتر به طور مشترک و همزمان
استفاده کند و سپس ضمن بررسی عوامل مختلف و مؤثر بر آن،
بهترين گزينهها را بر حسب اولويت انتخاب کند .رويکردهای
تصمیمگیری چند شاخصهای ،اين امکان را برای مدير تعاونی
فراهم میکند؛ زيرا الگوريتم اين روش بر اساس منطق رياضی
بنا شده است و سازگاری زيادی با نحوه تفکر و فرآيندهای
ذهنی انسان دارد و از کارايی بااليی نیز برخوردار است .يک
مدير موفق برای تصمیمگیری خود را محدود به يک روش نمی-
کند ،به همین دلیل ،اين پژوهش جهت رتبهبندی پارامترهای
مؤثر در چابکی زنجیره توزيع کمباينداران استان فارس از سه
روش تصمیمگیری چند شاخصهای شامل روش ساو ،1روش
الکتر 2و روش تاپسیس 3بهره گرفته است.
در مسايل تصمیمگیری چندشاخصه ،داشتن و دانستن
اوزان شاخصههای موجود گام مؤثر در فرآيند حل مسئله بوده و
مورد نیاز است .از جمله روشهای تعیین وزن شاخصها ،می-
توان به روشهای استفاده از پاسخ خبرگان ،روش آنتروپی
شانون ،روش لینمپ ،روش کمترين مجذورات ،روش بردار ويژه
و  ...اشاره کرد .در اين پژوهش از روش آنتروپی شانون بهعنوان
1. Simple Additive Weighting
2. Elimination and Choice Translating Reality
3. Technique for Order Preference by Similarity to Ideal
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يکی از معروفترين روشهای محاسبه اوزان شاخصها
استفاده شده است ( .)Zhao et al ., 2010آنتروپی در تئوری
اطالعات معیاری است برای مقدار عدم اطمینان بیان شده
توسط يک توزيع احتمال گسسته ( ،)Piبه گونهای که هر چه
توزيع فراوانی تیزتز باشد اين عدم اطمینان کمتر است .اين عدم
اطمینان به صورت زير تشريح میشود (.)Asgharpour, 2010
ابتدا ارزشی با نماد  Eمحاسبه میگردد:
| 𝐢𝐩𝐧𝐥 × 𝐢𝐩|𝟏=𝐢𝐧∑ 𝐊𝐄 = −

(رابطه )2

به طوریکه  kيک ثابت مثبت است .به منظور تامین
 E،0≥ E≥1از توزيع احتمال  Piبر اساس مکانیزم آماری
محاسبه شده و مقدار آن در صورت تساوی Piها با يکديگر
بیشینه ممکن خواهد بود .يک ماتريس تصمیمگیری از يک مدل
تصمیمگیری چند شاخصه حاوی اطالعاتی است که آنتروپی
میتواند بهعنوان معیاری برای ارزيابی آن به کار رود .يک
ماتريس تصمیمگیری به صورت جدول ( )2در نظر گرفته
میشود:
جدول  .2ماتريس تصميمگيری

Xn

0

Xj

0

X2

X1

r1n

0
0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0
0

r12

r11

A1

r22

r21

A2

0
0
0

0

0

ri1

Ai

0

0

rm2

rm1

Am

r2n

0
rin

0
rmn

rij

0
0

𝐣𝐢 𝟏=𝐢

که در آن  rijارزش هر شاخص متناسب با هر گزينه و
ارزش هر شاخص به صورت بیوزن شده است .در ادامه ماتريس
 Ejبا توجه به رابطه ( )4محاسبه گرديد.
Pij

(رابطه)4

𝟏

𝟏

𝐦 𝐧𝐥

که در آن  Ejبیانگر مقدار عدم اطمینان است .سپس
میزان انحراف از معیار هر شاخص با استفاده از رابطه ()5
محاسبه شده است.
(رابطه )5

j=1 dj

پس از تعیین وزن شاخصها با سه روش مذکور ،پارامترها
رتبهبندی شدند:
 -1با استفاده از روش ساو ( )SAWکه يکی از قديمی-
ترين روشهای تصمیمگیری چند شاخصه است ،مهمترين
پارامتر (* )Aتعیین شد و ساير پارامترها با توجه به آن رتبه-
بندی گرديد .برای اين کار ،چنانچه  Wبا استفاده از مراحل باال
محاسبه شده باشد A* ،از رابطه ( )7محاسبه میگردد
(.)Asgharpour, 2010
(رابطه )7

} A∗ = {Ai | max ∑nj=1 nij × Wj

 -2مدل الکتر در اواخر دهه  1980مطرح شد .در اين
روش کلیه گزينهها با استفاده از مقايسات "غیر رتبهای" مورد
ارزيابی قرار میگیرند .کلیه مراحل انجام اين روش بر مبنای يک
مجموعه هماهنگ و يک مجموعه ناهماهنگ پايهريزی میشوند
(.)Asgharpour, 2010
با استفاده از رابطه ( ،)8ماتريس تصمیمگیری موجود به
يک ماتريس بیمقیاس شده تبديل گرديد:
rij

2
√∑m
i=1 rij

= nij

که در آن  rijارزش هر شاخص متناسب با هر گزينه و
ارزش هر شاخص به صورت بیوزن شده است .در مرحله بعد با
استفاده از بردار معلوم ( Wرابطه  )6و رابطه ( ،)9ماتريس بی
مقیاس وزين )V(1به دست آمد:

𝐫

𝐦 𝐧𝐥

, ∀j

Wj = ∑n

nij

𝐣 𝐏𝐢𝐣 = ∑𝐦 𝐢𝐣 𝐫 , ∀𝐢,

𝐦∑ 𝐤𝐄𝐣 = −
= 𝐤 𝐢=𝟏|𝐩𝐢𝐣 × 𝐥𝐧𝐩𝐢𝐣 |,

(رابطه )6

(رابطه )8

در جدول ( Ai ،)2گزينههايی است که قرار است رتبه-
بندی شوند و  Xjشاخصهايی است که گزينهها بر اساس آن
ارزيابی میشوند و  rijارزش هر شاخص متناسب با هريک از
گزينهها است .محتوی اطالعاتی از اين ماتريس ابتدا به صورت
 Pijمیباشد.
(رابطه )3

استفاده شده است (.)Asgharpour, 2010

dj

𝐣∀ 𝐝𝐣 = 𝟏 − 𝐄𝐣 ,

در رابطه ( dj ،)5درجه انحراف از اطالعات ايجاد شده به
ازای گزينه  jاست .برای تعیین وزن شاخصها از رابطه ()6

(رابطه )9

v = ND × Wm.n

 Wm.nبردار وزن و  NDارزش هر شاخص به صورت بیوزن
شده است.
مجموعه هماهنگی و مجموعه ناهماهنگی برای زوج
گزينهها با استفاده از روابط ( )10و ( )11مشخص گرديد:
 اگر شاخص مورد نظر دارای جنبه مثبت باشد:(رابطه )10

𝑚 𝑆𝑘,𝑙 = {𝑗|𝑣𝑘𝑗 ≥ 𝑣𝑙𝑗 }, 𝑗 = 1,2, … ,

 اگر شاخص دارای جنبه منفی باشد:(رابطه )11

Sk,l = {j|vkj ≤ vlj }, j = 1,2, … , m

 Sklمجموعه هماهنگ vlj ،و  vkjگزينههای مورد مقايسه
هستند.
مجموعه ناهماهنگ  Dk,lنیز شامل شاخصهايی است که
در آنها ،گزينههای  AKنسبت به گزينههای  Alمطلوبیت
کمتری داشته باشد ،يعنی:
1. Weighted Normalization Matrix

توکلی و همکاران :ارزيابی عملکرد متداولترين تکنيکهای تصميمگيری چند شاخصه در رتبهبندی پارامترهای مؤثر در...

 برای شاخصهای مثبت:(رابطه )12

Dk,l = {j|vkj < vlj }, j = 1,2, … , m

 برای شاخصهای منفی:(رابطه )13

Dk,l = {j|vkj > vlj } , j = 1,2, … . , m

 Dklمجموعه ناهماهنگ vlj ،و  vkjگزينههای مورد مقايسه
هستند.
محاسبه ماتريس هماهنگی:

اين ماتريس ،يک ماتريس مربعی  m*mبوده که قطر آن فاقد
عنصر میباشد .ساير عناصر اين ماتريس نیز از جمع اوزان
شاخصهای متعلق به مجموعه هماهنگ حاصل میشود .يعنی:
رابطه ()14

Ikl = ∑ wj
j∈sk,l

رابطه ()15

n

∑ wj = 1
j=1

محاسبه ماتريس ناهماهنگی:

اين ماتريس با  NIنشان داده میشود و مانند ماتريس هماهنگ،
ماتريسی  m*mاست .قطر اصلی اين ماتريس عنصری ندارد و
ساير عناصر اين ماتريس ،از ماتريس بی مقیاس شده موزون به
ازای مجموعه ناهماهنگ  Dk,lبا استفاده از رابطه ( )16محاسبه
میگردد.
(رابطه )16

, j ∈ Dk,l
,j ∈ J

NIk,l
| max|vkj − vlj
=
| max|vkj − vlj

مشخص نمودن ماتريس هماهنگ مؤثر

ارزشهای  Iklاز ماتريس هماهنگی بايد نسبت به يک ارزش
آستانه سنجیده شوند تا شانس ارجحیت  Akبر  Alبهتر مورد
قضاوت واقع شود .برای تعیین حد آستانه ،میتوان از اطالعات
گذشته و نظر تصمیم گیرنده استفاده کرد .يک معیار عمومی
برای مشخص شدن اين حد ،عبارت است از میانگین مقادير
ماتريس :I
m

(رابطه )17

m

)I − = ∑ ∑ Ik,l ⁄m(m − 1
k=1 l=1

بر اساس حداقل آستانه ،يک ماتريس بولین  Fبا عناصر
صفر و يک تشکیل شده به گونهای که:
fk,l = 1
 اگر  fk,l ≥ I −باشد:fk,l = 0
 اگر  fk,l < I −باشد:آنگاه هر عنصر واحد در ماتريس( Fماتريس هماهنگ
مؤثر) نشان دهنده يک گزينه مؤثر و مسلط بر ديگری است.
مشخص نمودن ماتريس ناهماهنگ مؤثر:

عناصر  NIk,lاز ماتريس ناهماهنگ نیز بايد نسبت به يک ارزش
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آستانه سنجیده شوند .حد آستانه برای اين ماتريس از رابطه 18
محاسبه میشود:
m

m

)NI − = ∑ ∑ NIk,l ⁄m(m − 1

(رابطه )18

k=1 l=1

سپس يک ماتريس بولین معروف به ماتريس ناهماهنگ مؤثر
( )Gتشکیل گرديد به گونهای که:
g k,l = 1
 اگر  NIk,l ≤ NI−باشد:g k,l = 0
 و اگر  NIk,l > NI−باشد:مشخص کردن ماتريس کلی و مؤثر:
اين ماتريس از ترکیب ماتريس هماهنگ مؤثر ( )Fو ماتريس
ناهماهنگ مؤثر ( )Gبه دست میآيد:
hk,l = fk,l . g k,l

(رابطه )19

حذف گزينههای کم جاذبه :ماتريس کلی  Hنشان دهنده
ترتیب برتری راهکارهای مختلف نسبت به يکديگر میباشد .يعنی اگر
 hk,lبرابر با يک باشد ،میتوان گفت  Akبر  Alارجحیت دارد .البته
ممکن است اين ارجحیت تحت تأثیر راهکارهای ديگر قرار بگیرد.
بنابراين شرط اين که در روش فوق  Akيک گزينه ارجح باشد اين
است که:
برای حداقل يک  lو Fk,l = 1
و Fk,l = 0
برای کلیه  lها
میتوان هر ستونی از  Fرا که حداقل دارای يک "عنصر يک"
باشد حذف کرد ،سپس بر اساس سطرهای ديگر تصمیمگیری کرد.
 -3روش تاپسیس در سال  1981توسط هوانگ و يون ارائه
گرديد .اساس اين روش انتخاب گزينهايست که کمترين فاصله را از
جواب ايده آل مثبت و بیشترين فاصله را از جواب ايدهآل منفی دارد.
حل يک مسئله به روش تاپسیس شامل شش مرحله به شرح زير می-
باشد (:)Asgharpour, 2010
تبديل ماتريس تصمیمگیری به يک ماتريس بی مقیاس شده
(رابطه )8؛
محاسبه بردار  Wاز طريق آنتروپی شانون؛
تعیین ماتريس بی مقیاس وزين (رابطه )9؛
مشخص نمودن راه حل ايدهآل مثبت و راه حل ايدهآل منفی.

گزينه ايدهآل مثبت:
J′ )}, i
(رابطه )20

گزينه ايدهآل منفی
(رابطه )21

J), ( min
i Vij |j

∈j

{( max
| i Vij

=

A+

∈
= 1,2,3, … , m
} A+i = {V1+ , V2+ , … , Vj+ , … , Vn+

max
′
A− = {( min
i Vij | j ∈ J), ( i Vij |j ∈ J )}, i
= 1,2,3, … , m
} A−i = {V1− , V2− , … , Vj− , … , Vn−

محاسبه اندازه جدايی (فاصله)
فاصله گزينه iام با ايدهآلها با استفاده از روش اقلیدسی
به شرح زير است:
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 فاصله گزينه  iام از ايدهآل مثبت برابر است با:0.5

(رابطه )22

,i

n

2
} ) {∑(Vij − Vj+
j=1

= di+

باختها را هم برای هر گزينه محاسبه میکند .امتیازی که کپ-
لند به هر گزينه میدهد ،با کم کردن تعداد باختها از تعداد
بردهاست است (.)Momeni, 2006

= 1,2,3, … , m

 فاصله گزينه  iام از ايدهآل منفی برابر است با:0.5

(رابطه )23

,i

نتايج و بحث

n

2
} ) {∑(Vij − Vj−
j=1

= di−

= 1,2,3, … , m

محاسبه نزديکی نسبی گزينهها به راه حل ايدهآل
شاخص نزديکی نسبی 1با استفاده از رابطه  24محاسبه
میشود:
(رابطه )24

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

= cli+

ضريب آلفای کرونباخ محاسبه شده در نرم افزار  SPSSبیش از
 0/7بهدست آمد و بیانگر اين موضوع است که پرسشنامههای
مورد استفاده در اين پژوهش از پايايی قابل قبولی برخوردار
است.
نتايج حاصل از اجرای تکنیکهای تصمیمگیری چند
شاخصه ،در جدول ( )3ارائه گرديد:
در بین پارامترهای چابکی مورد سنجش قرار گرفته برای
چابکی زنجیره توزيع تعاونی کمباينداران پس از محاسبه * Aو

هر اندازه گزينهها به راه حل ايدهآل نزديکتر باشد ،ارزش
 cli+به واحد نزديکتر خواهد بود.

رتبهبندی آنها ،حساسیت و پاسخگويی به بازار و مشتری،

رتبهبندی گزينهها

سرعت انجام کار و معرفی محصول جديد ،در رده اول اهمیت

براساس ترتیب نزولی  cli+میتوان گزينههای موجود از مسئله
را بر اساس بیشترين اهمیت رتبهبندی نمود .برای رسیدن به
يک اجماع کلی از رتبهبندی پارامترها ،از تکنیکهای ادغامی
( )Posetکه شامل روشهای میانگین ،بردا2و کپلند 3است،
استفاده گرديد .در نهايت عوامل چابکی زنجیره توزيع تعاونی
کمباينداران رتبهبندی شدند .در روش میانگین ،گزينهها بر
اساس میانگین رتبههای به دست آمده از روشهای مختلف
مدلهای تصمیمگیری چند شاخصهای اولويتبندی میشوند.
روش بردا بر اساس قاعده اکثريت استوار است .برای مثال دو
گزينه  A1و  A3موجود است .اگر تعداد روشهايی که  A1را بر
 A3ترجیح میدهند بیشتر از تعداد روشهايی که  A3را بر A1
ترجیح میدهند باشد ،اين مورد در اين مقايسه زوجی ،با M
نشان داده میشود .اگر در اين مقايسه زوجی ،رای اکثريت وجود
نداشت يا آرا با هم مساوی بود ،آنگاه با  Xکدگذاری میشودM .
به منزله آن است که سطر بر ستون ارجحیت دارد و  Xنشانگر
آن است که ستون بر سطر ارجحیت دارد .هر مقايسه زوجی به
صورت جداگانه ،مورد بررسی قرار میگیرد .تعداد مقايسات برابر

قرار گرفتهاند .ديگر عوامل مؤثر در چابکی از جمله برنامهريزی

) m(m−1است که  mتعداد گزينههاست .معیار اولويت در اين
2
روش ،آن است که در چند دفعه ،بردهای گزينه در سطر ،دارای
اکثريت است ( .)Momeni, 2006روش کپلند ،با پايان روش
بردا شروع میشود .روش کپلند نه فقط تعداد بردها ،بلکه تعداد
1. Closeness Index
2 .Borda
3 . Capland

درست ،کاهش هزينهها ،ادغام وظیفهها و فرآيندها ،بهکارگیری
 ،ITرضايت مشتری ،انعطافپذيری ،کیفیت انجام خدمات و
توسعه مهارتهای کارکنان به ترتیب در رده دوم تا نهم قرار
میگیرند .در شرايط کاری تعاونی کمباينداران استان فارس ،با
توجه به حساسیت محصوالت کشاورزی و شرايط محصول در
طول دوره رشد "سرعت ارائه خدمات و حساسیت و پاسخگويی
به بازار و مشتری" در رده اول اهمیت قرار گرفتند .با توجه به
اينکه میانگین عمر کمباينهای موجود در تعاونی  12/6است
(در حالیکه عمر مفید کمباينها هشت تا نه سال است) ،معرفی
و استفاده از کمباينهای جديد امری اجتناب ناپذير است که جز
اولويت اول برای تعاونی به شمار میآيد .در سطح دوم
"برنامهريزی درست" قرار گرفته است که اين موضوع به دلیل
امکانات محدود و حجم کاری تعاونی است؛ چرا که تنها با يک
برنامهريزی درست میتوان تصمیمات مناسبی در جهت توزيع
کمباينها اتخاذ نمود" .کاهش هزينهها" در رده سوم اهمیت
قرار گرفت؛ چون هر زنجیره بايد بتواند هزينههای خود را کاهش
و درآمد خود را افزايش دهد .بنابراين در تعاونی مورد مطالعه
نیز ،کاهش هزينهها در ردههای اول اهمیت قرار گرفته است .در
رده چهارم و پنجم "ادغام فرآيندها و وظايف و به کارگیری "IT
قرار گرفتهاند که چون تعاونی کمباينداران از شرکتهای
خدماتی با نیروی کار محدود است ،قرار گرفتن اين پارامترها
پس از عوامل ضروری ،طبیعی به نظر میرسد" .رضايت

توکلی و همکاران :ارزيابی عملکرد متداولترين تکنيکهای تصميمگيری چند شاخصه در رتبهبندی پارامترهای مؤثر در...
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مشتری" که در رده ششم اهمیت قرار گرفته است ،مستقیماً در

با توجه به شرايط تعاونی و شرايط کاری متغیر مشتری

تصمیمگیریهای مدير مشارکت ندارد و اگر ساير پارامترها به

(کشاورزان) ،مطرح است و کارکنان بايد بتوانند در شرايط کاری

درستی در تصمیمگیری دخیل شوند ،رضايت مشتری حاصل

متفاوت ،منعطف برخورد کنند .کیفیت انجام خدمات و توسعه

میشود .پس از رضايت مشتری" ،انعطافپذيری" قرار گرفته که

مهارت کارکنان در سطوح نهايی (هشتم و نهم) قرار گرفته اند.

جدول  .3نتايج رتبهبندی با روشهای تصميمگيری چند شاخصه
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قرار دارند ،که اين رتبهبندی نتايجی مشابه با نتايج روش

در واقع اگر پارامترهايی مثل به کارگیری  ،ITادغام

SAW

فرآيندها و وظايف ،معرفی کمباينهای جديد و  ...در ابتدا

را ارائه میدهد ،با اين تفاوت که به کارگیری  ITدر رده سوم

مدنظر قرار بگیرند" ،کیفیت انجام خدمات" افزايش و "مهارت

قرار میگیرد و نتايج مشابه اين روش با روش  SAWتايید

کارکنان" توسعه میيابد .نکته قابل ذکر در اين رتبهبندی ،اين

کننده نتايج روش قبلی میباشد.

است که تمامی عوامل مؤثر در چابکی با تفاوت کم از يکديگر

پس از رتبهبندی به روش تاپسیس ،حساسیت و

رتبهبندی شده اند و اين نشان دهنده اهمیت تمامی پارامترها در

پاسخگويی به بازار و مشتری ،سرعت در انجام امور و معرفی

چابکی تعاونی میباشد ،که مدير بايد در تصمیمگیریها به اين

محصول جديد در رتبه اول قرار گرفتند .پس از آن ،برنامهريزی

امر توجه داشته باشد و هیچ يک از عوامل را در توزيع کمباينها

درست ،کاهش هزينهها ،به کارگیری  ،ITادغام فرآيندها و

ناديده نگیرد.

وظايف ،رضايت مشتری ،انعطافپذيری ،کیفیت خدمات ارائه
شده و توسعه مهارت کارکنان در رتبه دوم تا نهم قرار گرفتند

با استفاده از روش الکتر ،پارامترهای حساسیت و

که مشابه دو روش قبلی میباشد.

پاسخگويی به بازار و مشتری ،سرعت انجام خدمات و معرفی
محصول جديد در درجه اول اهمیت قرار گرفتند .پس از آن

به دلیل اينکه نتايج حاصل از سه روش تا حدودی با

برنامه ريزی متناسب قرار دارد .به کارگیری  ITو کاهش هزينه-

يکديگر متفاوت بودند ،روش ادغام سهگانه جهت رتبهبندی

ها در جايگاه سوم قرار گرفتند و ادغام فرآيندها و وظايف،

نهايی به کار گرفته شد که در گام اول میانگین رتبه هر گزينه

رضايت مشتری ،انعطاف پذيری ،کیفیت انجام خدمات و توسعه

حساب گرديد و نتايج به شرح جدول ( )4ارائه شد:

مهارتهای کارکنان به ترتیب در درجه چهارم تا هشتم اهمیت
جدول  .4نتايج رتبه بندی با روش ميانگين رتبه ها
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نتايج میانگین رتبهها نشان میدهد که نتايج حاصل از
رتبهبندی با روش تاپسیس ،همخوانی بیشتری با نتايج به دست
آمده از میانگین رتبهها دارد که بیانگر مناسب بودن اين روش
برای رتبهبندی پارامترهای مؤثر در چابکی زنجیره توزيع تعاونی

کمباينداران استان فارس است.
پس از آن نوبت به روش بردا میرسد که نتايج آن به شرح
جدول ( )5میباشد:
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جدول  .5نتايج رتبه بندی با روش بردا
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کننده روش تاپسیس به عنوان يک روش مناسب رتبهبندی در
اين پژوهش است.

نتايج حاصل از رتبهبندی با روش بردا با نتايج به دست
آمده از روش تاپسیس کامالً مطابقت دارد و اين امر ،تأيید
نتايج روش کپلند به شرح جدول ( )6است:

جدول  .6نتايج رتبهبندی با روش کپلند
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نتايج اين روش نیز با نتايج حاصل از روش تاپسیس يکی
است که به عبارتی روش تاپسیس را برای رتبهبندی پارامترهای
چابکی زنجیره توزيع تعاونی کمباينداران استان فارس مناسب
میداند.
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پس از آنکه رتبهبندی پارامترها توسط هر سه روش به
دست آمد ،نتايج با هم تلفیق شد و رتبهبندی واحدی برای
پارامترها به دست آمد (جدول :)7

جدول  .7رتبه بندی نهايی با ادغام سهگانه
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در پايان ،با يکی بودن نتايج روش تاپسیس و نتايج حاصل
از ادغام سهگانه میتوان گفت روش تاپسیس روشی مناسب
برای رتبهبندی عوامل مؤثر در چابکی زنجیره توزيع توزيع
تعاونی کمباينداران استان فارس است .تقريب مورد اشاره با در
نظر گرفتن يک مساله تصمیمگیری چند شاخصه در قالب يک
مساله بهینهيابی ،برای سطح کارايی نسبی گزينههای تصمیم در

میانگین رتبهها
بردا
کپلند
میانگین روشها
رتبهبندی نهايی

رابطه با شاخصهايی که میتوانند به عنوان خروجی
(شاخصهای با ابعاد مثبت) و يا ورودی (شاخصهای با ابعاد
منفی) تلقی شوند؛ میسر خواهد شد .قدم بعد شامل اندازهگیری
کارايی متقاطع گزينهها (واحدهای تصمیمگیرنده) بر مبنای
روش تلفیقی تحلیل پوششی دادهها و تحلیل سلسله مراتبی
است .نتیجه حاصل شامل يک جواب قطعی بهینه در فضای

توکلی و همکاران :ارزيابی عملکرد متداولترين تکنيکهای تصميمگيری چند شاخصه در رتبهبندی پارامترهای مؤثر در...

پیوسته است که میتوان از آن به عنوان معیاری برای تحلیل
فاصله و سنجش عملکرد تکنیکهای تصمیمگیری چند شاخصه
(با عنايت به آزمونهای آمار استنباطی) استفاده کرد .جوابهای
حاصل از حل يک ماتريس تصمیم مشخص به وسیله چهار روش
معمول  SAW ،TOPSIS ،AHPو  ELECTREبا جواب قطعی
(پیوسته) همین ماتريس مقايسه شده است .نتايج آن نحقیق
نشان داد که تکنیک  AHPبا میانگین رتبه  1/71نزديکترين
میانگین را به تکنیک  DEA/AHPبا میانگین رتبه  1/76دارا
میباشد (.)Mohammadi-Zanjirani et al ., 2015
پژوهشی تحت عنوان بهکارگیری و مقايسه تکنیکهای
تصمیمگیری چند شاخصه در رتبهبندی کشورها بر مبنای
میزان توسعه انسانی توسط سلطان پناه و همکاران صورت
گرفت .در اين پژوهش از تکنیکهای آنتروپی و  AHPبرای به-
دست آوردن ضريب اهمیت شاخصهای تشکیلدهنده نیروی
انسانی ( )HDIو از تکنیکهای  SAWو  TOPSISو نیز آنالیز
تاکسونومی عددی به عنوان جايگزينی برای روش میانگین ساده
در جهت رتبهبندی کشورها بر مبنای میزان توسعه انسانی
استفاده گرديده است .نتايج اين پژوهش نشان داد که کلیه
روشهای مورد استفاده جهت رتبهبندی کشورها میتواند قابل
استفاده باشد .بديهی است که هیچکدام از اين روشها در تعیین
رتبهبندی کشورها نتايج يکسانی نخواهد داشت لذا با توجه به
میزان دقت مورد نیاز به نظر میرسد با توجه به ماهیت روش
 TOPSISکه میزان نزديکی نسبی به جواب ايدهآل و دوری از
جواب ضد ايدهآل را مالک رتبهبندی قرار میدهد .نتايج اين
روش زمانی که ضريب اهمیت شاخصها از روش  AHPمحاسبه
شده به واقعیت نزديکتر بود (.)Soltanpanah et al ., 2010
در سال  ،1984پاراديم انتخاب مدل ارائه گرديد که بر
اين اساس  5توصیفگر در ارزيابی و انتخاب مدلهای MCDM
مد نظر قرار داده شد .بر اساس توصیفگرهای اولیه و نیز
شاخصهای اضافی تکنیک پرومتی 1مناسبترين روش در
پروژههای توسعه منابع آب شناسايی شد (.)Deason, 1984
در پژوهشی ديگر الگوريتم انتخاب مدل توسعه داده شد و
معیار انتخاب مدل  MCDMمناسب شناسايی شد .پژوهشگر اين
معیارها را در  4گروه معیارهای الزامآور؛ معیارهای غیر الزامآور؛
معیارهای مرتبط با تکنیک و معیارهای مرتبط با کاربرد ذکر
نمود و جواب حاصل از روش پرومتی را نزديکترين جواب به
جواب ايدهآل تشخیص داد (.)Gershon & Duckstein, 1983
تفاوت در نتايج پژوهشهای پیشین و تحقیق حاضر در
1. Promethee
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انتخاب تکنیک برتر و مناسب میتواند به دلیل تفاوت در
جامعههای مورد مطالعه باشد.

نتيجهگيری و پيشنهاد
تحقیق حاضر با هدف انتخاب سازگارترين تکنیک رتبهبندی
تصمیمگیری چند شاخصه در رتبهبندی پارامترهای مؤثر در
چابکی زنجیره توزيع تعاونی کمباينداران انجام گرفته است.
مراحل مختلفی به منظور دستیابی به اين هدف صورت گرفت و
از سه روش ساو ،تاپسیس و الکتر بهره گرفته شد:
 در روش ساو ،حساسیت و پاسخگويی به بازار و مشتری،سرعت انجام کار و معرفی محصول جديد ،در رده اول اهمیت
قرار گرفتند .ديگر عوامل مؤثر در چابکی از جمله برنامهريزی
درست ،کاهش هزينهها ،ادغام وظیفهها و فرآيندها ،بهکارگیری
 ،ITرضايت مشتری ،انعطافپذيری ،کیفیت انجام خدمات و
توسعه مهارتهای کارکنان به ترتیب در ردههای دوم تا نهم قرار
گرفتند.
 با استفاده از روش الکتر ،پارامترهای حساسیت وپاسخگويی به بازار و مشتری ،سرعت انجام خدمات و معرفی
محصول جديد در درجه اول اهمیت قرار گرفتند .پس از آن
برنامه ريزی متناسب قرار گرفت .به کارگیری  ITو کاهش
هزينهها در جايگاه سوم قرار گرفتند و ادغام فرآيندها و وظايف،
رضايت مشتری ،انعطاف پذيری ،کیفیت انجام خدمات و توسعه
مهارتهای کارکنان به ترتیب در درجه چهارم تا هشتم اهمیت
قرار گرفتند.
 پس از رتبهبندی به روش تاپسیس ،حساسیت وپاسخگويی به بازار و مشتری ،سرعت در انجام امور و معرفی
محصول جديد در رتبه اول قرار گرفتند .پس از آن ،برنامهريزی
درست ،کاهش هزينهها ،به کارگیری  ،ITادغام فرآيندها و
وظايف ،رضايت مشتری ،انعطافپذيری ،کیفیت خدمات ارائه
شده و توسعه مهارت کارکنان در رتبه دوم تا نهم قرار گرفتند.
 به دلیل تفاوت نتايج رتبهبندی در سه روش با استفادهاز روش ادغام سهگانه رتبهبندی نهايی انجام شد و مناسبترين
روش برای رتبهبندی در اين پژوهش انتخاب گرديد .با يکی
بودن نتايج روش تاپسیس و نتايج حاصل از ادغام سهگانه
میتوان گفت روش تاپسیس روشی مناسب برای رتبهبندی
عوامل مؤثر در چابکی زنجیره توزيع تعاونی کمباينداران استان
فارس است.
در اين پژوهش با استفاده از ترکیب روشهای کمّی و
کیفی به مقايسه و رتبهبندی گزينهها پرداخته شد و يک جواب
بهینه قطعی با استفاده از تکنیک ادغامسهگانه به دست آمد که
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استفاده از ابزارهای آماری به انتخاب تکنیک مناسب پرداخته
 در ساير.شود و سازگارترين روش با جواب قطعی انتخاب گردد
 جواب قطعی بهینه مورد نظر آنها نبوده و به اين،پژوهشها
 روش کار در اين تحقیق و نتايج آن.موضوع توجه نکردهاند
میتواند توسط پژوهشگران برای ترکیب روشهای کمّی و کیفی
و مقايسه با جواب بهینه و لذا انتخاب بهترين تکنیک مورد
.استفاده قرار گیرد
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اين جواب قطعی مالک و معیار قرار داده شد تا بر اساس آن
 در پژوهشهای پیشین.ساير تکنیکها مورد مقايسه قرار گیرد
از چنین روشی استفاده نشده است و صرفاً روش کمی و يا
کیفی تکنیکها مورد مقايسه قرار گرفتهاند که اين رويهها بر
اساس اطالعات ورودی مورد نیاز تکنیکها ارائه شدهاند که به
عنوان ابزاری برای حذف تکنیکها استفاده شده است نه انتخاب
 در اين پژوهش سعی بر آن شده تا با.تکنیک مناسب و برتر
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