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 چکيده

كنندگان شروع شده و به ای از واحدهاست كه برای توليد و تحویل كاالها و خدمات از تأمين زنجيره تأمين، شبكه

عنوان توزیع داران بهدهي است. تعاوني كمباین ایش سطح خدمتها و افزشود و هدف آن كاهش هزینهمشتریان ختم مي

های كشاورزی نقش مهمي در كاهش ضایعات ناشي از تأخير در برداشت دارند. حساسيت محصوالت كننده ماشين

ها را دو چندان كرده است. های مناسب تعاونيكشاورزی در شرایط محيطي كه دائماً در حال تغيير است ضرورت واكنش

یابي به چابكي است. در این پژوهش پارامترهای چابكي، در مطالعات پيشين زمه واكنش مثرر به این تغييرات، دستال

ترین پارامترهای چابكي در زنجيره توزیع تعاوني تهيه و تكميل ای به منظور شناسایي مهم نامه شناخته شد. پرسش

، سه پارامتر حساسيت *Aبندی شدند، كه پس از محاسبه  ین رتبهمجموع ساده وز -گردیده و با استفاده از روش آنتروپي 

در درجه اول اهميت قرار  08620/0و پاسخگویي به بازار و مشتری، سرعت انجام كار و معرفي محصول جدید با مقدار 

پذیری، نعطاف، رضایت مشتری، اIT كارگيریها و فرآیند، بهها، ادغام وظيفه ریزی صحيح، كاهش هزینهگرفتند و برنامه

، 074230/0، 077243/0، 082328/0های كاركنان به ترتيب با مقادیر كيفيت انجام خدمات و توسعه مهارت

 در رتبه دوم تا نهم قرار گرفتند.   063601/0و  065749/0، 069464/0، 071509/0، 073355/0

 دهي ح خدمتها، افزایش سطزنجيره تأمين، مدل چابكي، كاهش هزینه : های کليدی واژه

 *مقدمه
تشدید صحنه رقابت جهاني در محيطي كه هميشه در حال 

های ها و شركتهای مناسب سازمانتغيير است، ضرورت واكنش

توليدی، صنعتي، خدماتي و ... را دو چندان كرده و بر 

فشارد و محيط نامطمئن خارجي پای مي ها باپذیری آن انعطاف

گيری از های امروزی در عرصه ملي و جهاني نيازمند بهرهسازمان

در راستای  1الگوهای مناسب همچون مدیریت زنجيره تأمين

های  حفظ مزیت رقابتي و انتظارات مشتریان هستند. در سال

ها به مشتری دچار دگردیسي شده است. اخير، نگرش سازمان

كننده جای خود را به رف به مشتری به عنوان مصرفنگاه ص

مشتری به عنوان یک همكار، شریک، خالق ارزش، توسعه دهنده 

در  (.Martelo et al., 2013دانش و مزیت رقابتي داده است )

دنيای پرتالطم امروزی، مشتریان نقش بسيار حياتي را در بقا و 

د، به طوری كه كننهای سازمان ایفا ميبه حركت در آوردن چرخ
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1. Supply chain management 

ها در جستجوی راهي در كسب و كار نوین زماني كه سازمان

برای كسب مزیت رقابتي و رهبری بازار هستند توجه به 

تواند عاملي كليدی در جهت پسند ميهای مشتری ارزش

 ,Gillis & Castrogiovanniها تلقي شود )موفقيت سازمان

این موضوع قدم های توليدی و خدماتي با درک (. سازمان2012

های مشتریان برداشته اند تا  در مسير شناسایي نيازها و خواسته

با ارائه خدماتي به موقع و مناسب به بهترین نحو پاسخگوی نياز 

(. این موضوعات Angilella et al., 2014مشتریان خود باشند )

ی های خدماتي به علت نوع ساختار، ماهيت و نحوهدر سازمان

(. Zhang et al., 2014باشد )تر ميشتریان پررنگارتباطات با م

گيری در های خدماتي به طور چشم در ميان صنایع رشد سازمان

حال افزایش است و همين امر سبب شده است تا بازاریابي در 

بخش خدمات به عنوان پارادایم جایگزیني برای بازاریابي كاال 

. تعاوني (Lin & Chen, 2013بيشتر مورد توجه قرار گيرد )

عنوان یک سازمان خدماتي از این امر مستثنا داران بهكمباین

نيست و با مسایلي چون واكنش سریع به نيازهای مشتریان 

جهت جلب رضایت آنان، شرایط محصول در طول دوره رشد و 
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تحوالت شرایط محيطي مواجه هستند. الزمه واكنش مثرر و 

چابک در   واژه است.یابي به چابكي مفيد به این تغييرات دست

فرهنگ لغت، به معنای حركت سریع، چاالک، فعال و چابكي 

توانایي حركت به صورت سریع و آسان و قادر بودن به تفكر به 

 .صورت سریع و با یک روش هوشمندانه است

های دارای تكنيک( MADM) 1های چند شاخصهروش

ها گيری هستند. در این روشمتنوعي در مراحل مختلف تصميم

چندین گزینه بر اساس چندین معيار مختلف با هم مقایسه 

های مناسب انتخاب بهترین گزینه یا ترتيب گزینه؛ شده

های ریاضي، بر پایه استدالل MADMهای شوند. روش مي

های موجود با گيری را از بين گزینهبهترین گزینه تصميم

. (Hwang & Yoon, 2012) كنندها تعيين مي بندی آناولویت

های متعدد  گيری چند شاخصه در زمينههای تصميمامروزه روش

گيرند. دليل این و مختلف به طور وسيع مورد استفاده قرار مي

سازی مسایل ها در مدلامر توانایي و قابليت باالی این روش

-ها برای اكثر كاربران مي واقعي و سادگي و قابل فهم بودن آن

- گيری اگرریزی و تصميمبرنامههای ریاضي باشد. فنون و روش

اما تحت شرایط و مفروضات  ؛دهندچه جوابي بهينه را ارایه مي

در اینجا چند نمونه از . خاصي از این توانایي برخوردار هستند

های داخل و خارج از كشور كه در این زمينه به مطالعه پژوهش

 ه خواهد شد.ئاند اراپرداخته

2مناسب  هایي برای انتخاب تكنيکرویه
MCDM  توسط

بر  تاًها عمدشد. این رویه ئهافرادی نظير هوبز، هوانگ و یون ارا

ها )تنوع و شيوه اساس اطالعات ورودی مورد نياز تكنيک

اند. اما  شده بایست فراهم كند( ارایهگيرنده اطالعاتي كه تصميم

ها به عنوان ابزاری برای حذف دیری نپایيد كه از این رویه

 ,Hobbs) استفاده شد تا انتخاب تكنيک مناسب هاتكنيک

1986; White, 1982) .  
Denponition et al. (1983) های فهرست جامعي از روش

متفاوت تهيه كردند اما چنين نتيجه گرفتند كه تطبيق این 
چرا كه  ؛ها در قالب یک چارچوب كلي مشكل استروش

اطالعات  ت و دقتگيری از نظر كيفيت، كميّمطالعات تصميم
نظران بر قابليت اعتبار خيلي متنوع هستند. بسياری از صاحب

اند. از نظر روش به عنوان معيار اصلي انتخاب روش تاكيد كرده
كار گرفته شده هآنان قابليت اعتبار داللت بر این دارد كه روش ب

های ای صحيح ارزشای را انتخاب كند كه به گونهگزینه
كند. با وجود این استانداردهای عيني  گيرنده را منعكستصميم

                                                                                             
1. Multi Attribute Decision Making 
2. Multi Criteria Decision Making 

و مطلقي برای تعيين قابليت اعتبار روش وجود ندارد چرا كه 
گيری نشان داده است كه ارتباط مطالعات در زمينه تصميم

 گردیدهارربخشي تصميمات اتخاذ شده و مقدار اطالعات فراهم 
پژوهشي تحت عنوان  .باشدمي U دارای شكلي برعكس

گيری چند شاخصه در های تصميممقایسه تكنيکكارگيری و  به
بندی كشورها بر مبنای ميزان توسعه انساني صورت گرفت. رتبه

AHPهای آنتروپي و در این پژوهش از تكنيک
دست هبرای ب 3

 4دهنده نيروی انساني های تشكيلآوردن ضریب اهميت شاخص
(HDIو از تكنيک )5مجموع ساده وزین های (SAW)  و

TOPSIS نيز آناليز تاكسونومي عددی به عنوان جایگزیني  و
بندی كشورها بر مبنای برای روش ميانگين ساده در جهت رتبه

ميزان توسعه انساني استفاده گردیده است. نتایج این پژوهش 
بندی های مورد استفاده جهت رتبه دهد كه كليه روشنشان مي

كدام از ه هيچتواند قابل استفاده باشد. بدیهي است ككشورها مي
بندی كشورها نتایج یكساني نخواهد  ها در تعيين رتبهاین روش

رسد با  داشت لذا با توجه به ميزان دقت مورد نياز به نظر مي
كه ميزان نزدیكي نسبي به  TOPSISتوجه به ماهيت روش 

بندی  آل را مالک رتبهآل و دوری از جواب ضد ایدهجواب ایده
ها  روش زماني كه ضریب اهميت شاخص نتایج این .دهد قرار مي
تر است.  به واقعيت نزدیک ؛محاسبه گردیده باشد AHPاز روش 

گيری چند شاخصه، های تصميم همچنين نظر به اینكه در مدل
توان به عامل دیگری برای مناسب  ها نمي به جز ویژگي روش

( كه MIXEDاستفاده از روش ادغامي ) ؛بودن روش اشاره كرد
تر  قابل دفاع ؛ها در آن وجود دارد یژگي كليه روشبه نوعي و
پژوهش دیگری در . (Soltanpanah et al., 2010) خواهد بود
گيری چند نسبت به تحليل حساسيت مسایل تصميممحققين 

دهد كه انتخاب نوع شاخصه اقدام كردند. این پژوهش نشان مي
مرحله دهي و چه در تكنيک مورد استفاده، چه در مرحله وزن

های حاصل تواند تأرير غير قابل انكاری بر رتبهگيری ميتصميم
داشته باشد. نتایج حاصل از این پژوهش حاكي از آن است كه 

نسبت  ،SAW و تا حد كمتری TOPSISگيری تكنيک تصميم
های  دهي، حساسيت كمي دارند و پاسخبه نوع تكنيک وزن

روش  امر در موردكند. این ها تغيير عميقي نمي حاصل از آن
ELECTRE  .روش ایشان به این نتيجه رسيدند كه صحت ندارد

آنتروپي از ربات خوبي برای وزن دهي برخوردار نيست و عالوه 
های حاصل، با بر تأريرات عميق حاصل از آن بر روی رتبه

 & Nouri) نمایدگيرنده وفق نميهای دروني تصميمخواسته

Tabatabaeiyan, 2006). 

                                                                                             
3. Analytic Hierarchy Process 

4. Human Development Index  
5. Simple Additive Weighting 

https://en.wikipedia.org/wiki/Analytic_hierarchy_process
http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi
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ستای مكانيزه نمودن بخش كشاورزی و واگذاری امور در را

قانون اساسي  44دولتي به بخش خصوصي بر اساس اصل 

های مرتبط با ها و تعاونيجمهوری اسالمي ایران تشكيل تشكل

داران، تراكتورداران،  بخش كشاورزی همچون تعاوني كمباین

رسيد. بر اساس همين خانه كشاورز و ... ضروری به نظر مي

داران با تعداد  شركت تعاوني كمباین 1358ورت در سال ضر

دار در شهرستان مرودشت تشكيل گردید. در معدودی كمباین

با اجرای طرح محوری گندم در استان فارس نياز به  1363سال 

-گسترش این تعاوني احساس گردید و در نتيجه تعاوني كمباین

به  7825ره داران فارس در مركز استان تاسيس گردید و به شما

ربت رسيد و شروع به عضوگيری نمود و پس از دو سال كليه 

های استان فارس تحت پوشش این تعاوني قرار گرفت و كمباین

پس از آن، تعاوني اقدام به برنامه ریزی جهت برداشت غالت 

كشور با توجه به نياز و برنامه ارائه شده توسط وزارت كشاورزی 

-استان فارس حدود یک سوم كمباینداران نمود. تعاوني كمباین

های مختلف اعم از انواع مدل گلينر، های فعال كشور در مدل

ها  جاندیر، كالس و نيوهلند را تحت پوشش دارد كه این كمباین

در برداشت غالت بيست و پنج استان كشور مشاركت فعال 

ضایعات غالت قبل از برداشت و در حين برداشت حاصل  دارند.

ها در افت قبل از برداشت بسيار مشهود نقش تعاونيشود، كه مي

است. ضایعات ناشي از تأخير در برداشت محصوالت به كمبود و 

گردد كه ضایعات این مي ه كمباین بازعدم دسترسي به موقع ب

 ,.Asadi et alمرحله به ميزان پنج درصد از كل توليد است )

ي كه محيط شرایط در . حساسيت محصوالت كشاورزی(2006

 و سریع های مناسبدر حال تغيير است ضرورت واكنش اًدائم

عالوه بر  ، چونرا دو چندان كرده دارانهای كمباینتعاوني

ریزش، خطراتي چون بارندگي، خوابيدگي، سرمازدگي و ... 

داران استان كند و چون تعاوني كمباینمحصول را تهدید مي

مشاركت  شوردر برداشت غالت بيست و پنج استان ك فارس

بررسي و انتخاب مهمترین پارامترهای مثرر در این مقاله  ،دارد

های این تعاوني با استفاده از تكنيک در چابكي زنجيره توزیع

به این  ،قرار گرفته استرد توجه گيری چند شاخصه موتصميم

اميد كه بتوان در جهت پایداری این تعاوني برای توسعه 

 د گامي اساسي برداشت.كشاورزی و سربلندی كشور خو

 ها مواد و روش
با توجه به این موضوع كه تحقيق توصيفي شامل مجموعه 

های  ها توصيف شرایط و یا پدیدههایي است كه هدف آنروش

باشد، روش تحقيق مورد استفاده از نوع توصيفي مورد بررسي مي

های  است. پس از بررسي پيشينه پژوهش و مطالعه پژوهش

عنوان پارامترهای مورر در پارامتر به 21ن معيارها، مرتبط با تدوی

( ارائه شده است. 1ها انتخاب شد كه در جدول ) چابكي تعاوني

در مرحله شناسایي پارامترهای مثرر در چابكي تعاوني و طراحي 

تن از كاركنان شامل  3نامه اوليه، نمونه تحقيق برابر با  پرسش

تن از كاركنان با حداقل  2سال سابقه كار و  30مدیر تعاوني با 

 سال سابقه كار و حداقل تحصيالت ليسانس بود. 5
 

 . پارامترهای اوليه شناسايی شده در مدل چابکی 1جدول 

 دارانزنجيره توزيع تعاونی کمباين

 معيارهای اوليه شناسايی شده رديف

 ورودی و خروجي تعاوني 1

 مشاركت كشاورزان با تعاوني 2

 دانش، معلومات و مهارت كاركنان  3

 فرهنگ شركت تعاوني در به اشتراک گذاشتن دانش و معلومات 4

 یادگيری مستمر و به روز كردن دانش كاركنان 5

 رقابت در بازار 6

 ریزی درست و منسجم برنامه 7

 بينيتوانایي پاسخگویي به تغييرات غير قابل پيش 8

 تحویل به موقع وسریع 9

 رضایت مشتریان 10

 ميزان سود  11

 كيفيت خدمات 12

موقع  تمایل و تعهد مدیر و كاركنان در انجام درست و به 13

 وظایف جهت جلب رضایت مشتریان

 درک عدم تعادل در بازار  14

 اعتماد مراجعه كنندگان به تعاوني 15

 ميزان ارتباط مراجعه كنندگان با تعاوني 16

 به واكنش رقيبان در بازار توانایي پاسخگویي 17

 معرفي خدمات جدید 18

 تالش در جهت بهبود خدمات پيشين 19

 ITاستفاده از  20

 های نویناستفاده از فناوری 21
 

كه تعداد به دليل این ،هادر مرحله اول شناسایي پارامتر

شود و باعث  موجب كاهش دقت تحقيق مي پارامترها زیاد

ها دچار سردرگمي شوند، نامهگردد پاسخ دهندگان به پرسش مي

دارای  پارامترهایای با مدیر و كاركنان تعاوني،  طي جلسه

 پارامتر 11اهميت برای تعاوني شناسایي شدند. در نهایت بر روی

نيز این  Tizro et al. (2011)(. 2توافق حاصل شد )جدول

در این مرحله نيز برای  ها را مورد بررسي قرار دادند.رامترپا

شناسایي مهمترین پارامترها، با توجه به تعریف خبرگان به شكل 

داران استان متخصصين مرتبط با زنجيره توزیع تعاوني كمباین"

سال سابقه كار و تحصيالت حداقل  5فارس با حداقل 

عداد جامعه برابر با به دليل محدود بودن خبرگان، ت "كارشناسي

 تن بود. 9
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 دارانهای مهم در مدل چابکی زنجيره توزيع تعاونی کمباين . پارامتر2جدول 

 منابع پارامترها رديف

توسعه مهارت  1

 كاركنان

Power et al., 2001; Sherehiy et al., 

2007 

 IT Agarwal et al., 2007; Gunasekaran گيری كاربه 2

et al., 2008 

 ,.Power et al., 2001; Agarwal et al رضایت مشتری 3

2007; Yeung, 2008 

 Swafford et al., 2006; Swafford et انعطاف پذیری 4

al., 2008; Gunasekaran et al., 2008 

حساسيت و  5

پاسخگویي به 

 بازار و مشتری

Swafford et al., 2006; Agarwal et 

al., 2007; Gunasekaran et al., 2008 

ادغام فرآیندها  6

 و وظایف

Helo et al., 2006; Agarwal et al., 

2007 

 سرعت انجام 7

 كار

Power et al., 2001; Agarwal et al., 

2007; Swafford et al., 2008; 

Gunasekaran et al., 2008 

معرفي محصول  8

 جدید

Swafford et al., 2006; Agarwal et 

al., 2007 

ریزی  برنامه 9

  متناسب

Agarwal et al., 2007 

 Agarwal et al., 2007 كيفيت محصول 10

 Agarwal et al., 2007 ها كاهش هزینه 11
 

ای در قالب طيف ليكرت پنج تایي  نامهدر نهایت پرسش

طراحي گردید و به تائيد اساتيد دانشگاه و نظر كارشناسي مدیر 

یكي از داران رسيد. طيف ليكرت  تعاوني كمباین

 گيری در تحقيقاتي است كه بر اندازه های مقياس ترین رایج

رنسيس ليكرت  شود و توسط انجام مي نامهپرسشاساس 

( ابداع شده است. در این مقياس یا طيف محقق 1903-1981)

با توجه به موضوع تحقيق خود، تعدادی گویه را در اختيار 

 شركت كنندگان قرار مي دهد تا براساس گویه ها و پاسخ های

در این طيف چندگانه، ميزان گرایش خود را مشخص كنند. 

های گرایش  های گرایش موافق و گویه شود گویه تالش مي

های ابهام حذف شوند و نيز  زمان طراحي شود و گویه مخالف هم

 یكسان باشد. های مثبت و منفي تقریباً بهتر است تعداد گویه

مثال در حالت طور ه ای است كه ب ها به صورت چند گزینه پاسخ

مخالف، مخالف، نظری ندارم،  كامالً”ها شامل  ای گزینه نقطه 5

های  توان گویه این حالت مي مي باشد. در” موافق موافق و كامالً

 منفي را به سوی گرایش مثبت سوق داد و بالعكس.

از حالت  تاساس مقياس ليكر ها بر نامهپرسشدر  معموالً

ها از  سنج شود، اما بسياری از روان پنج گانه ذكر شده استفاده مي

كنند. گرچه مطالعات اخير  حاالت هفت و نه گانه نيز استفاده مي

 به نسبت معتبرتری نتایج ای نقطه 7 و 5 مقياس دهد نشان مي

ها از نظر  سپس هر یک از گویه .دارند ای نقطه 10 مقياس

 ها ارزش این عددی جمع حاصل گذاری مي شوند عددی ارزش

 پاسخ گرایش بيانگر كه دهد مي دست به مقياس این در را نمره

 مجموع مقياس مقياس، این به دليل همين به است؛ دهندگان

داوران به عنوان . چون در این طيف از شود مي گفته نيز نمرات

شود الزم  ها استفاده نمي كنندگان ارزش مقياس گویه تعيين

ها پس از یک مطالعه مقدماتي و برآورد اعتبار و  است گویه

ميزان كه  در اختيار پاسخگو گذارده شود پایایي مستقيماً

 .موافقت یا ميزان مخالفت خود را با گویه مشخص نمایند

نفر از  80ركنان تعاوني و نامه ميان كادر گام بعد پرسش

نامه  كاركنان مورد سنجش قرار گرفت. برای تعيين روایي پرسش

نامه از رای پایایي پرسشاز روایي منطقي استفاده گردید و ب

آزمون آلفای كرونباخ استفاده شد. آزمون آلفای كرونباخ قابليت 

نامه یک آزمون آماری است كه حاصل  اعتماد یا پایایي پرسش

تعداد متغيرها به باشد،  ضریب به نام آلفای كرونباخ ميآن یک 

باشد )كه هر دسته سثال كه دارای  نامه مي االت پرسشثتعداد س

های همسان و مساوی داشته باشند، باید به طور جداگانه  گزینه

جوابه با هم و سه جوابه با هم(.  5االت ثس آزمون شوند. مثالً

الت( برای ضریب كرونباخ مهم ها )از نظر امتياز سوا ترتيب گویه

نيست، چون این ضریب بر اساس واریانس، محاسبات را انجام 

 دهد: مي

 (1)رابطه 

 

واریانس جمع نمره های  تعداد گویه ها، كه در آن 

 ام  نمرات مربوط به گویه شماره  واریانس  هر پاسخگو و 

 .(Fathi-Ashtiyani, 2010)است 

در این پژوهش برای محاسبه آلفای كرونباخ از نرم افزار 

SPSS  باشد 7/0استفاده شد. اگر خروجي نرم افزار بيشتر از، 

توان از همبستگي دروني سواالت مطمئن بود. در غير این مي

صورت باید با حذف سواالت اضافي به پایایي مطلوب رسيد كه 

 نامه از پایایي مطلوبي برخوردار بود.سشپر ،در این پژوهش

در بخش نهایي قرار است پارامترهای مهم در چابكي 

رتبه بندی شوند تا در  ،دارانزنجيره توزیع تعاوني كمباین

ها كمک كند. گيری به مدیر جهت توزیع به موقع كمباین تصميم

سنجش  معيار یک از استفاده جای به هاگيری تصميم نوع این در

 .شود استفاده سنجش معيار چندین از است ممكن نگي،بهي

-شوند: مدل مي تقسيم عمده دسته دو به گيری تصميم هایمدل

 به هدفه چند هایشاخصه. مدل چند هایمدل و هدفه های چند
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http://madsg.com/tag/%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87/
http://en.wikipedia.org/wiki/Rensis_Likert
http://en.wikipedia.org/wiki/Rensis_Likert
http://en.wikipedia.org/wiki/Rensis_Likert
http://madsg.com/tag/%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87/
http://www.spss-iran.com/
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 چند هایمدل كه درحالي شوند، مي گرفته كاربه طراحي منظور

 گردند مي برتر استفاده گزینه انتخاب منظور به شاخصه
(Asgharpour, 2010.) 

گيری چند معياره و به خصوص مسایل در مسایل تصميم

های  داشتن و دانستن اوزان شاخصه ،گيری چند شاخصهتصميم

موجود گام مورری در فرآیند حل مسئله بوده و مورد نياز است. 

های توان به روش، ميهاهای تعيين وزن شاخصاز جمله روش

 گان، روش آنتروپي شانون، روش لينمپ،استفاده از پاسخ خبر

اشاره كرد. در این  و ... روش بردار ویژه ،روش كمترین مجذورات

ترین عنوان یكي از معروفپژوهش از روش آنتروپي شانون به

 Zhao et)ها استفاده شده است های محاسبه اوزان شاخصروش

al., 2010)قدار . آنتروپي در تدوین اطالعات معياری است برای م

 (Pi) عدم اطمينان بيان شده توسط یک توزیع احتمال گسسته

ای كه این عدم اطمينان در صورت پخش بودن توزیع، به گونه

بيشتر از موردی است كه توزیع فراواني تيزتر باشد. این عدم 

 ,Asgharpour)شود ( تشریح مي2اطمينان به صورت رابطه )

 گردد: ميمحاسبه  Eابتدا ارزشي با نماد  (.2010

 
 (2)رابطه   


n

i ii
ppE k

1
ln 

یک رابت مثبت است. به منظور تامين  kكه به طوری

1≥E ≥0 ،E  از توزیع احتمال Pi بر اساس مكانيزم آماری

ها با یكدیگر  Piمحاسبه شده و مقدار آن در صورت تساوی 

گيری از یک مدل یک ماتریس تصميم بيشينه ممكن خواهد بود.

گيری چند شاخصه حاوی اطالعاتي است كه آنتروپي تصميم

عنوان معياری برای ارزیابي آن به كار رود. یک تواند بهمي

 شود: گيری به صورت زیر در نظر گرفته ميماتریس تصميم
 

 

Xn 0 0 0 X2 X1  
r1n 0 0 0 r12 r11 A1 

r2n 0 0 0 r22 r21 A2 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 
rmn 0 0 0 rm2 rm1 Am 

  

بایست  هایي است كه ميگزینه Aiدر ماتریس فوق 

ها بر اساس هایي است كه گزینهشاخص  Xjبندی گردد و  رتبه

ارزش هر شاخص متناسب با هریک از  rijشود و آن ارزیابي مي

ها است. محتوای اطالعاتي از این ماتریس ابتدا به صورت  گزینه

Pij  باشد.مي 

ji (3)رابطه  
m

i ij

ij

ij

r

r
P ,,

1



 

 

 

 Pijارزش هر شاخص متناسب با هر گزینه و  rijكه در آن 

در ادامه ماتریس  وزن شده است.ارزش هر شاخص به صورت بي

Ej  ( محاسبه گردید. 3با توجه به رابطه ) 

 (4)رابطه
mln

1

    
kk

m

i ijijj ppE ,ln
1

mln

1

 

 

 بيانگر مقدار عدم اطمينان است. Ejكه در آن 

سپس ميزان انحراف از معيار هر شاخص با استفاده از 

 ( محاسبه شده است.4رابطه )

 

jEd (5)رابطه  jj
 ,1 

 

درجه انحراف از اطالعات ایجاد شده به dj در رابطه باال 

 است. jازای گزینه 

( استفاده شده 5)ها از رابطه برای تعيين وزن شاخص

 (.Asgharpour, 2010است )
 

j (6)رابطه 
n

j j

j

j

d

d
W 

 

,

1

 

 

كه یكي از  SAWدر نهایت با استفاده از روش 

 ،گيری چند شاخصه استهای تصميمترین روش قدیمي

Aترین پارامتر  ) مهم
( تعيين و سایر پارامترها با توجه به آن *

با استفاده از مراحل  Wچه نبرای این كار، چنا بندی گردید.رتبه

Aباال محاسبه شده باشد، 
 گردد( محاسبه مي7از رابطه ) *

(Asgharpour, 2010.) 
 

AA (7)رابطه  i


*Wn j

n

j ij
 1

max 

 

 .دهدرا نشان مي SAW( نتایج به دست آمده از روش 9جدول )

 نتايج و بحث
در  SPSSنتيجه محاسبه آلفای كرونباخ در نرم افزار 

 ( آورده شده است:3جدول )
 

 . آماره قابل اعتماد بودن يا پايايی3جدول 

N of Items 
Cronbach's Alpha Based 

on Standardized Items 
Cronbach's 

Alpha 

89 763/0 751/0 
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نظرات كارمندان تعاوني اخذ و با طيف ليكرت پنج تایي 

كمّي شد و ماتریس حاصل از نظرات خبرگان با ميانگين حسابي 

( آورده 4به یک ماتریس گروهي تبدیل شد كه نتایج در جدول )

 شده است:
 

 ماتريس گروهی .4جدول

Ai C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 

A1 25/4 25/4 25/4 25/4 25/4 25/4 25/4 25/4 25/4 
A2 36/4 88/3 25/4 25/4 25/4 25/4 00/4 25/4 00/4 

A3 00/4 20/3 20/4 40/4 40/4 40/4 40/3 00/4 60/3 

A4 43/4 86/3 43/4 43/4 43/4 43/4 00/4 43/4 29/4 

A5 00/5 00/5 00/5 00/5 00/5 00/5 00/5 00/5 00/5 

A6 14/4 29/4 43/4 57/4 57/4 57/4 00/4 14/4 43/4 

A7 00/5 00/5 00/5 00/5 00/5 00/5 00/5 00/5 00/5 

A8 00/5 00/5 00/5 00/5 00/5 00/5 00/5 00/5 00/5 

A9 67/4 67/4 00/5 00/5 00/5 00/5 67/4 67/4 67/4 

A10 00/4 00/4 00/4 00/4 00/4 00/4 33/3 00/4 00/4 

A11 67/4 67/4 67/4 67/4 67/4 67/4 67/4 00/4 67/4 

Aiبندی شوند و  هايی که بايد رتبه: شاخصCj شوند.ها بر اساس آن ارزيابی میهايی که شاخصگزينه 

 

 ( بي مقياس گردید:3( با استفاده از رابطه )4سپس جدول )
 

 . ماتريس بی مقياس شده خطی5جدول 

Ri C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 

R1 0858/0 0889/0 0846/0 0840/0 0840/0 0840/0 0911/0 0860/0 0869/0 
R2 0883/0 0811/0 0846/0 0840/0 0840/0 0840/0 0857/0 0860/0 0818/0 

R3 0808/0 0669/0 0836/0 0870/0 0870/0 0870/0 0729/0 0810/0 0736/0 

R4 0894/0 0807/0 0882/0 0876/0 0867/0 0876/0 0857/0 0896/0 0876/0 

R5 1009/0 1046/0 0996/0 0989/0 0989/0 0989/0 1071/0 1012/0 1023/0 

R6 0836/0 0897/0 0881/0 0904/0 0904/0 0904/0 0857/0 0839/0 0906/0 

R7 1009/0 1046/0 0996/0 0989/0 0989/0 0989/0 1072/0 1012/0 1022/0 

R8 1009/0 1046/0 0996/0 0989/0 0989/0 0989/0 1072/0 1012/0 1022/0 

R9 0942/0 0976/0 0996/0 0989/0 0989/0 0989/0 100/0 0945/0 0954/0 

R10 0808/0 0837/0 0796/0 0791/0 0791/0 0791/0 0715/0 0810/0 0818/0 

R11 0942/0 0976/0 0929/0 0923/0 0923/0 0923/0 0857/0 0945/0 0954/0 

Ri :هایي كه باید رتبه بندی شوند )بي مقياس شده( و شاخصCj شوند.ها بر اساس آن ارزیابي ميهایي كه شاخصگزینه 

 

 ( محاسبه شده است:4از رابطه ) Ejماتریس 
 . ماتريس عدم اطمينان 6 جدول

Ej E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 

9986/0 9965/0 9986/0 9988/0 9988/0 9988/0 9961/0 9985/0 9979/0 

Ej :مقدار عدم اطمينان 

 سپس ميزان انحراف از معيار محاسبه شده است:
 . ماتريس درجه انحراف از معيار7 جدول 

dj d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 

0014/0 0035/0 0013/0 0012/0 0012/0 0012/0 0039/0 0015/0 0021/0 

dj درجه انحراف از اطالعات ایجاد شده به ازای گزینه :j  

 ر مرحله بعد اوزان محاسبه شدند:
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 . ماتريس اوزان 8 جدول 

Wj w1 w2 w3 w4 w5 w6 w7 w8 w9 

081882/0 202288/0 076521/0 068725/0 068725/0 068725/0 225169/0 084647/0 123318/0 

Wjهای موجود : اوزان از شاخص 
 

Aدر نهایت 
ها بر ( محاسبه شد و پارامتر7از رابطه ) *

( 9بندی شدند كه نتيجه در جدول ) اساس درجه اهميت طبقه

 به وضوح قابل مشاهده است:
 

 توزيع  . رتبه بندی عوامل موثر بر چابکی زنجيره9جدول 

 SAWداران با روش تعاونی کمباين 

A11 A10 A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 Ai 

 رتبه 5 7 9 6 1 4 1 1 2 8 3
Ai

 است. A8و  A5 ،A7ترين پارامتر که در اينجا معادل : مهم*
 

زنجيره توزیع تعاوني مترهای چابكي ادر بين پار

Aپس از محاسبه مورد سنجش قرار گرفته  داران كمباین
و  *

، "حساسيت و پاسخگویي به بازار و مشتری"ها،  بندی آنرتبه

 0862/0با مقدار  "جدیدمعرفي محصول "و  "سرعت انجام كار"

اند. دیگر عوامل مورر در چابكي از در رده اول اهميت قرار گرفته

-ادغام وظيفه"، "ها كاهش  هزینه"، "ریزی درست برنامه"جمله 

-انعطاف"، "رضایت مشتری" ،"ITكارگيری به"، "ها و فرآیندها

های توسعه مهارت"و  "كيفيت انجام خدمات"، "پذیری

قرار دارند، به  0636/0و  0823/0ن دو مقدار كه بي "كاركنان

 گيرند. ترتيب در رده دوم تا نهم قرار مي

داران استان فارس، با در شرایط كاری تعاوني كمباین

توجه به حساسيت محصوالت كشاورزی و شرایط محصول در 

سرعت ارائه خدمات و حساسيت و پاسخگویي "طول دوره رشد 

ول اهميت قرار گرفتند. با توجه به در رده ا "به بازار و مشتری

سال  6/12های موجود در تعاوني اینكه ميانگين عمر كمباین

ها هشت تا نه سال است(، كه عمر مفيد كمبایناست )در حالي

های جدید امری اجتناب ناپذیر است  معرفي و استفاده از كمباین

آید. در سطح دوم كه جز اولویت اول برای تعاوني به شمار مي

قرارگرفته است كه این موضوع به دليل  "ریزی درستبرنامه"

امكانات محدود و حجم كاری تعاوني است؛ چرا كه تنها با یک 

توان تصميمات مناسبي در جهت توزیع ریزی درست ميبرنامه

در رده سوم اهميت  "هاكاهش هزینه"ها اتخاذ نمود. كمباین

های خود را كاهش نهقرارگرفت؛ چون هر زنجيره باید بتواند هزی

و درآمدهای خود را افزایش دهد. بنابراین در تعاوني مورد نظر 

های اول اهميت قرار گرفته است. در ها در ردهنيز، كاهش هزینه

به كارگيری "و  "ها و وظایفادغام فرآیند"رده چهارم و پنجم 

IT" های  داران از شركتاند كه چون تعاوني كمباینقرار گرفته

ها پس ي با نيروی كار محدود است، قرارگرفتن این پارامترخدمات

كه  "رضایت مشتری"رسد. از عوامل ضروری، طبيعي به نظر مي

-گيریدر رده ششم اهميت قرارگرفته است، مستقيماً در تصميم

ها به درستي در های مدیر مشاركت ندارد و اگر سایر پارامتر

شود. پس ل ميگيری دخيل شوند، رضایت مشتری حاصتصميم

قرارگرفته كه با توجه به  "پذیریانعطاف"از رضایت مشتری، 

شرایط تعاوني و شرایط كاری متغير مشتری )كشاورزان(، مطرح 

است و كاركنان باید بتوانند در شرایط كاری متفاوت، منعطف 

توسعه مهارت "و  "كيفيت انجام خدمات"برخورد كنند. 

اند. در واقع نهم( قرار گرفته در سطوح نهایي )هشتم و "كاركنان

، ادغام فرآیندها و وظایف، ITاگر پارامترهایي مثل به كارگيری 

های جدید و ... در ابتدا مد نظر قرار بگيرد، معرفي كمباین

توسعه  "مهارت كاركنان"افزایش و  "كيفيت انجام خدمات"

بندی، این است كه تمامي یابد. نكته قابل ذكر در این رتبهمي

( رتبه 0187/0امل مورر در چابكي با تفاوت كم از یكدیگر )عو

اند و این نشان دهنده اهميت تمامي پارامترها در بندی شده

ها به این گيریباشد، كه مدیر باید در تصميمچابكي تعاوني مي

ها امر توجه داشته باشد و هيچ یک از عوامل را در توزیع كمباین

 نادیده نگيرد.

استان فارس جا كه از آنتوان گفت ميبه طور خالصه 

با  عضو تعاوني دارانداری كشور است و كمباینقطب كمباین

فروردین تا نيمه شهریور ماه  20آغاز فصل برداشت محصوالت از 

عالوه بر برداشت محصوالت استان فارس محصوالت  ،هر سال

و بلوچستان تا گيالن را برداشت  سيستان های دیگر از استان

 نيازهای به سریع واكنش، بنابراین این تعاوني برای كنند مي

شرایط  تحوالت و محصول در طول دوره رشد شرایط مشتریان،

. بنا به آمار گرفته یابي به چابكي استدست نيازمند محيطي

های موجود در درصد كمباین 40هم اكنون شده از مدیر تعاوني 

های جدید و اهميت استفاده از كمباین اند فارس فرسودهاستان 

داران بيش از این كمباینكند، بنابراین باید از را دو چندان مي

 تا بگيرد قرار هاآن اختيار در بيشتری تسهيالت و شود حمایت

رداشت محصوالت را تعویض و به روز ب فرسوده ناوگان بتوانند

ریزی  تعاوني باید بتواند با برنامه. با وجود این مسایل، مدیر كنند

درست، چابكي سامانه توزیع را حفظ نماید و با یک برنامه ریزی 

جامع و مناسب در سطح امكانات موجود در چابكي سامانه 

های مورد مطالعه نيز به نوبه خود تاريرگذار باشد. دیگر شاخص

ي در چابكي سامانه نقش بسزایي دارند كه مدیر و كاركنان تعاون
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توانند بهتر و موررتر پاسخگوی نياز ها ميبا در نظر گرفتن آن

اميد است با تالش بيشتر و به روز نمودن فني بازار باشند. 

داران و رانندگان  ها و تحت پوشش قرار گرفتن كمباینكمباین

ای بتوان در جهت پایداری این تعاوني برای توسعه حرفه

 ساسي برداشت.كشاورزی و سربلندی كشور خود گامي ا

 گيری نتيجه
 معياره چند گيری تصميم مسائل حل برای روشي مقاله این در

 هندسي و ریاضي منطق دارای روش گردید. این و تشریح معرفي

 و الگوریتم گردید مالحظه كه طور و همان بوده محكمي اما ساده

 و ساده بسيار روش این محاسباتي مراحل

 بر كه است آن روش این دیگر مزایای است. از درک قابل

 یا و ها گزینه تعداد افزایش حوزه این های از روش بسياری خالف

 طور به و گردد نمي تصاعدی محاسبات افزایش به منجر معيارها

 مسائلي كاربرد مورد در پيشنهادی كند. روش مي رشد متناسب

داد.  نسبت عددی كمّيتي یا مقدار معيارها همه به بتوان كه دارد

 صورت در كه كرد اشاره مورد این به توانمي این روش معایب از

 گزینه همچنين و معيار زیادی دارای تعداد كه مسائلي با برخورد

 زیادی زمان به هاماتریس آوردن دست به باشند، زیاد بسيار های

 آوردن دست به كه فرایند آنجا از داشت. البته خواهد نياز

 كامپيوتری ساده برنامه نوشتن یک با است ساده بسيار هاماتریس

 توانمي  MATLABو  Excel ، VB مانند افزارهایي نرم كمک به

 آمد. فائق مشكل این بر

در بين پارامترهای چابكي زنجيره توزیع تعاوني 

Aداران استان فارس پس از محاسبه  كمباین
حساسيت و  ،*

محصول پاسخگویي به بازار و مشتری، سرعت انجام كار و معرفي 

اند و در رده اول اهميت قرار گرفته 082328/0جدید با مقدار 

ریزی درست، كاهش  دیگر پارامترهای چابكي از جمله برنامه

رضایت  ،ITكارگيری ها و فرآیندها، بهها، ادغام وظيفههزینه

-پذیری، كيفيت انجام خدمات و توسعه مهارتمشتری، انعطاف

دوم تا نهم قرار گرفتند. تمامي های كاركنان به ترتيب در رتبه 

( 018727/0پارامترهای چابكي با تفاوت بسيار كم از یكدیگر )

های دهنده اهميت تمامي پارامتراند و این نشانبندی شده رتبه

باشد كه مدیر باید در مورد مطالعه در چابكي تعاوني مي

ها ها به این امر توجه داشته باشد و هيچ یک از آنگيری تصميم

 را در توزیع كمباین نادیده نگيرد.
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