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ABSTRACT: Combine owners’ cooperative as a distributor of agricultural machinery has an 

important role in reduction of waste arising from delay in the harvesting of crop. The combine 

owners’ cooperative distribution chain needs a tool to survive in unstable environmental conditions 

and the variable state of the product during the growth period that can help it to overcome 

environmental challenges.  This tool is agility. In 2019, this study used the TOPSIS method to rank 

the effective parameters in the agility of the cooperative distribution chain of combine owners in Fars 

province. Therefore, a questionnaire was prepared to identify the most important parameters of agility 

in the cooperative distribution chain and distributed and completed among 80 cooperative employees 

and combine owners. Sensitivity and responsiveness to market and customer, speed performance and 

new product introduction with 0.8711 value are in the first place of importance after ranking of agility 

parameters of the combine owners’ cooperative distribution chain. Also, other effective factors in 

agility such as accurate planning, expenses reduction, IT applying, Integration of tasks and processes, 

customer satisfaction, flexibility, service quality and development of staff skills are in the second to 

ninth ranks, respectively, which are between the two values of 0.7920 and 0.1499. As a result, paying 

attention to this ranking can help make decisions about better distribution of combine harvesters and 

the agility of the cooperative distribution chain. 
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بندی پارامترهای چابکی زنجيره توزيع تعاونی بررسی و رتبه

 داران استان فارس با استفاده از رويکرد تاپسيس  کمباين

 1اسداله اکرم ،1نجمه توکلی ،*1محمد شريفی

های کشاورزی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، مهندسی ماشين گروه. 1

 پرديس کشاورزی و منابع طبيعی، دانشگاه تهران، کرج، ايران

 (4/3/1400تاريخ تصويب:  -9/2/1400تاريخ بازنگری:  -7/6/1399)تاريخ دريافت:  
 

 ضايعات کاهش در مهمی نقش کشاورزی هایماشين کنندهداران به عنوان توزيعتعاونی کمباين: چکيده

داران برای بقا در شرايط محيطی ناپايدار و دارند. زنجيره توزيع تعاونی کمباين برداشت در تأخير از ناشی

های محيطی وضعيت متغير محصول در طول دوره رشد، نيازمند ابزاری است که بتواند با کمک آن بر چالش

بندی پارامترهای از روش تاپسيس جهت رتبه 98ش در سال فائق آيد. چنين ابزاری چابکی است. اين پژوه

ای نامهپرسشداران استان فارس استفاده کرده است. بنابراين موثر در چابکی زنجيره توزيع تعاونی کمباين

نفر از کارکنان  80و در ميان  ترين پارامترهای چابکی در زنجيره توزيع تعاونی تهيهبه منظور شناسايی مهم

در بين پارامترهای چابکی مورد سنجش قرار گرفته برای داران توزيع و تکميل گرديد. تعاونی و کمباين

ها، حساسيت و پاسخگويی به بازار و بندی آنرتبهداران، پس از چابکی زنجيره توزيع تعاونی کمباين

در رده اول اهميت قرار گرفتند. ديگر  8711/0ا مقدار مشتری، سرعت انجام کار و معرفی محصول جديد ب

ها و ادغام وظيفه ،ITکارگيری ها، بهريزی درست، کاهش هزينهعوامل موثر در چابکی از جمله برنامه

های کارکنان که بين دو پذيری، کيفيت انجام خدمات و توسعه مهارتفرآيندها، رضايت مشتری، انعطاف

گيرند. در نتيجه، توجه به اين قرار دارند، به ترتيب در رده دوم تا نهم قرار می 1499/0و  7920/0مقدار 

ها و چابکی زنجيره توزيع تعاونی کمک گيری در زمينه توزيع بهتر کمباينتواند به تصميمبندی میرتبه

  کند.

 داران، روش تاپسیس، پارامترهای چابکیزنجیره توزیع، تعاونی کمباین های کليدی:واژه
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 مقدمه

چابکی تعاونی  رةاـبدر یـتحقیق نتاکنو رکشو خلدا در

پارامترهای چابکی در این  یدـتبنـلویاو و دارانکمباین

که با توجه به این امر ت. ـسا هـنگرفت رتوـص تعاونی

داران نقش مهمی در کاهش ضایعات تعاونی کمباین

ناشی از تاخیر در برداشت دارند و چابکی زنجیره توزیع 

 ن،گیرندگا تصمیمباشد بنابراین تعاونی امری ضروری می

 از کامل نشدا شتناند و ودمحد قتو یاکم  تطالعاا با

کنند.  یگیرتصمیم خوبی به نندانمیتو نظر ردمو عموضو

 بین از راهکار یک بنتخاا آن در که یمیمگیرتص علم در

راهکارها و پارامترهای  یلویتبنداو یا دموجو یهاراه

های روشکه  ستا سالی چند ،ستا حمطر گیریتصمیم

 و یندآفر تحلیل روش گیری چندمعیاره مخصوصاًتصمیم

 سلسله یهاروش. ندادهکر زبا را دخو یجا تاپسیس

 در هاروش و هاتکنیک سایر از بیش تاپسیس و تبیامر

. ستا گرفته ارقر دهستفاا ردمو تعملیا در هشوپژ علم

 تموضوعا سیربر در هپیچید مسائل حل ایبر وزهمرا

 تعیین را هالویتاو باید مدیریتی، مسائل جمله از مختلف

 به ینکها به پاسخ ایبر تحقیق ینا در رمنظو بدیند. کر

 چند لمد از داد، تخصیص باید زیمتیاا چه ،ملاعو چه

 چگونگی به هشوپژ ینا. ستا هشد دهستفاا شاخصه

بندی پارامترهای اولویت جهت مدرآکا لمد یک حیاطر

 دهستفاا با داران استان فارستعاونی کمباین در چابکی

 ینا از فهداست. خته داپر رهمعیا چند هایتکنیک از

چابکی  بر ثرؤم یهاپارامتر یبندتبهر و شناسایی تحقیق

-کمباین داران بوده تا به تصمیم زنجیره توزیع تعاونی

ها کمک کند و از گیری در زمینه توزیع بهتر کمباین

ریزش گندم ناشی از تأخیر در برداشت تا حدودی 

 جلوگیری نماید.

 به مدیریت کالن و خرد سطوح در تمایل افزایش

 به منجر ،استراتژیک هایبرنامه از گیریبهره منظور

                                                                                                                                                                  
1- Churchman 

2- Ackoff 

-برنامه هایروش و ابزارها در تحول و تغییر و پیدایش

 تحول و تغییر این. است گردیده استراتژیک ریزی

 تدوین متولیان برای را ابزارها از متنوع ایمجموعه

 مستقیم صورت به و نموده فراهم سازمان در استراتژی

با . است بخشیده ارتقا را سازمان هایاستراتژی کیفیت

-برنامه سازیپیاده در شکست نرخ همچنان وجود این،

 هاسازمان از بسیاری و است توجه قابل استراتژیک های

 به دستیابی و استراتژیک یبرنامه سازینهادینه به قادر

(. Jalali, 2011) نیستند آن در شده تصریح اهداف

 مدیریت فرایند در موفقیت برای نخست گام اگرچه

 چندوجهی رویکردهای از گیریبهره سازمان استراتژیک

 برنامة تدوین اما است، کیفیت با هایاستراتژی تدوین و

 بیشترین. نیست فرایند این پایان نقطة استراتژیک

 از ایمجموعه با سازمان که دهندمی رخ زمانی هاچالش

. گرددمی رو روبه سازیپیاده برای استراتژیک هایگزاره

 ریزیبرنامه ابزارهای پیوستة پیشرفت وجود با

 مسائل به پرداختن در توجهی قابل خأل استراتژیک،

 استراتژیک هایبرنامه سازیپیاده مرحلة در موجود

 وجود عدم نیز و شهودی گاه و تجربی ماهیت. دارد وجود

 فرایند پایان و شروع چگونگی به نسبت مناسب درک

-کم این هستند که دالیلی ترینمهم استراتژی اجرای

Anchor, &  Aldehayyatنمایند )می توجیه را توجهی

 شامل را ایپیچیده سازی استراتژی، فرایند(. پیاده2009

 برای مندنظام و علمی هایتوصیه فقدان که گرددمی

 مسائل حل برای راهنما خطوط نبود و فرایند این هدایت

دچار اختالل  را فرایند این اجرا، حین در آمده پیش

 .نماید

ای در سال گیری چند شاخصهتصمیمهای مدل

مطرح شد.  3و آرنوف 2، اکاف1توسط چرچمن 1975

گیری چند شاخصه ارائه کمک و راهنمایی هدف تصمیم

ترین جواب گیرندگان در دسترسی به مطلوببه تصمیم

گیری چند تصمیمهای برای حل مسائل است. مدل

3- Arnoff 
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گیری ها در تصمیمترین روششده، از شناختهایشاخصه

گیری است. اگر در یک مسئله بیش از یک معیار تصمیم

مالک عمل باشد و پارامترها به صورت گسسته تعریف 

شده باشند )کمی یا کیفی(، مدل تصمیم از نوع چند 

ها دارای تنوع تکنیکی بسیار ای است. این مدلشاخصه

ای هستند، که در این پژوهش از روش تاپسیس گسترده

-به نظر میها استفاده شده است. پارامتربندی برای رتبه

ها در عصر های اصلی سازمانرسد تغییر، یکی از ویژگی

توان یافت تر سازمانی را میباشد. کمرقابتی جدید می

که در یک دوره مثالً سه تا شش ماهه و یا حتی یک 

ساله، تغییری را در محیط خود شاهد نباشد. با توجه به 

ها بر دنیای کسب و کار سازمان بافتی که در حال حاضر

ها ناگزیر به انجام تغییراتی در فرماست، سازمانحکم

ها و نتایج مورد نظر خود نگرش، دانش، رویکردها، رویه

های دستخوش تغییر در هستند. با مطالعه فراوان، عرصه

بندی شده اند گونه طبقهمحیط کسب و کار بدین

(Sharifi & Zhang, 2001): 

ثباتی بازار که به علت رشد بخش ایداری و بیناپ -

ه محصوالت جدید و نیز افول رائکوچکی از بازار، کثرت ا

 آید.دوره عمر محصول، به وجود می

رقابت شدیدی که به دلیل بازار در حال تغییر  -

پذیری فزاینده و ای، رقابتسریع، افزایش فشار هزینه

 آید.وجود میتوسعه کوتاه مدت محصوالت جدید، به 

تغییرات نیازهای مشتریان که به دلیل تقاضای  -

تر سفارشی، افزایش انتظارهای کیفی و زمان حمل سریع

 آید.به وجود می

شتاب تغییرات فناوری که با معرفی تسهیالت  -

-افزاری و نرمتولیدی جدید و کارآمد، یکپارچگی سخت

 گردد.ها، حاصل میافزاری سامانه

عوامل اجتماعی که برای حفاظت محیط  تغییرات -

زیست، انتظارهای نیروی کار و فشارهای حقوقی و 

 شود.قانونی، پدیدار می

البته علت تغییر و تحوالت دنیای کسب و کار را 

 :(John et al., 2001)گونه نیز برشمرد توان اینمی

 ؛قابلیت دسترسی فزاینده به فناوری -

 فناوری؛رقابت شدید بر سر توسعه  -

 جهانی شدن بازارها و رقابت تجاری؛ -

 رشد سریع دسترسی به فناوری؛ -

های تغییر در میزان حقوق و دستمزد و مهارت -

 شغلی؛

های مسئولیت زیست محیطی و محدودیت -

 منابع؛

 . تر از همه افزایش انتظارهای مشتریو مهم -

 تبع آن عدم اطمینان، ویژگی ذاتی عصرتغییر و به

ارتباطات و اطالعات شده و تنها چیزی که در این عصر 

ثابت است، تغییر است. هیچ چیز جدیدی درباره تغییر 

تر از هر زمان دیگری وجود ندارد و امروزه تغییر سریع

تواند در حال وقوع است. بسیاری از این تغییرات می

ها بسیار پیوسته مالحظه شود، درعین حال برخی از آن

ها توانند بر توانایی شرکتهستند که می مخل و مخرب

برای حفظ بقای خودشان تأثیر بسیار بدی بگذارند 

(Andalib, 2014.) ها برای پیشبرد اهداف خود در دولت

-های مختلفی را پدید آوردههای گوناگون، سازمانزمینه

اند که برای هر یک وظایف، عملکرد و اهداف خاصی 

با این حال  .(Salimi et al., 2018)تعیین شده است 

های امروزی باید در یک محیط رقابتی با پویایی سازمان

باال دستخوش تغییرات درونی و برونی فعالیت کنند و 

برای بقاء در چنین محیطی و حتی رشد و موفقیت، نه 

تنها باید با محیط در حال تغییر انطباق پیدا کنند، بلکه 

ها برای کسب نباید تغییرات را غنیمت شمرده و از آ

-برتری رقابتی استفاده نمایند و برتری رقابتی را سازمان

کنند که به شرایط جدید بازار و نیازهای هایی کسب می

 & Vagnani) دهندتر واکنش نشان میمشتریان سریع

Volpe, 2017 .)ها و تغییرات سریع در فناوری پیشرفت

امعه، اطالعات و ارتباطات، باال رفتن سطح انتظارات ج

تقاضاهای جدید مشتریان، افزایش خدمات الکترونیکی، 
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های اتوماسیون اداری و افزایش رقابت اندازی سیستمراه

دهندگان خدمات؛ همه و همه منجر به کاهش بین ارائه

تقاضا برای خدمات سنتی و افزایش تقاضا برای خدمات 

های موجود برای حلجدید گردیده است؛ یکی از راه

ا  جهت روبرو شدن با این وضعیت چابکی است. هسازمان

مبحث چابکی، توجه بسیاری از دانشمندان و محققان از 

های مختلف را به خود جلب کرده و از اهمیت رشته

های امروزی برای رقابت و ماندن بسیار زیادی در سازمان

 .(Eidi et al, 2019)در چرخه تحوالت برخوردار است 

لغت، به معنای حرکت سریع، در فرهنگ  واژه چابک

چاالک، فعال و چابکی، توانایی حرکت به صورت سریع 

و آسان و قادر بودن به تفکر به صورت سریع و با یک 

های زیادی برای چابکی روش هوشمندانه است. تعریف

ارائه شده است اما هیچ یک مخالف با یکدیگر نبوده و 

ها، ایده این تعریف کنند. عموماًیکدیگر را نقض نمی

دهند. سرعت و تغییر در محیط کسب و کار را نشان می

با توجه به جدید بودن بحث چابکی، تعریف جامعی که 

 مورد تایید همگان باشد وجود ندارد. 

چابکی به معنای توانایی هر سازمان برای حسگری، 

بینی تغییرات موجود در محیط کاری ادراک و پیش

د تغییرات محیطی را است. چنین سازمانی باید بتوان

ها به عنوان عامل رشد و شکوفایی تشخیص داده و به آن

ها در جایی دیگر چابکی را توانایی فائق آمدن بنگرد. آن

های های غیر منتظره برای رویارویی با تهدیدبر چالش

سابقه محیط کاری و کسب مزیت و سود از تغییرات، بی

 کنندمی های رشد و پیشرفت تعریفبه عنوان فرصت

(1999Sharifi, & Zhang, ).  چابکی را توانایی رونق و

-شکوفایی در محیط دارای تغییر مداوم و غیرقابل پیش

ها نباید از کند. از این بابت، سازمانبینی تعریف می

ها دوری تغییرات محیط کاری خود هراس داشته و از آن

بتی کنند؛ بلکه باید تغییر را فرصتی برای کسب مزیت رقا

چابکی را  .(Maskell, 2001)در محیط بازار تصور کنند 

های توان به صورت همراستایی نزدیک سازمان با نیازمی

متغیر کاری در جهت کسب مزیت رقابتی تعریف کرد. 

های های کارکنان با هدفدر چنین سازمانی، هدف

سازمان در یک راستا قرار داشته و در صدد هستند تا به 

نیازهای متغیر مشتریان پاسخ مناسبی بدهند 

(Vernadat, 1999). 

ها، چابکی به معنای تغییرات برحسب نتایج و پیامد

پویا، موقعیت گرا و جسورانه است که متضمن موفقیت 

-یابی به مشتریان انبوه میدر زمینه سهم بازار و دست

باشد. به عبارت دیگر، در اینجا منظور از چابکی، توانایی 

یک واحد کسب و کار برای رشد و بقاء در یک محیط 

بینی پیش رقابتی است که تغییرات آن مستمر و غیرقابل

 بوده و نیازمند واکنش سریع به بازاری متغیر است.

آفرینی در بدون تردید، این امر از راه ارزش

گیرد مورد نیاز مشتریان صورت میمحصوالت و خدمات 

(Goldman et al., 1995) بنابراین چابکی ممکن است .

به صورت توانایی یک سازمان برای واکنش سریع به 

به  شود.های مشتریان تعریف های بازار و نیازنیازمندی

توان آن را تلفیقی از منظور عملیاتی ساختن چابکی، می

ک، چندین مهارت یا شمار دانست که هر یموسسات بی

های مشترک دارند و شایستگی کلیدی را برای فعالیت

توانند سازمان را به کمک یکدیگر برای واکنش سریع می

های متغیر مشتریان آماده سازند. کید یکی به نیازمندی

کند: های چابکی را این گونه ذکر میترین تعریفاز جامع

ازگار و سازمان چابک، یک کسب و کار با سرعت، س"

آگاهانه است که قابلیت سازگاری سریع در واکنش به 

تحوالت و وقایع غیر منتظره پیش بینی نشده، 

های مشتری را دارد. در های بازار و نیازمندیفرصت

-ها و ساختارهایی یافت میچنین کسب و کاری فرآیند

شود که سرعت، انطباق و استحکام را تسهیل کرده و 

و منظمی است که توانایی نیل  دارای سازمان هماهنگ

به عملکرد رقابتی در محیط تجاری کامالً پویا و غیر قابل 

های کنونی بینی را دارد. البته این محیط با کارکردپیش

 (.Kidd, 2000) "تناسب نیستسازمان بی

در پژوهشی یک رویکرد یکپارچه برای تجزیه و 

تحلیل عوامل کالن در چابکی زنجیره تامین توسط 
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 ,.Azadeh et al)  ها ارائه شدهتحلیل پوششی داده

ای دیگر یک چارچوب ترکیبی برای و در مقاله( 2016

گردد که ارزیابی عملکرد در زنجیره تامین پیشنهاد می

-های کمی و کیفی و شاخصقادر به در نظر گرفتن داده

 Motavali-Haghighi et)های مطلوب و نامطلوب است 

al., 2016.) 

ت چندی روی چابکی زنجیره تأمین انجام تحقیقا

توان به تحقیقات شده است که از آن جمله می

کریستوفر، تولون، اسونسون، پیتر بکر و آگروال و 

همکارانش اشاره کرد. در اغلب این تحقیقات یک جنبه 

از چابکی انتخاب و بسط داده شده است. به عنوان مثال 

ی ایجاد چابکی های مجازی برادر پژوهشی بر روی گروه

از  در پژوهشی دیگر(. Bal et al., 1999)اند تاکید کرده

های همکاری همزمان برای نقش زمان واقعی و فناوری

اجازه دادن به تولیدکنندگان در افزایش چابکی زنجیره 

. محققی (Tolone, 2000)کند تأمین خود حمایت می

دیگر بر روی اعتمادسازی درون شبکه همکاری زنجیره 

کند تأمین برای ایجاد زنجیره تأمین چابک تاکید می

(Svensson, 2001)  و در جای دیگر بر نقش موجودی و

 & Stratton)کند ظرفیت برای ایجاد چابکی تاکید می

Warburton, 2003)ها، تنها . در بین تمامی این پژوهش

اند فاکتورهای اصلی موفقیت در یک پژوهش سعی کرده

ین چابک به صورت جامع پیدا کنند که را در زنجیره تام

در نتیجه آن یازده فاکتور شناسایی شد که از عمومیت 

بیشتری برخوردار بودند و در تحقیقات گذشته برای 

ها استفاده ایجاد چابکی در زنجیره تامین به فراوانی از آن

فاکتور در  11. این (Power et al., 2001)شده است 

استفاده قرار گرفته است  های داخلی نیز موردپژوهش

(Tizro, 2010)( ذکر شده است:1، که در جدول ) 

 سریع پاسخگویی برای چابکی پارامترهای بررسی

 پژوهشی موضوعات ترینجذاب از یکی مشتریان، نیاز به

 شده پرداخته بدان کمتر که است تأمین زنجیره حوزة در

 تعاونی در پارامترها این بررسی به حاضر پژوهش. است

. است یافته اختصاص فارس استان دارانکمباین

 زمینه این در استراتژیک ریزیبرنامه داشتن موضوعیت

 استراتژیک محصول به اتکا امنیت غذایی کشور دلیلبه

-می محصول این برداشت در تعاونی این نقش و گندم

 معیارهایی ،1 جدول در ذکر شده پارامترهای. باشد

 پاسخگویی برای را تعاونی مدیران توانندمی که هستند

 محصول موقعبه برداشت جهت مشتریان به ترسریع

 منظوربه تاپسیس روش از استفاده همچنین. کنند یاری

 این ابعاد دیگر از شده، گردآوری هایداده تحلیل

 را پژوهش هاییافته به اعتماد قابلیت که است پژوهش

-اولویت را تعاونی چابکی پارامترهای و دهدمی افزایش

 .نمایدمی بندی
 
داران زنجيره توزيع تعاونی کمباين پارامترهای موثر در چابکی -1جدول 

 استان فارس
 معیارهای مهم چابکی ردیف

𝐴1  به کارگیریIT 

𝐴2 انعطاف پذیری 

𝐴3 توسعه مهارت کارکنان 

𝐴4 رضایت مشتری 

𝐴5 حساسیت و پاسخگویی به بازار و مشتری 

𝐴6 ادغام فرآیندها و وظایف 

𝐴7 سرعت در انجام امور 

𝐴8 معرفی محصول جدید 

𝐴9 برنامه ریزی متناسب 

𝐴10 کیفیت خدمات ارائه شده 

𝐴11 هاکاهش هزینه 

 iA یمورد بررس یپارامترها 

 هامواد و روش

 شامل توصیفی تحقیق که موضوع این به توجه با

 و شرایط توصیف آنها هدف که است هاییروش مجموعه

 مورد تحقیق روش باشد،می بررسی مورد های پدیده یا

توصیفی و ابزار گردآوری اطالعات  نوع از استفاده

 شناسایی نامه است. در مرحله نخست برایپرسش

 شکل به خبرگان تعریف به توجه با پارامترها، مهمترین

 کمباینداران تعاونی توزیع زنجیره با مرتبط متخصصین"

 حداقل تحصیالت و کار سابقه سال 5استان فارس با 
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 جامعه تعداد خبرگان، بودن محدود دلیل به "کارشناسی

 نفر از 80میان  نامهپرسش تن بود. سپس 9 با برابر

. گرفت قرار سنجش مورد دارانکمباین و تعاونی کارکنان

 استفاده منطقی روایی از نامهپرسش روایی تعیین برای

 کرونباخ آلفای آزمون از نامهپرسش پایایی برای و گردید

 یا اعتماد قابلیت کرونباخ آلفای آزمون. شد استفاده

 آن حاصل که است آماری آزمون یک نامهپرسش پایایی

 متغیرها تعداد باشد. می کرونباخ آلفای نام به ضریب یک

 سوال دسته هر که) باشدمی نامهپرسش سواالت تعداد به

 باید باشند، داشته مساوی و همسان هایگزینه دارای که

 نظر از) هاگویه ترتیب. شوند( آزمون جداگانه طور به

 چون نیست، مهم کرونباخ ضریب برای( سواالت امتیاز

 :دهدمی انجام را محاسبات واریانس، اساس بر ضریب این

𝛼 (1رابطه ) = (
𝑘

𝑘 − 1
) (1 −

∑ 𝑆𝑖
2𝑘

𝑖=1

𝑆2
) 

واریانس جمع نمره  𝑆2ها، تعداد گویه kکه در آن 

𝑆𝑖های هر پاسخگو و 
 iواریانس نمرات مربوط به گویه  2

در این پژوهش (.  Fathi-Ashtiyani, 2010) ام است 

استفاده  SPSSافزار برای محاسبه آلفای کرونباخ از نرم

بندی گردید و در پایان با روش تاپسیس پارامترها رتبه

 شدند.

انگ و یون توسط هو 1981روش تاپسیس در سال 

ایست که ارائه گردید. اساس این روش انتخاب گزینه

آل مثبت و بیشترین ترین فاصله را از جواب ایدهکم

آل منفی دارد. حل یک مسئله به فاصله را از جواب ایده

 باشد:روش تاپسیس شامل هفت مرحله به شرح زیر می

گیری به یک ماتریس تبدیل ماتریس تصمیم -1

 بی مقیاس شده:

𝑛𝑖𝑗 (2رابطه ) =
𝑟𝑖𝑗

√∑ 𝑟𝑖𝑗
2𝑚

𝑖=1

 

ارزش هر شاخص متناسب با هر  ijr در این رابطه

وزن شده صورت بیه بارزش هر شاخص   ijn گزینه و

 .است

از طریق آنتروپی شانون محاسبه  Wبردار  -2

 معیاره چند گیری تصمیم هایروش از گردید که یکی

 روش این در. باشد می معیارها وزن محاسبه برای

 در روش این. باشدمی گزینه-معیار ماتریس به نیازمند

 بیان آنتروپی شد. ارائه ویور و شانون توسط 1974 سال

 پیوسته احتمال توزیع یک در اطمینان عدم مقدار کننده

 پراکندگی چه هر که است آن روش این اصلی ایده. است

 اهمیت از شاخص آن باشد بیشتر شاخص یک مقادیر در

 با وقایع که داد نشان شانون .است برخوردار بیشتری

 گذارندمی اختیار در کمتری اطالعات زیاد وقوع احتمال

 باشد، کمتر رخداد یک وقوع احتمال چقدر هر برعکس و

 آوردن دست به با. است بیشتر آن از حاصل اطالعات

 و یافته کاهش ها قطعیت عدم در واقع جدید، اطالعات

 عدم از که است مقداری با برابر جدید اطالعات ارزش

 و قطعیت عدم نتیجه در. است شده کاسته قطعیت

هستند که مبانی  هم به وابسته پارامترهایی اطالعات

 ,Asgharpour)نظری این روش در زیر ارائه شده است 

2006.) 
گیری کمی در این روش ابتدا ماتریس تصمیم -

خبرگان در قالب شود، به عبارتی دیگر نظرات کلیه می

های تصمیم گیری اخذ و با طیف لیکرت کمی ماتریس

اند. از طرفی ماتریس حاصل با میانگین حسابی به شده

یک ماتریس گروهی تبدیل شده است. سپس با استفاده 

مقیاس شده محاسبه شده است. ( ماتریس بی3از رابطه )

 ،ارزش هر شاخص متناسب با هر گزینه 𝑟𝑖𝑗در این رابطه 

m و ها تعداد گزینه𝑝𝑖𝑗  ارزش هر شاخص به صورت

 وزن شده است.بی

,𝑖∀ (3رابطه ) 𝑗 ; 𝑃𝑖𝑗 =
𝑟𝑖𝑗

∑ 𝑟𝑖𝑗
𝑚
𝑖=1

 

( 4با توجه به رابطه )  𝐸𝑗مرحله بعد ماتریس  - 

 محاسبه گردید: 

 (4)رابطه 

, k=
1

ln 𝑚
 𝐸𝑗 = −𝑘 ∑ [𝑃𝑖𝑗

𝑚
𝑖=1 ∗ 𝑙𝑛𝑃𝑖𝑗]  

یک مقدار ثابت  k ،بیانگر مقدار عدم اطمینان 𝐸𝑗که 

 است. هاتعداد گزینه m مثبت و

سپس میزان انحراف از معیار هر شاخص با  -

 .( محاسبه شده است5استفاده از رابطه )



 )علمی پژوهشی(  1400 ، پاييز3، شماره 52، دوره ايران مهندسی بيوسيستم 416

 

𝑑𝑗=1  (5رابطه ) − 𝐸𝑗; ∀𝑗  

درجه انحراف از اطالعات ایجاد 𝑑𝑗 در رابطه فوق 

 است. jشده به ازای گزینه 

( استفاده 6ها از رابطه )برای تعیین وزن شاخص - 

 شده است.

 (6رابطه )
𝑊𝑗 =

𝑑𝑗

∑ 𝑑𝑗
𝑛
𝑗=1

 ; ∀, 𝑗 

 روش اساس بر هاشاخص وزن حاصل، بردار -

 از: است عبارت که است شانون آنتروپی ریاضی

 W= (𝑊1, 𝑊2, 𝑊3,…. 𝑊𝑛) (7رابطه )

و  Wدر این مرحله با استفاده از بردار معلوم  -3

 محاسبه گردید: (V)(، ماتریس بی مقیاس وزین 8رابطه )

V= 𝑁𝐷 (8رابطه ) . 𝑊𝑚.𝑛 

𝑊𝑚.𝑛  بردار وزن و𝑁𝐷  ارزش هر شاخص به صورت بی

 وزن شده است. 

مشخص نمودن راه حل ایده آل مثبت و راه  -4

 حل ایده آل منفی: 

 گزینه ایده آل مثبت: 

 (9رابطه )
𝐴+ = {( 𝑉𝑖𝑗𝑖    

𝑚𝑎𝑥 | 𝑗 ∈ 𝐽), ( 𝑉𝑖𝑗𝑖   
𝑚𝑖𝑛 |𝑗 ∈ 𝐽′)} , 

i=1,2,3, …, m 
𝐴𝑖

+ = {𝑉1
+, 𝑉2

+, … , 𝑉𝑗
+, … , 𝑉𝑛

+} 

 گزینه ایده آل منفی:

 (10رابطه )
𝐴− = {( 𝑉𝑖𝑗𝑖    

𝑚𝑖𝑛 | 𝑗 ∈ 𝐽), ( 𝑉𝑖𝑗𝑖   
𝑚𝑎𝑥 |𝑗 ∈ 𝐽′)}, 𝑖 =

1,2,3, …, m 

𝐴𝑖
− = {𝑉1

−, 𝑉2
−, … , 𝑉𝑗

−, … , 𝑉𝑛
−} 

 محاسبه اندازه جدایی )فاصله( -5

ها با استفاده از روش آلام با ایدهiفاصله گزینه 

 اقلیدسی به شرح زیر است:

 آل مثبت برابر است با:ام از ایده iفاصله گزینه  -

 (11رابطه )

𝑑𝑖+ = {∑(𝑉𝑖𝑗 − 𝑉𝑗
+)

2
𝑛

𝑗=1

}

0.5

, 𝑖 = 1,2 … 𝑚 

                                                                                                                                                                  
1- Closeness Index 

 برابر است با:آل منفی ام از ایده iفاصله گزینه  -

 (12رابطه )

𝑑𝑖− = {∑(𝑉𝑖𝑗 − 𝑉𝑗
−)

2
𝑛

𝑗=1

}

0.5

, 𝑖 = 1,2 … 𝑚 

-ها به راه حل ایدهمحاسبه نزدیکی نسبی گزینه -6

 آل

( 13به صورت رابطه ) 1شاخص نزدیکی نسبی

 محاسبه گردید:

 (13رابطه )

𝑐𝑙𝑖+ =
𝑑𝑖−

(𝑑𝑖+ + 𝑑𝑖−)
 , 0 < 𝑐𝑙𝑖+ < 1 , 

𝑖 = 1,2, … , 𝑚 
تر باشد، آل نزدیکحل ایدهها به راه هر اندازه گزینه

 تر خواهد بود.به واحد نزدیک +𝑐𝑙𝑖ارزش 

 ها بندی گزینهرتبه -7

های توان گزینهمی +𝑐𝑙𝑖بر اساس ترتیب نزولی 

بندی موجود از مسئله را بر اساس بیشترین اهمیت رتبه

 نمود.

 نتايج و بحث

 با پارامترها، مهمترین شناسایی برای پژوهش، این در

 با مرتبط متخصصین" شکل به خبرگان تعریف به توجه

 سال 5 با فارس استان دارانکمباین تعاونی توزیع زنجیره

 دلیل به "کارشناسی حداقل تحصیالت و کار سابقه

. بود تن 9 با برابر جامعه تعداد خبرگان، بودن محدود

 80 میان نامهپرسش پارامترها، کردن مشخص از پس

 و توزیع مورد دارانکمباین و تعاونی کارکنان از نفر

 روش به بندیرتبه برای آن از پس. گردید تکمیل

در روش . گردید استفاده متلب افزارنرم از تاپسیس

های مثبت و منفی محاسبه شده، آلتاپسیس ابتدا ایده

ها از روش اقلیدسی آلسپس فاصله هر گزینه از ایده

ها به دست شاخص نزدیکی گزینهگردد، محاسبه می

آمده و در نهایت پارامترها براساس بیشترین اهمیت 
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 تمکاناا دارای متلب ارفزا منرشوند. بندی میرتبه

به کمک  مرحله ینا در .میباشد روش ینا در ایدهگستر

یک ماتریس واحد شامل اطالعات جمع متلب  ارفزا منر

آوری شده از کارشناسان و تلفیق تمامی نظرات شکل 

 امهرکد که را نشناسارکا اتنظر تمامی قعوا گرفت. در

 میانگین و دهکر آوریجمع را نددبو ماتریس شکل به

 به و دهکر محاسبه را یگیرتصمیم وهگر اتنظر هندسی

 .دکر تبدیل حدوا ماتریس یک

های مثبت و منفی محاسبه شدند )جدول آلایده

2:) 
 

 داران استان فارستعاونی کمباين جامعه آماری در زنجيره توزيعل منفی آل مثبت و ايدهآماتريس ايده -2 جدول

 𝑪𝟏 𝑪𝟐 𝑪𝟑 𝑪𝟒 𝑪𝟓 𝑪𝟔 𝑪𝟕 𝑪𝟖 𝑪𝟗 

𝑨+ 1366/0 3481/0 1259/0 1124/0 1124/0 1124/0 3966/0 1416/0 2081/0 
𝑨− 0874/0 1426/0 0806/0 0719/0 0719/0 0719/0 1762/0 0906/0 1079/0 

𝑪𝒊 هاآلهای جامعه آماری به ايدهپاسخ 

𝑨+  های مثبتآلايده 

𝑨−  های منفیآلايده 

 باشد:( می3ها از روش اقلیدسی محاسبه گردید. نتایج به شرح جدول )آلسپس فاصله هر گزینه از ایده
 

 هاآلاز ايده داران استان فارسمطرح در زنجيره توزيع تعاونی کمباين فاصله هر گزينه -3جدول 

 𝑨𝟏 𝑨𝟐 𝑨𝟑 𝑨𝟒 𝑨𝟓 𝑨𝟔 𝑨𝟕 𝑨𝟖 𝑨𝟗 𝑨𝟏𝟎 𝑨𝟏𝟏 
𝒅𝒊+ 1749/0 2265/0 3219/0 2170/0 0492/0 1862/0 0492/0 0492/0 0817/0 2818/0 1592/0 
𝒅𝒊− 1667/0 1123/0 0568/0 1209/0 3322/0 1598/0 3322/0 3322/0 3111/0 0974/0 2036/0 

iA پارامترهای مورد بررسی 

 

 ها آورده شده است:( نتایج محاسبه شاخص نزدیکی گزینه4در جدول )
 

 داران استان فارسدر زنجيره توزيع تعاونی کمباين هاشاخص نزديکی گزينه -4جدول 

𝑨𝟏 𝑨𝟐 𝑨𝟑 𝑨𝟒 𝑨𝟓 𝑨𝟔 𝑨𝟕 𝑨𝟖 𝑨𝟗 𝑨𝟏𝟎 𝑨𝟏𝟏 
4879/0 3314/0 1499/0 3577/0 8711/0 4618/0 8711/0 8711/0 7920/0 2569/0 5612/0 

iA بررسی مورد پارامترهای 

 

 ( گزارش شده است: 5بندی شدند که نتایج در جدول )های موجود بر اساس بیشترین اهمیت رتبهدر نهایت گزینه
 

 TOPSIS با روش داران استان فارسزنجيره توزيع تعاونی کمباينی مؤثر در هابندی پارامتررتبه-5جدول 

𝑨𝟏 𝑨𝟐 𝑨𝟑 𝑨𝟒 𝑨𝟓 𝑨𝟔 𝑨𝟕 𝑨𝟖 𝑨𝟗 𝑨𝟏𝟎 𝑨𝟏𝟏 
4 7 9 6 1 5 1 1 2 8 3 

iA پارامترهای مورد بررسی 

 

مورد سنجش قرار گرفته در بین پارامترهای چابکی 

پس از  دارانزنجیره توزیع تعاونی کمباینبرای چابکی 

ها، حساسیت و بندی آنو رتبهشاخص نزدیکی محاسبه 

پاسخگویی به بازار و مشتری، سرعت انجام کار و معرفی 

در رده اول اهمیت قرار  8711/0محصول جدید با مقدار 

اند. دیگر عوامل موثر در  چابکی از جمله گرفته

 ،ITکارگیری ها، بهنهریزی درست، کاهش هزیبرنامه

ها و فرآیندها، رضایت مشتری، ادغام وظیفه

پذیری، کیفیت انجام خدمات و توسعه انعطاف

و  7920/0های کارکنان که بین دو مقدار مهارت

قرار دارند، به ترتیب در رده دوم تا نهم قرار  1499/0

داران استان گیرند. در شرایط کاری تعاونی کمباینمی
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وجه به حساسیت محصوالت کشاورزی و فارس، با ت

سرعت ارائه خدمات "شرایط محصول در طول دوره رشد 

در رده اول  "و حساسیت و پاسخگویی به بازار و مشتری

اهمیت قرار گرفتند. با توجه به اینکه میانگین عمر 

که است )در حالی 6/12های موجود در تعاونی کمباین

است(، معرفی و ها هشت تا نه سال عمر مفید کمباین

های جدیدامری اجتناب ناپذیر است استفاده از کمباین

آید. در سطح که جز اولویت اول برای تعاونی به شمار می

قرار گرفته است که این  "ریزی درستبرنامه"دوم 

موضوع به دلیل امکانات محدود و حجم کاری تعاونی 

توان ریزی درست میاست؛ چرا که تنها با یک برنامه

ها اتخاذ نمود. میمات مناسبی در جهت توزیع کمباینتص

در رده سوم اهمیت قرار گرفت؛ چون  "هاکاهش هزینه"

های خود را کاهش و درآمد هر زنجیره باید بتواند هزینه

خود را افزایش دهد.بنابراین در تعاونی مورد نظر ما نیز، 

های اول اهمیت قرار گرفته است. ها در ردهکاهش هزینه

قرار گرفته است. در  "ITبه کارگیری "رده چهارم در 

ها و وظایف جای گرفته است، ادغام فرآیند"سطح پنجم 

های خدماتی با داران از شرکتکه چون تعاونی کمباین

ها پس نیروی کار محدود است، قرار گرفتن این پارامتر

رضایت "رسد. از عوامل ضروری، طبیعی به نظر می

م اهمیت قرار گرفته است، که در رده شش "مشتری

های مدیر مشارکت ندارد و اگر گیریمستقیماً در تصمیم

گیری دخیل شوند، ها به درستی در تصمیمسایر پارامتر

شود. پس از رضایت مشتری، رضایت مشتری حاصل می

قرار گرفته که با توجه به شرایط تعاونی  "پذیریانعطاف"

و شرایط کاری متغیر مشتری )کشاورزان(، مطرح است 

و کارکنان باید بتوانند در شرایط کاری متفاوت، منعطف 

برخورد کنند. کیفیت انجام خدمات و توسعه مهارت 

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

، ادغام ITرهایی مثل به کارگیری در واقع اگر پارامت

های جدید و ... در فرآیندها و وظایف، معرفی کمباین

افزایش  "کیفیت انجام خدمات"ابتدا مدنظر قرار بگیرد، 

یابد. نکته قابل ذکر در توسعه می "مهارت کارکنان"و 

بندی، این است که تمامی عوامل موثر در این رتبه

اند و این بندی شدهتبهچابکی با تفاوت کم از یکدیگر ر

نشان دهنده اهمیت تمامی پارامترها در چابکی تعاونی 

ها به این امر گیریباشد، که مدیر باید در تصمیممی

توجه داشته باشد و هیچ یک از عوامل را در توزیع 

 ها نادیده نگیرد.کمباین

 گيرینتيجه

های پژوهشی در راستای دستیابی تقریباً تمامی فعالیت

نتایج معین و تبیین راهکارهای اجرایی و کاربردی به 

بندی پذیرند. تحقیق حاضر نیز با هدف رتبهانجام می

های موثر در چابکی زنجیره توزیع تعاونی پارامتر

داران انجام گرفته است. مراحل مختلفی به کمباین

منظور دستیابی به این هدف صورت گرفت. در این 

-پسیس به مقایسه و رتبهپژوهش با استفاده از روش تا

ها پرداخته شد و یک جواب بهینه به دست بندی گزینه

ها، حساسیت و بندی پارامتررتبهپس از آمد که 

پاسخگویی به بازار و مشتری، سرعت انجام کار و معرفی 

در رده اول اهمیت قرار  8711/0محصول جدید با مقدار 

ه اند. دیگر عوامل موثر در  چابکی از جملگرفته

 ،ITکارگیری ها، بهریزی درست، کاهش هزینهبرنامه

-ها و فرآیندها، رضایت مشتری، انعطافادغام وظیفه

های پذیری، کیفیت انجام خدمات و توسعه مهارت

قرار  1499/0و  7920/0کارکنان که بین دو مقدار 

 گیرند.دارند، به ترتیب در رده دوم تا نهم قرار می

، هانمازکثر ساا موجود درگیری ی تصمیمهاروش

سنتی رت به صو چون معموالً. مناسبی نمیباشدروش 

مانع د و  شوحاکم میدر آن گاها سالیق شخصی ده و بو

قع نیز ابعضی مودر . دشومیست درتصمیم اتخاذ یک از 

تی که رصودر . دشوگرفته میه یددها نارمعیااز بعضی 

گرفته  نظری درتصمیمگیردر ها باید حتما رین معیاا

ه ین قاعداز انیز داران استان فارس . تعاونی کمبایندشو
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توزیع مینه در زتصمیماتی که ده و مستثنی نبو

ن و شناسارکات تجربیاس ساابر د گرفته میشوکمباین

ی تصمیم گیرع ین نواست که اضح وا سنتی میباشد.

مینه زین ی در اتصمیم گیرای خوبی برده و راه قیق بودنا

حلی راه مد آبرد آن صددر ین تحقیق ا براینبنا. نمیباشد

ی تصمیمگیری یتمهارلگوس اسااسیستماتیک بر

 .هددیه ره اراچندمعیا

هيچگونه تعارض منافع بين نويسندگان وجود ندارد. 
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