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  مقدمه .1

 و افزايش تنوع در الگوهای مورد انتظار مشتريان 

افزايش انعطاف پذيری در خطوط تولید برای ارضای 

های  يندآبهبود در فرازيک سو،  نیاز های مشتريان

 گیری الگوهای مهندسي مجددتولید و بکار 

تولید مواد با بهترين کیفیت و کمترين وهمچنین 

توزيع  ارتباط نزديکو تامین کنندگانتوسط  هزينه

رويکرد موجب ظهور کان، کنندگان با تولید کنند

پا به عرصه  مديريت آن همچنین زنجیره تامین و

% تجارت جهاني 08بیش از  از سوی ديگر. وجود نهاد

م و تعداد از طريق دريا صورت از لحاظ حج

همچنین اکثر  .(Lashgari& Akbari,1398)گیرد مي

شهرهای بزرگ و مناطق پر جمعیت جهان در حد 

 دريا وکیلومتری ساحل قرار دارند. لذا  288فاصل 

ازجمله عوامل تسريع در فرآيند توسعه  دريائي بنادر

نقش  اقتصاد ملي و منطقه ای به شمار مي روند و

ارزش راهبردی  توان ملي و موثر در ارتقایبسیار 

 زيرا. (Hajizadeh et al.,1395)دندار برای هر کشور

 دريا طريق از عمدتاً مواد و کاالها المللي بین تجارت

 اهمیت درياها در کسب جايگاه برتر .پذيرد مي صورت

آلفرد  ،کهسیاسي و نظامي به حدی استاقتصادی، 

دريايي که دراواخر ازعلوم نظريه پرد 9تاير ماهان

میالدی کلمه زنجیره تامین و لجستیک را 9008

کنترل بر وی ،  دريائي وارد نمود علوم درفرهنگ لغات

را شرط اصلي برای تبديل شدن به يک قدرت   درياها

هدف نهايي . (Farshad,1387)ستدانسته ا دريائي

باطي دريايي های ارت قدرت دريايي، دستیابي به راه

و محصوالت تولید شده و دستیابي  مواد برای انتقال 

به بازار مصرف و منابع تامین است. بطوريکه میزان 

ملي ايران  در اقتصاد مشارکت درياها

 Asgari )درصدتولید ناخالص داخلي است80/2حدود

&Torabi, 1392).  کارآمدی قدرت دريائي وابسته به

 زنجیره تامین، چهار حوزه اصلي سازماني شامل

مي عملیات  واطالعات  ساني،نیروی ان

                                                           
Alfred Thayer Mahan -

3
 

دراين میان زنجیره تامین يکي .(Farshad,1387)باشد

زيرا زنجیره تامین  . از اين حوزه های مهم مي باشد

 از اطالعات، پول مواد، فرآيند مربوط به جريان شامل

 .مي باشد نهايي  کنندگان مصرف تاکنندگان،  تامین

ی حوزه ها شامل زنجیره تامین دريائيهمچنین 

مي گرددکه با  فرآيندهايي کارکردی پشتیباني يا

 وانتقال ، تولید تامین وظیفه ، طراحي و برنامه ريزی

برای  لي اطالعاتي ، ما لجستیکي، اقالم دهگانه

با توسعه لذا  برعهده دارند. سیستم های عملیاتي را

سريع فناوری اطالعات، بسیاری از فعالیت های 

   )های جديداساسي زنجیره تامین با روش 

Ghazanfari et al., 1390)  تحت عنوان استراتژی

 چابک انجام مي -های زنجیره تامین ناب، چابک وناب

چابک ، به تازگي  -. از بین آنها استراتژی ناب شوند

محبوب شده و بطور نسبتاً گسترده در ادبیات مطرح 

  (.Konecka , 2010 شده است)

مدلي ساختاری  مساله اصلي اين تحقیق، خالء وجود

به نام نقشه شناختي فازی تا براساس آن نحوه ومیزان 

چابکي زنجیره تامین  -برهم کنش عوامل اصلي ناب 

لجستیک دريائي مورد تحلیل قرارگیرد. مدلسازی 

درواقع يک فرآيند تعاملي است که در طي 2ساختاری 

آن مجموعه ای از عناصر يک سیستم پیچیده که با 

ط اند، ساختاربندی مي يکديگر در ارتبا

 (. Warfield,1974گردند)

زمینه زنجیره تامین  در تاکنون که تحقیقاتي علیرغم 

دريائي انجام شده  ، هنوز هم شکاف علمي مربوط به 

چابکي  -نحوه ومیزان برهم کنش عوامل اصلي ناب 

زنجیره تامین لجستیک دريائي بعنوان يک استراتژی 

ترکیبي دلفي و نقشه جديد با استفاده از رويکرد 

شناختي فازی وجود داشته است . اين پژوهش به 

منظور مرتفع کردن شکاف علمي تحقیقات گذشته 

صورت گرفت که نتاج احصاء شده زير از جنبه های 

ر واقع سهم علمي آن نوآوری اين پژوهش و د

 محسوب مي شود.

                                                           
4
- Interpretive Structural Modeling    
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  تعیین، دسته بندی وتحلیل عوامل اصلي

ین لجستیک دريائي برای چابکي زنجیره تام -ناب 

اولین بار تحت عنوان عوامل پويا وايستا براساس نحوه 

 ومیزان برهم کنش آنها. 

  تصمیم سازی مديران ومسئولین زنجیره

چابک  -تامین لجستیک دريائي جهت تمرکز بر ناب 

سازی براساس رويکرد ترکیبي دلفي و نقشه شناختي 

 فازی.

 ی کاربرد درهمه سازمان ها وارگان ها

 دريائي.

  

 مواد وروش ها .2

 تحقیق ادبیات 

ان ها با افزايش انتظارات مشتری، با رويارويي سازم 

و کاهش زمان  کوتاهتر شدن دوره عمر محصول

پاسخگويي، سطح  رقابت های بین المللي بین 

مديريت زنجیره  ه ويافت سازمان ها افزايش چشمگیر

 .(Lezgi & Ghazi Asgar, 1392)شد ايجادتامین 

، بسیاری از اطالعات همچنین با توسعه سريع فناوری

فعالیت های اساسي مديريت زنجیره تامین با روش 

تحت عنوان استراتژی های زنجیره تامین  های جديد

 Naylor et)اجرا مي گردندچابک  -ناب چابک و ناب،

al., 1999). 

، بر بهبود مستمر فعالیت ها ، زنجیره تامین ناب

تاکید  زائد وی عملیات غیر ضرورجهت از بین بردن 

چنین افزايش . کاهش زمان انجام فرآيندها و همدارد

. رويکرد استاهمیت اين نشان دهنده کارايي، 

ب باعث کاهش هزينه، زمان همچنین زنجیره تامین نا

 Vonderembse et)در تولید مي شودو افزايش سود 

al., 2006.) 

 مفهوم به چابکي سازماني ،زنجیره تامین چابک

 انجام به نیاز بدون باال بسیار انطباق پذيری قابلیت

در بازارهايي  .(9911)قرباني وهمکاران، است تغییرات

که تقاضا بسیار متغیر بوده و نیاز مشتری به تنوع باال 

مي باشد، سطح بااليي از چابکي نیاز 

چابکي در (. Christopher and Towill, 2000)است

توانايي تطبیق عرضه و تقاضا  اصل با پاسخگو بودن، و

 در بازارهای متغیر و غیر قابل پیش بیني مرتبط است

(Agarwal et al., 2007).  در واقع تمرکز تالش ها در

رويکرد چابک بر يکپارچه سازی جريان اطالعات در 

زنجیره (. Van Hoek, 2000)  زنجیره تامین مي باشد

رقابتي  تامین چابک، يعني توانايي رشد در يک محیط

 ,Kidder) و در حال تغییر مداوم و پیش بیني نشده

زمان بحراني اين نوع زنجیره تامین بیشتر در . (2006

  .کاربرد دارددر حوزه لجستیک دريائي 

اگرچه رويکرهای ، 1چابک  –زنجیره تامین ناب 

ان الگوهای مخالف مد نظر ناب و چابک اغلب به عنو

ا در يک هدف کلي گیرند، با اين حال آنهقرار مي 

 يعني پاسخگويي به نیاز مشتری با کمترين هزينه کل

عالوه برآن  (.Goldsby et al., 2003)مشترکند

بسیاری از تحقیقات بیان مي دارند که رويکرد ناب و 

چابک مي توانند از راه های مختلفي برای ايجاد آنچه 

خوانده مي شود، يکپارچه   "چابک -ناب "استراتژی

 اما (.Childerhouse and Towill, 2000)شوند

 –، زنجیره تامین ناب درحوزه لجستیک دريائي

  .اثر بخش مي باشد ، استراتژی  کارآمد وچابک

  تفاوت زنجیره تامین دریائی با زنجیره

 چابک -و ناب  چابک ،های تامین ناب 

 هزينه کم کردن ثابت و نسبتا برتقاضا که رويکرد ناب

از طرفي  ،تاکید داردبازار  برند ارتقا تامین و زنجیره

انطباق  براصول انعطاف پذيری و چابک تامین زنجیره

با تغییرات و ارائه سطح خدمات بعنوان معیار اصلي 

اما  .(Mason-jones et al., 2000b) ياد مي شود

رويکرد زنجیره تامین دريائي را بايد بر اساس نیاز 

هیزات و يا شديد به قطعات ، به روزرساني  اقالم و تج

نیاز فوری با توجه به شرايط جديد محیطي مشاهده 

 (.Tatham and Worrell, 2009) کرد

Tatham(2005 استدالل مي کند، يک رويکرد ناب )

)صلح( و رويکرد چابک در زمان عادیبرای زمان 

                                                           
Leagile supply chain-

5
 



یکالنتر و خوش الحان  ...عوامل ناب یفاز يارائه مدل نقشه  شناخت

08

بنابراين درحوزه . بحراني )جنگ( مناسب تراست

اب و ازهر دواستراتژی نمي بايستي دريائي لجستیک 

ه آنها متفاوت چابک استفاده کرد اما درجات استفاد

دريا در بیشتر اوقات حالت زيرا شرايط در .است

اگر هدف اصلي . دارد عادیبحراني وکمتر حالت 

چشم انداززنجیره تامین دريائي، تغییر در بهره وری و 

انديشیم که  بايد بي. اثربخشي درطول زمان باشد 

بر يکديگرمتعادل در برا را استراتژی هاچگونه اين 

ضمنا اين تفاوت در  (.Godsell et al., 2011 )کنیم

 آورده شده است. (9جدول )

(Tatham and Worrell , 2009 )چابک ودريائي -زنجیره های تامین ناب، چابک، ناب  . 9جدول

موارد نابچابکچابک -ناب دریائی

غیرقابل پیش  -ناگهاني  غیرقابل پیش بیني -قابل پیش بیني 

بیني

تقاضاقابل پیش بینيناگهاني

تنوع محصولکمزيادمتوسطکم و به روزرساني بطور مداوم

چرخه عمر محصولبلندکوتاهکوتاهکوتاه يا طوالني

حاشیه سود کمزيادمتوسطپايین و با ثبات

انبار کردنبلند مدتکوتاه مدتمتوسطعمر محصول

،طراحي ظرفیت ادیبرای حالت عخريد 

برای بحران

طراحي هردو مورد

ظرفیت

سیاست خريدفروش کاال

ارتباط با تامین معامالت بازارمشارکتهردو موردهردو مورد

کنندگان

تمرکزهزينهسطح خدماتهر دو موردهزينه در آموزش وخدمات در بحران

پیش بینيالگوريتميمشورتيهر دو موردشبیه سازی

درارتباط با  تاکنون که فراواني تحقیقات غمعلیر

 چابکي –زنجیره های تامین ناب، چابک و ناب 

درارتباط با  ا کماکان جای تحقیقام گرفته، صورت

چابکي زنجیره تامین  -تحلیل ساختاری عوامل ناب 

 است. خالي جدی بصورت  يدرحوزه لجستیک دريائ

بر  مروری ، تحقیقاتي به منظور پر کردن اين شکاف

( 2بعمل آمده که در جدول ) ، صورت گرفته تحقیقات

    آورده شده است.

پیشینه تحقیق. 2جدول

دست آورد هاعنواننام محقق ردیف

2 Beamon 

(1998)
طراحي وتحلیل زنجیره 

تامین

اين تحقیق برا سا س مدل سازی زنجیره تامین چند مرحله ای استواربوده وبه چهار 

 اقتصادی وشبیه سازی تقسیم مي گردد.مدل قطعي،احتمالي،

4 Mason-jones , 

Nalor, 

&Towill 

(2000)

مهندسي زنجیره تامین ناب 

چابک  –

چابکي که فرايندهای ناب و چابک به وسیله نقطه ی جددايش   –ارائه مدلي از ناب 

از يکديگر جدا میشوند . بدين ترتیب که، در باالی جريان نقطه جدايش فرايند های 

و در پايین نقطه ی جدايش فرايندهای چابک به کار گرفته مي شود. همچنین   ناب

با تغییر پذيری تقاضا  و آمیخته محصول ماهیت نقطه جدايش نیز تغییر مي کند.

5 Power ,Sohal  

and Rahman 

(2001) 

عوامل اصلي موفقیت در 

مديريت زنجیره تامین 

چابک: يک مطالعه تجربي

تری، استفاده ترکیبي از روش های نرم افزاری و سدخت افدزاری   توجه بیشتر به مش

جهت تامین نیاز های متغیر مشتری و ضروريت مشارکت تدامین کننددگان جهدت    

احراز سطح باالی رضايت مشتريان از ويژگي های سازمان های چابک محسوب مي 

العدات  اسدتفاده فنداوری اط    تمرکز کمتر بر نتايج عملیداتي داخلدي،   شود. در مقابل،

جهت ارتقای نتايج عملیاتي و نقش تامین کنندگان به عنوان حامي و پشتیبان بهره 
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ژگي های سازمان های با چدابکي   وری و بهبود فرايند به جای رضايت مشتری، از وي

 کمتر است.

7 Daly ,Bruce

 Towers&

(2004) 

يک راه حل  :ناب يا چابک 

برای مديريت زنجیره تامین 

در صنعت پوشاك و 

 منسوجات

چدابکي اسدت    –مناسب ترين استراتژی برای شرکت های فعال در اين صنعت ناب 

 که توسط شرکت ها نیز به کار گرفته مي شود. 

8 Braunscheidel

(2005)  
مقدمات چابکي زنجیره 

 تامین: يک تحقیق تجربي

خصوصیات سازماني) فرهنگ سازماني، گرايش به بازار و تمايدل بده يدادگیری( بده     

واسطه ی تاثیرشان بر اعمال سازماني ) يکپارچه سدازی داخلدي ، يکپارچده سدازی     

به چدابکي زنجیدره    خارجي و به کارگیری اصول تولید ناب و انعطاف پذيری( منجر

 تامین میشوند.

9 Collin and 

Lorenzin 

(2006) 

طرح ريزی زنجیره تامین 

 چابک در نوکیا

برنامه ريزی تقاضا عاملي برای افزايش چابکي زنجیره تامین است، به عبدارت ديگدر   

زنجیره تامین به طور آني و يکباره چابک نمي شود و نیاز به برنامه ريزی مسدتمر و  

 د. در واقع برنامه ريز مستمر يک روش برا ی ايجاد کارا و اثر بخش است. مداوم دار

11 Agarwal , 

Shankar& 

Tiwari(2006) 

مدل ساز ی سنجه های 

  زنجیره های تامین ناب،

چابک: يک  -چابک، و ناب

  ANPرويکرد مبتني بر 

نندده  زمان اطالعات و سطح سرويس عوامل تعیدین ک   کیفیت ،  در مدل آنها هزينه،

معرف های اطالعاتي و  يکپارچگي فرايند، عملکرد زنجیره تامین و حساسیت به بازار ،

انعطاف پذيری ابعاد عملکرد زنجیدره تدامین هسدتند. همچندین هدر يدک از ابعداد        

آنها دريافتند که سطح سرويس   عملکرد به وسیله سه توانمند ساز تعريف مي شوند،

چابکي مناسب ترين اسدتراتژی   -ه تامین و نابمهم ترين معیار برای انتخاب زنجیر

 برای بهبود عملکرد زنجیره تامین مي باشند. 

12 Krishnamurth 

and 

touch(2007) 

چابک : يک زير  -تولید ناب

ساخت پیشنهادی بر ای 

 شرکت

تولید ناب و چابک استراتژی های پشتیبان يکديگر بوده و شرکت های تولیدی مي 

ن اين دو استراتژی را به کار بگیرند. همچندین آنهدا يدک زيدر     توانند به طور همزما

چابک ارائه کرده اند. زير ساختهای پیشنهادی آنهدا   –ساخت نظری برای مدل ناب 

از ساختار غیر متمرکز ) شبکه سازی( و اندازه کوچدک  و متوسدط سدازماني بدرای     

ب بودن تشدکیل  چابکي و ساختار متمرکز و اندازه متوسط و بزرگ سازماني برای نا

 شده است.

11 Banomyong, 

Veerakache& 

Supatn(2008)  

چابکي  -به کارگیری ناب 

در کانال ها ی لجستیک 

 معکوس

کاهش هزينه ها و زمان انتظار را هم برای مصرف کننده و هم تولید کننده از مزيت 

 چابک در لجستیک معکوس مي داند. -های کاربرد استراتژی ناب

14 Swafford et 

al.(2008)  
دستیابي به چابکي زنجیره 

تامین به واسطه يکپارچه 

سازی فناوری اطالعات و 

 انعطاف پذيری

چابکي زنجیره تامین تابعي از يکپارچه ساز ی فناوری اطالعدات و انعطداف پدذيری    

يکپارچه سازی فناوری اطالعات شرکت ها را   زنجیره تامین است. بدين ترتیب که ،

ه انعطاف پذيری زنچیره تامینشان را افزايش دهند. افزايش انعطاف قادر مي سازد ک

پذيری زنجیره تامین منجر به افزايش چابکي زنجیدره تدامین و در نهايدت افدزايش     

 عملکرد رقابتي شرکت های مي شود.

15 Kisperska-

Moron and 

Swierczek 

(2009) 

قابلیت های چابکي شرکت 

های لهستاني در زنجیره 

 يک مطالعه تجربيتامین : 

سطح اسدتفاده از فنداوری     ارتباط با تامین کنندگان اصلي، ارتباط با مشتريان اصلي،

اطالعات و ارتباط با رقبای اصلي به ترتیب مهم ترين قابلیت هدای تداثیر گدذار بدر     

چابکي زنجیره تامین هستند. همچنین اهمیت هر يدک از ايدن عوامدل بدر چدابکي      

 ماهیت عملیات شرکت بستگي دارد. زنجیره تامین به صنعت و

11 Pan & 

Nagi(2010) 
طراحي زنجیره تامین تحت 

تقاضا متغیر برای تولید 

 چابک

بهینه سازی و يکپارچگي لجستیک وهزينه های تولید مربدوط بده اعیدای زنجیدره     

 تامین را مورد بررسي قرار دادند.

http://www.emeraldinsight.com/author/Daly%2C+Lucy
http://www.emeraldinsight.com/author/Daly%2C+Lucy
http://www.emeraldinsight.com/author/Towers%2C+Neil
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17 Marcus(2010)  زنجیره تامین چابک:يک

 زيت رقابتياستراتژی برای م

 بده  تواندايي  ارتباط بین زنجیره تامین چابک ومزيت رقابتي مورد بررسي قرارگرفت.

 بهبدود  ورودی، هدای  هزينه کاهش خدمات، بهبود تقاضا، تنوع در تغییر سازگاری با

 سربارمشتری ازجمله استراتژِی اين تحقیق است. کاهش هزينه و موقع تولید به

18 Naim and 

Gosling(2011) 
نجیره های تامین ز

 چابک -ناب،چابک و ناب 

براساس يکصد استناد وابسته به شصدت مجلده بدین المللدي زنجیدره هدای تدامین        

ناب،چابک وناب چابک مورد بررسي قرار گرفت ومشخص گرديد که زنجیره تدامین  

 ناب چابک بیشتر ازهمه پاسخ گوی نیاز بخش های مختلف بازار مي باشد. 

19 Gilaninia  et 

al.(2011) 
مطالعه تطبیقي زنجیره ناب 

و  چابک همراه با ارائه مدل 

بهینه مديريت زنجیره تامین 

 چابک

نداب وچابدک    تامین زنجیره های سازی بهینه های مدل سپس تولید ناب وچابک و

 به مقايسه ويژگیهاونوع مشتری، ديدگاه از ارزش به توجه با  رابررسي کردند، سپس

 و مديران به کمک برای چارچوبي تا دگي محصول پرداختهزن از ای دوره و محصول

 .باشد تامین زنجیره گیرندگان در تصمیم

21 Costantino,  

Dotoli, 

Falagario and 

Fanti(2012) 

يک مدل برای مديريت 

تامین زنجیره تامین تولید 

 چابک

ق  ارائه يک تکنیک مديريت استراتژيک برای بهبود عملکرد زنجیدره تدامین  ازطريد   

 چابک سازی زنجیره تامین تولید.

21  Zhanget   

  (2012)al. 
تحقیق برروی عملکرد مدل 

چابک  -زنجیره تامین ناب 

حور: شبیه سازی تقاضا م

 منطقي درمهندسي سیستم

 و تدامین سدنتي   زنجیدره  پويايي بدرای  سیستم، مدل مهندسي مفهوم از استفاده با

شد واز روی مقايسه آنها مزايای ناب چابک بعنوان  ساخته ناب چابک تامین زنجیره

 سیستم پشتیبان  تصمیم نشان داده شد.

22 Gharaeipour 

(2012) 
مدلي زنجیره تامین ناب و

برای ارزيابي ناب بودن 

 زنجیره تامین

 SEAمددل   جهت ارزيابي ناب بودن زنجیره تامین  پرداختSEAبه معرفي مدل 

های اثربخش  با هدف ارزيابي میزان ناب بودن زنجیره تامین و ارتقای سطح همکاری

 .در صنايع دفاعي و هوا و فیا توسعه يافته است

21 Salah  

Elmoselh 

y(2013) 

 

تم تکنیک تولید سیس

چابک دربخش -ترکیبي ناب

 خودرو

 تولیدد،  هدای  هزينده  کداهش  طريدق  رااز سودآوری و رقابت تواند مي ناب استراتژی

 بدا  مقابلده  هدا را بدرای   شدرکت  تواندد  مدي  چابک استراتژی همزمان، .دهد افزايش

 راهبدردی  يدک  تواندد  چابدک مدي  -نداب  ترکیبي رويکرد .فعال سازد نوسانات تولید

 باشد. چالش اين با در مواجهه تولیدی شرکت يک برای مطلوب ترکیبي

24 Safa'i 

Qadyklayy, 

Akbarzadeh 

& Ahmadi 

(1390) 

 ای مقايسه ارزيابي

 تأمین زنجیره استراتژيهای

 چابک ناب،

 چابک-ناب و

 آزمايشگاهای ،  شبکه تحلیل فرايند های تکنیک از ترکیبي رويکردیاين تحقیق با 

 تأمین زنجیره های استراتژی ای مقايسه ارزيابي به گیری تصمیم نآزمو و ارزيابي

 چابک-ناب استراتژی پرداخت . نتايج آن حاکي است که چابک -ناب و چابک ناب،

 .است مطالعه مورد شرکت در استراتژی مناسبترين

25  ZhangVan ,

       Donk

(201Vaart  &  

 6) 

 و اطالعات فناوری تاثیر

 درون مختلف ارتباطات

 بر سازماني درون و سازماني

 تامین زنجیره عملکرد

سازماني، به واسطه يکپارچگي اطالعدات   درون مختلف ارتباطات و اطالعات فناوری

 مختلف ارتباطات و اطالعات تاثیر مستقیم برعملکرد زنجیره تامین دارند اما فناوری

 برون سازماني تاثیر مستقیم برعملکرد زنجیره تامین ندارند.

 

 (تحقیق) کار شرو 

ظور جمع آوری وتجزيه وتحلیل به من مقالهدر اين 

اطالعات ، حجم نمونه منطبق با حجم جامعه آماری 

در نظر  نفر از خبرگان حوزه زنجیره تامین دريائي 91

. همچنین برای جمع آوری داده ها گرفته شده است

 تجزيه و تحلیل اطالعات از جهت دلفي و الگوريتماز 

 مدل نقشه های روش های آماری و) رويکرد ترکیبي

 استفاده شده است. (شناختي فازی
چابکي براساس ادبیات  -تعیین عوامل اصلي ناب

تحقیق و روش دلفي مبتني برنظرخبرگان لجستیک 

دريايي و سپس طراحي مدل ساختاری به منظور 

نشان دادن نحوه ارتباط و میزان تاثیر گذاری اين 

http://www.emeraldinsight.com/author/Zhang%2C+Xuan
http://www.emeraldinsight.com/author/Zhang%2C+Xuan
http://www.emeraldinsight.com/author/van+der+Vaart%2C+Taco
http://www.emeraldinsight.com/author/Zhang%2C+Xuan
http://www.emeraldinsight.com/author/Zhang%2C+Xuan
http://www.emeraldinsight.com/author/van+Donk%2C+Dirk+Pieter
http://www.emeraldinsight.com/author/van+Donk%2C+Dirk+Pieter
http://www.emeraldinsight.com/author/van+Donk%2C+Dirk+Pieter
http://www.emeraldinsight.com/author/van+der+Vaart%2C+Taco
http://www.emeraldinsight.com/author/van+der+Vaart%2C+Taco


 9911 بهار، 9، شماره 91دوره    مجله علوم و فنون دريايي

08 
 

عوامل بر يکديگر با رويکرد مدل نقشه شناختي فازی 

شناسائي متغیرهای ايستا وپويا ونقش آنها  به منظور

 . لي سازی زنجیره تامین دريائي استدر تعا

در  (چارچوب کلي اين تحقیقروش کار)ضمنا 

 آورده شده است. (9شکل)

 

 

 

 

 

 

    

                         

               

 

 

 

 

  

 

 تشکیل تیم دلفي و طراحي پرسشنامه

 

 

 

 جمع آوری ،تجزيه وتحلیل و واکاوی اطالعات

 

 

1: چارچوب تحقیق شکل   

 شروع

 آيا تکرار های دلفي به پايداری رسیدند 

 مرور بر ادبیات تحقیق

 

 

 

 تشکیل ماتريس اولیه موفقیتت

 

 تشکیل ماتريس نهائي موفقیت

 

 FCMپذيرش و تحلیل مدل 

 آيا  بین متغیرها روابط منطقي برقرار است 

 بله

 خیر

 تعیین عوامل اصلي ناب - چابکي

 بله

 خیر

 محاسبه ماتريس های فازی شده وقدرت رابطه ای

 

 پايان

 
 

 



 یکالنتر و خوش الحان   ...عوامل ناب یفاز يارائه مدل نقشه  شناخت

08 
 

 الگوریتم دلفی  

سیستماتیک در تحقیق برای  دلفي رويکردی 

ان در مورد يک استخراج نظرات يک گروه از متخصص

دلفي  (.(Landeta , 2006 موضوع يا پرسش است

گروهي  نظرات کسب آرا وبرای جمع آوری وروشي 

متخصص مستقل در مورد يک موضوع ويژه با استفاده 

است که تا زمان دستیابي به اجماع   از پرسشنامه

در (. Browne et al., 2002 )نظرات تکرار مي شود

بین خبرگان توزيع  اين تحقیق پرسشنامه ای که

گرديد از نوع پنج گزينه ای لیکرت بوده که در روش 

درپژوهش های مختلف،تعداد  دلفي متداول تر است.

 9101تا  98بین گروه دلفي)اندازه نمونه(ن امتخصص

نفر متغیربوده اما هنگامي که میان اين گروه تجانس 

نفر مناسب  28تا 98وجود داشته با شد حدود 

در اين تحقیق اندازه نمونه ، (.Powell, 2003)است

اعتبار اين روش نه .  نفر در نظرگرفته شده است  91

به تعداد شرکت کنندگان در تحقیق بلکه به اعتبار 

علمي متخصصان شرکت کننده در پژوهش بستگي 

از نظر تعداد  (Faizi and Irandost, 1391د)دار

را  تکرار 98تا  2، مقاالت آوری اطالعاتتکراردر گرد 

درجمع آوری اطالعات و واکاوی گزارش داده اند. اما 

زيرا  .تکرارصورت گرفته است،  سه اين مقالهنتايج 

پس از تکرار سوم بین پاسخ های سواالت دلفي 

 پايداری ايجاد گرديد.

مطابق آنچه اشاره شد، پرسشنامه ها طي سه مرحله 

سوال بوده، ازروی 21و11و19که به تفکیک شامل 

تحقیق وخبرگان لجستیک دريائي  وپیشینه ادبیات

نفرازخبرگان اين حوزه  91طراحي گرديد. سپس بین 

تجزيه وتحلیل با  در هر مرحله مورد توزيع، تکمیل و

توسط  اطالعات واکاوی و موردماری آنرم افزار 

 خبرگان حوزه های کارکردی لجستیک دريائي و

ل که شانزده عامنويسندگان قرار گرفته  که در نهايت 

بر  انحراف استاندارد پائین تر و از میانگین  باالتر

چابکي زنجیره  -خودار بودند بعنوان عوامل اصلي ناب 

که به ترتیب در  تعیین گرديدند تامین دريائي

.  (  آورده شده اند 9جدول)

 
 چابکي زنجیره تامین دريائي -عوامل اصلي ناب  .9جدول 

 انحراف استاندارد مد میانه میانگین (Nتعداد) چابکي -عوامل اصلي   ناب  رديف

 099/8 1 1 01/1 91 يکپارچگي اطالعات 1

 191/8 1 1 0/1 91 شبکه سازی 2

 019/8 1 1 10/1 91 آموزش و توسعه مهارت کارکنان 1

 119/8 1 1 11/1 91 مجازی سازی 4

 180/8 1 1 18/1 91 هوشمندسازی 5

 100/8 1 1 11/1 91 انعطاف پذيری 1

 019/8 1 1 19/1 91 توانايي واکنش سريع به تغییرات 7

 190/8 1 1 11/1 91 کاهش ريسک 8

 191/8 1 1 10/1 91 مشارکت با تامین کنندگان  9

 091/8 1 1 10/1 91 کیفیت  11

 021/8 1 1 99/1 91 بهبود ظرفیت  11

 101/8 1 1 28/1 91 بودجه بندی مناسب 12

 89/9 1 1 28/1 91 لیاتتوانايي در تداوم عم 11

 019/8 1 1 99/1 91 رضايت مندی  14

 091/8 1 1 99/1 91 برنامه ريزی 15

 011/8 1 1 80/1 91 تصمیم گیری 11
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 1الگوریتم نقشه های شناختی فازی   

 پديده برای کلي ( مدلFCMفازی) شناختي نقشه

 شناختي مدل نقشه از که است معلولي علت های

 شناختي  (. نقشهKosko, 1986است) شده اقتباس

 سیستم های برای ل سازی مد متدولوژی يک فازی

 فازی شناختي نقشه است. يک گیری تصمیم پیچیده

 مي آن توصیف مفاهیم اساس بر را سیستم يک رفتار

 يا متغیر وضعیت، هويت، يک نمايانگر مفهوم هر کند ،

 ,Xirogiannis )يک سیستم است   خصوصیت

Stefanou and Glykas, 2004). شناختي های نقشه 

 ی های استراتژ سازی فازی درشبیه سازی، مدل

 تجزيه و استراتژيک مسائل تدوين از حمايت سازماني،

 تشخیص دانش، های پايگاه ايجاد تحلیل تصمیمات، و

 ها، سیستم الزامات و مشخصات مديريتي، مسائل

 خدمات در روابط مديريت شهری، طراحي از پشتیباني

 به شبکه از ه برداری بهر تقويت و هواپیمايي تهایشرک

 (.2880ه اند)رودريگويزرپیسو وهمکاران، شد برده کار

 مجموعه ( شامل2فازی مطابق شکل ) شناختي نقشه

 را محیط از پديده يک کدام هر که ها است گره از ای

 يال فازی شناختي نقشه های بین گره .دهد مي نشان

 مي را  1-]و[1از بازه   وزني که دارد وجود هائي

 نقشه  مانند نیز فازی شناختي نقشه پذيرند. در

 مستقیم رابطه دهنده نشان مثبت شناختي، اعداد

 پديده میان معکوس رابطه دهنده نشان منفي واعداد

 میزان فازی شناختي نقشه در اين بر عالوه .ها هستند

وزن  اگر .شود مي تعیین يال وزن از استفاده نیزبا اثر

 Sij  درنقشه شناختي فازی باnj  و ni های  گره میان

  . شود در اين صورت داريم داده نشان

9)     Sij>  بیانگر اين مطلب که افزايش عامل i 

شود و مي   | Sij| میزان به jموجب افزايش عامل

 بلعکس.

2) Sij< 0  بیانگر اين مطلب که افزايش عامل i 

 مي شود و   | Sij|به میزان  jموجب کاهش عامل

 بلعکس.

                                                           
6
- Fuzzy cognitive maps(FCMs) 

  
 

9 )0  =Sij  بیانگر اين مطلب که ارتباطي بین

 وجود ندارد.  jوiعوامل

شناختي فازی های نقشه  طراحي مدلفرآيند  ضمنا

 )2880)همکاران و رودريگوئزرپیسو روشبراساس 

، فازی سازی ،جمع آوری داده هامرحله  رشامل چها

 نمايشو  ارزيابي علیت، درجه شباهت بین مفاهیم

در اين  اما مي باشد. گرافیکي نقشه شناختي فازی

 مطابق فازی  نقشه شناختيالگوريتم فرآيند  مقاله

 مي باشد.(2) شکل

  متغیرها ی مدل 

 -، همان عوامل اصلي ناب  FCMمتغیرهای مدل 

چابکي زنجیره تامین لجستیک دريائي مي باشندکه 

براساس مرور برادبیات وپیشینه تحقیق شناسائي و با 

آنالیز اطالعات و واکاوی نتايج به روش دلفي تعیین 

 .گرديدند

  ماتریس اولیه 

مي باشد که در سطر های آن  M*Nيک ماتريس  

چابکي زنجیره تامین  لجستیک  -عوامل اصلي ناب 

دريائي ودر ستون های آن خبرگان مصاحبه شده قرار 

 Oijمي گیرند . همچنین درايه های ماتريس را با 

برای   jکه بیانگر اهمیتي است که فرد نشان داده 

عناصر  Oi1, Oi2, …, Oimقائل است. ضمنا   iعامل 

ماتريس اولیه  iمربوط به سطر Viبردار عددی 

 , Rodriguez-Repiso & Setchiموفقیت هستند )

( .در اين تحقیق پس از شناسائي و تعیین 2007

عوامل اصلي ناب چابکي از طريق خبرگان، پرسشنامه 

چابکي وستون  -ری که سطرهای آن عوامل ناب ديگ

های آنرا خبرگان تشکیل مي داد ، از خبرگان 

خواسته شد که به هريک از عوامل مذکور وزني در 

بازه صفر تا صد بدهند. پس از تجزيه و تحلیل داده 

های اين پرسشنامه ها ، ماترس اولیه موفقیت بدست 

 ( آورده شده است.1آمد که در جدول )
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    آوری داده ها وتشکیل ماتریس اولیه 

 موفقیت

 

 تشکیل ماتریس ن ائی موفقیت

 

 FCM  یرش وتحلیل  مدل 

محاس ه ماتریس های فازی شده و درت راب ه 

 ای

 

الگوریتم نقشه شناختی فازی : فرآیند 2شکل   

 

 شرو 

آیا  بین متغیرها رواب  من قی بر رار 

 است 
 بله

 خیر

 
  موفقیت ماتريس اولیه :1جدول 

چابکی-عوامل ناب ردیف  1 2 1 4 5 1 7 8 9 11 11 12 11 14 15 

 01 11 10 00 98 11 18 18 18 28 01 08 98 18 18 يکپارچگي اطالعات 1

سازی شبکه 2  08 98 28 11 08 18 08 01 09 10 08 10 28 02 18 

آموزش ومهارت  1

  کارکنان

28 18 11 11 08 08 28 09 28 02 09 01 10 01 19 

 08 08 19 19 08 19 08 11 01 11 18 18 98 11 18 مجازی سازی 4

 98 28 19 18 19 11 09 18 11 98 18 08 18 98 18 هوشمند سازی 5

 08 18 11 00 08 01 01 19 01 11 18 18 08 11 18 انعطاف پذيری 1

توانائي واکنش سريع  7

 به تغییرات

08 01 18 11 08 01 08 08 11 00 18 18 01 11 01 

 10 00 08 12 18 01 09 08 09 01 01 08 01 18 10 کاهش ريسک 8

مشارکت با تامین  9

 کنندگان 

08 18 11 18 19 18 08 10 11 08 01 11 01 08 00 

 00 01 00 01 08 18 08 00 01 11 10 18 09 08 18 کیفیت 11

تبهبود ظرفی 11  08 08 01 09 09 08 18 08 02 08 08 18 01 11 18 

 01 02 18 08 18 00 01 01 09 18 01 08 18 01 01 بودجه بندی 12

توانائي در تداوم  11 11 11 18 01 08 10 08 11 18 09 11 10 10 21 11 
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 عملیات

14 رضايت مندی 08 18 01 18 08 01 08 02 01 02 18 11 01 08 01

15 08 برنامه ريزی 08 11 18 01 09 10 10 08 08 11 08 18 18 10

11 18 تصمیم گیری 18 11 19 08 02 11 10 11 08 98 08 18 18 18

  ماتریس فازی شده

بردارهای عددی  برای محاسبه ماتريس فازی شده، 

Vi جموعه های فازی به م 9و2و9را براساس روابط

ر بطوريکه ارزش عددی آنها بین صف ، تبديل مي کنیم

 (.Rodriguez-Repiso & Setchi, 2007 )ويک باشد

 Vi در بردار Oij فازی  درجه اهمیت( 9

  Xi(Oij) 

 ماکزيممفازی درجه اهمیت (  2  
Xi(Oiq) =1]        [ MAX(Oiq)     

( درجه اهمیت فازی مي نیمم9
          [MIN(Oiq)         Xi(Oiq) = 0]    

 بزرگتر و اعداد درجه اهمیت در اين تحقیق ضمنا

 يک و برابر مقدار را بعنوان ماکزيمم 18مساوی 

مقدار بعنوان مینیمم  را 28کوچکتر ومساویاعداد

گرفتیم. صفر در نظر  برابر

 ای ماتریس   درت راب ه 

است که سطرها N*N يک ماتريس اين ماتريس ،  

 چابکي و -وستون های آن بیانگر عوامل اصلي ناب 

بوده که  jو iبیانگررابطه بین عامل آن Sijدرايه های 

 د.نمي باش [1,1-]دارای ارزش در بازه 

استفاده  0و1و1و1از روابط  اين ماتريسحاسبه برای م

 (.Rodriguez-Repiso & Setchi, 2007 ) استشده 

فاصله بین بردارها )دوبردار رابطه مستقیم داشته (1

        باشند(
 dj =│x1(vj)-x2(vj)│

فاصله بین بردارها )دوبردار رابطه معکوس داشته (1

 (باشند
  dj =│x1(vj)-(1-x2(vj))│

V1,V2بین بردارهای  میانگین فاصله(1

 ADij =
∑ 

 

نزديکي فاصله بین دوبردار( 0
Si j = 1-ADij 

 Sij ترين وبیانگر نزديک Sij =1 مطابق روابط فوق،

مي V1,V2 بیانگر دورترين فاصله بین دوبردار0  =

  .باشد

 ماتریس ن ائی 

اين ماتريس  شامل بخشي از ماتريس قدرت رابطه 

ر گروه کانوني خبرگان لجستیک است که بر اساس نظ

از ماتريس قدرت  دريائي تنظیم شده است. عناصری

که  روابط علي بین  آنها وجود نداشته يا  رابطه

ارتباطات بین آنها بي معنا بوده، در اين ماترس حذف 

، زيرا برخي ازداده های ماتريس قدرت رابطه  شده اند

-Rodriguez) باشند گمراه کننده مياز نظر خبرگان 

Repis & Setchi , 2007) .  مقالهماتريس نهائي اين 

 آورده شده است. (1)در جدول 

 موفقیت ماتريس نهائي . 1جدول

1 2 1 4 5 1 7 8 9 11 11 12 11 14 15 11

1 
9 12./  19./  11./

11

./
12./ 11./ 11./ 09./

2 12./  9 01./

1
19./  9 10./  

19

./
10./ 11./ 11./ 11./

4 01./  10./  9

5 11./ 19./ 9 10./
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1      9 02./  09./         02./  

7   10./     9 00./   18./-   09./    09./  

8      09./  00./  9       00./  11./- 

9 12./         9  01./  01./      

11   11./     18./-   9 00./   10./  01./   11./  

11 
  11./   

10

./ 
   01./  00./  9 01./     02./  

12 11./           01./  9    08./  

19       09./    10./    9 01./   00./  

14      01./     01./    01./  9   

15 11./        00./        9 08./  

11 09./   11./    02./  09./  11./-    02./  08./  00./   08./  9 

 نقشه شناختی فازی مدل طراحی 

 چابکی زنجیره تامین دریائی -عوامل ناب

نمايش گرافیکي  بیانگر مدل نقشه  شناختي فازی ،

مر  هر يالبوده که در اين مدل فازی ماتريس نهائي 

دارای وزن عالمت دار است که  i ,jبوط به عوامل 

بیانگر قدرت رابطه مستقیم يا معکوس علي بین اين 

جهت روابط علي بین اين  همچنین باشد. عوامل مي

زنجیره  عوامل بر اساس نظر گروه کانوني خبرگان

 مقالهتعیین شده،که در اين  تامین لجستیک دريائي

لجستیک دريائي  مسئولیناين گروه شامل چهار نفراز 

 -نقشه شناختي فازی عوامل ناب مدل .مي باشند

شده آورده  (9شکل)در چابکي زنجیره تامین دريائي

 است .

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  چابکی زنجیره تامین دریائی–: مدل نقشه شناختی فازی عوامل ناب 1شکل

15 

4 

5 

2 1 

3 

12 

9 

 

11 

16 

7 

 

8 

6 

13 

14 

10   

+0.74 

+0.67 

+0.61 +0.53 +0.64 +0.69 

+0.72 

+0.89 

-0.90 

+0.82 

+0.68 

+0.67 

+0.57 

+0.85 

+0.84 

+0.78 

+0.73 

+ 0.81 +0. 88 

+0.67 -0.65 

 

+0.70 

+0.77 

+0.52 +0.59 

+0.62 

+0.64 

+0.80 

 +0.59 

+0.71 

+0.69 

+0.65 

+0.84 

+0.72 

+0.88 

+0.67 

 



9911 بهار، 9، شماره 91دوره   مجله علوم و فنون دريايي

88

 بحث نتایج و .1

بهره گیری ازنظر خبرگان وبا بررسي ادبیات تحقیق 

براساس  ،حوزه های کارکردی لجستیک دريائي 

ه واکاوی اطالعات با الگوريتم دلفي نشان داده شد

چابکي  -اصلي ترين عوامل مؤثر برناب  است که

ائي، عبارتند از زنجیره تامین در لجستیک دري

يکپارچگي اطالعات، شبکه سازی، آموزش و توسعه 

مهارت کارکنان، مجازی سازی، هوشمندسازی، 

انعطاف پذيری، توانائي در واکنش سريع به تغییرات، 

ريسک، مشارکت با تامین کنندگان شايسته، کیفیت، 

بهبود ظرفیت، بودجه بندی مناسب، توانائي در تداوم 

ی، برنامه ريزی و تصمیم گیری. عملیات، رضايت مند

نتايج اين مدل تبیین کننده آنست که عوامل اصلي 

چابکي زنجیره تامین دريائي با قدرت رابطه ای  -ناب 

باال ،حالت پويا داشته، بطوريکه هرگونه تغییر در آنها 

چابکي زنجیره تامین در شرايط پیش -درمیزان ناب

دارند. اما  بیني نشده نقش مستقیم و بسیارتاثیرگذار

عوامل با قدرت رابطه ای پائین حالت ايستا داشته، 

چابکي  -بطوريکه هرگونه تغییر در آنها درمیزان ناب

زنجیره تامین، تاثیرمستقیم نداشته بلکه اين عوامل 

چابکي زنجیره تامین  -در آمادگي سیستم برای ناب 

 دريائي نقش زيرساختي دارند.

 نتیجه گیری. 4 

 -ه مدل نقشه شناختي فازی عوامل ناب ازارائمنظور

 طراحي و لجستیک دريائي، در چابکي زنجیره تامین

چابکي زنجیره  -ساختاری عوامل  ناب  مدل تحلیل

، توجه به نتايج بدست آمده با  .مي باشد تامین دريائي

برناب  مؤثر عوامل ترين اصلي شانزده عامل بعنوان اوال

انتخاب  دريائي لجستیک در چابکي زنجیره تامین -

نقشه شناختي مدل  طراحي وتحلیلبا  ثانیا .شده اند

نحوه  چابکي زنجیره تامین دريائي، -عوامل ناب  فازی

 .گرديدتعیین اين شانزده عامل  ومیزان برهم کنش

يازده  بطوريکه پنج عامل بعنوان متغیرهای ايستا و

 .عامل ديگر بعنوان متغیرهای پويا انتخاب گرديدند

ه متغیرهای پويا تاثیر مستقیم اما متغیرهای بطوريک

چابکي زنجیره تامین -ايستا تاثیر غیر مستقیم در ناب

در بهبود  اين دست آورد جديد مي تواند دارند.

در شرائط پیش بیني  عملکرد زنجیره تامین دريائي

لذا پیشنهاد  .اثربخش باشد بسیار کارآمد و نشده دريا

ینه شناسائي عوامل بررسي وتحقیق در زممي گردد، 

چابکي زنجیره تامین دريائي  -موثر بر آمادگي  ناب

انجام شود.زيرا اين امر مي تواند زير ساخت های 

پیش بیني زنجیره تامین دريائي را در ماموريت های 

متعالي سازد. نشده دريائي

 سپاس گزاری 

تشکر وسپاس فراوان دارم از مديران ،کارشناسان و 

لجستیک  زنجیره تامین کارکردیخبرگان حوزه های 

دريائي که در طول مسیر تهیه وتنظیم اين تحقیق 

.  بنده را مورد لطف وعنايت خود قرار داده اند
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Abstract

Superior marine power, on the one hand, changes in the volume and type of maritime 

missions, the availability of a lean-agile supply chain is very essential in the uncertainty 

environment. In this paper the  Leagility factors of the maritime supply chain has been 

considered. Using a combined approach of fuzzy cognitive maps and Delphi method, the 

relationship and ratio of relations of the leagility factors have been identified and the he 

interaction of these factors were determined. Two main relationship have been found. The 

leagility factors of the maritime supply chain with high power relationship have dynamic and 

strong effects on the supply chain leagility, but the Leagility factors of the maritime supply 

chain with low power relationship have strong effects on leagility readiness of the supply 

chain.  
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List of tables and figures

Table 1  Lean, Agile, Leagile & Maritime Supply chains

Table 2  Background research

Table3   Main Factors of leagility of supply chain in Maritime logistics

Table 4  Initial  Matrix  of  Success

Table 5  Final Matrix of Success

Fig. 1    Research framework

Fig. 2    The Procedure of Fuzzy Cognitive maps

Fig. 3    Model of fuzzy cognitive maps of Maritime Leagility of Supply Chain 

*Corresponding Author’s E-mail: khoshalhan@kntu.ac.ir

 Original Article 

Paegs 80-95

https://dx.doi.org/10.22113/jmst.2017.72353.1951
https://dx.doi.org/10.22113/jmst.2017.72353.1951

