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راهکارهای رفع موانع اجرای مدیریت دانش در زنجیره تأمین 
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 چکیده
ظهورباخامارارائه،یفناورامروزههاظهوروجایاکسبیوکارها.استشاهماحول،آنالینی

بکسهافوکارها ارائهخامارآنالینبا اساارتاپها، هزینهجوزرفهیآنالینو وصتو یی ر
استمشاریانازیکی.حوزهبههاآنالینخامارارائه،آنر کهییگروهنیازرفعیهاازمخالفی
جامعهیممنجر شو،غذا موامدرفتنااستیی.ازآنجاکهفسا پذیریومدرفغذانرخ موایی

ازاروررتأمین،مایریتمناسبوبهبو عملکر  رساوحمخال زنجیرهاستامدرفباوتن
زنجیرهتأمینهماهنگیوبهبو عملکر مایریت ان ،فاکاورازلیباوییبرخور اراست.اجرای
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تأمینمنجرمی ان  زنجیره موانعشناسایی،بنابرایننشونا ر موانعاجرایراهکارهایرفعو

ها اساارتاپ این تأمین زنجیره  ان  ر است،مایریت تحقی،ازاینناروری این هاف ،رو،
اولویت و تأمینشناسایی زنجیره  ر  ان  مایریت اجرای موانع رفع راهکارهای بنای

ازاسافا هشامل غذاییتنامدرفاست.چارچوبمور اسافا ه راینتحقی،،هایموااساارتاپ
تلفیقیروش باهای است. خاکساری آراس و سوآرا فازی، اول،نی لفی مرحله  ر منظور،

ییشناسامعیارهایشاهبهرهباسپس،ریگ.شانانهاییوتعایل ازروشیازروش لفیفازی،
برایوزنسوآرابههی هاعیارمرتبهبرایخاکساریآراسروشازویبناراهکارهایموانعرفع

اسافا هاجرای تأمین زنجیره  ان  ر مایریت است. شاه  ا  نشان هشامکهناایص راهکار
تأمین( زنجیره  ر  ان  مایریت تدویب به نسبت مثبت راهکاربه،)رهبری بهارین عنوان
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 مقدمه

 استپیوسته و مرتاس  هم های مستقیم و غیرمستقیم به ای از سازمان شامل مجموعه ،زنجیره تأمین

منظور تحویل کاال به مشتری نهایی فعالیت  به ،که از تریق تادیل ورودی به خروجی

منافع بزرگی مانند منابع  ،بسیار کارآمد تأمین زنجیرۀ (.2012، 1همکارانالگازار و کنند) می

ها فراهم  برای سازمان ،یکپارچه، کاهش تدارکات و کیفیت باال در همه سطوح خدمات

 راهارد در مهم یعنصر ،تأمین زنجیرۀ مدیریت ،رو ازاین (.2013، 2فان و همکارانکند) می

گوناسکاران و شود) می محسور سازمان دآوریسو و وری بهره ارتقای برای رقابتی

پریری خود  ها برای بهاود رقابت وکار، سازمان شدن کسب امروزه، با جهانی .(2004، 3همکاران

رویکرد سنتی به دلیل اینکه اقتصاد  ،رو نیازاهستند؛ خود به دناال حف  بازار در سراسر جهان 

، 4پاتیل و کانت)ستیست، قابل توجیه نماتنی بر دانش جایگزین اقتصاد ماتنی بر منابع شده ا

سازمان از تریق سهم آن نسات به محصوالت، فرآیندها  برای ینیآفر به ارزش ،دانش(. 2014

های  ها و دارایی که مدیریت دانش به تادیل اتیعات، داده درحالی ؛شود و افراد منجر می

انتقال دانش و  (.2006، 5جوپردازد) فکری به ارزش پایدار از تریق شناسایی دانش مفید می

؛ 2013، 6هه و همکارانبلشد) سازمان را بهاود می تأمین مدیریت دانش، عملکرد زنجیره

و  تأمین زنجیرهبه بهاود ادغام  ،گراری دانش اجرا و به اشتراک (.2009، 7الوسن و همکاران

ت دانش در اما در اجرای مدیری (؛2010، 8خلفان و همکارانشود) یوری تولید منجر م بهره

شود.  زنجیره تأمین موانع زیادی وجود دارد که مانع از موفقیت اجرای مدیریت دانش می

برانگیز شدن انتقال دانش در داخل و خارج از  باع  چالش ،سطش باالیی از حمنی بودن

نگرش و تمایل نسات  (.2005، 10؛ وانگر و بوکو2005، 9سایمونینشود)مرزهای از شرکت می
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گراری دانش جدید، یکی از موانع مهم برای جلوگیری از ایجاد  و به اشتراکبه یادگیری 

ساختار سلسله مراتای عمودی و توالنی، مانع از جریان و به  (.2008، 1ویتیسونتیدانش است)

 (.2011، 3؛ عزیز و اسپارو2008، 2کسپر و همکارانشود) گراری دانش و ارتااتات می اشتراک

شرکای مرکزی است که موانع ارتااتی ممکن  ت انتقال دانش بههمچنین موحو  مهم، مدیری

های ملتل  سازمان با مشکل مواجه کند است انتقال دانش را در درون و بین بلش

شود که اجرای مدیریت دانش در  این عوامل باع  می(. 2010، 4هوتشنزرویتر و هورستکوت)

شناسایی موانع پریرش  ،رو ازاین (؛2014پاتیل و کانت، ها با شکست همراه باشد) سازمان

 .مدیریت دانش در زنجیره تأمین حروری است

کلیدی است. استارتاپ ها اساساً  یمدیریت دانش در استارتاپ ها حرورت ،از ترفی

ها را آزمون کنند، تطابق  حل ها و راه مسئله کند یها کمک م هستند که به آن یا دارای چرخه

وکار مطمئن شوند. استارتاپ، گروهی است  توازن مدل کسب محصول با بازار را بسنجند و از

وکار  منظور دستیابی به مدل کسب ها به که مرتب در حال تجربه کردن و تغییر مؤلفه

یادگیری مستمر برای تطابق با شرایس مستلزم  ،. استارتاپ هاباشند یو اقتصادی م ریپر انیمق

به  ،تند مصرف فعالیت دارند ییزه مواد غرااستارتاپ هایی که در حو ،. همچنینهستند جامعه

خاصی که این محصوالت دارند، از حساسیت باالیی  یها یژگیوکار و و دلیل نو  مدل کسب

های محصولی برای فروش  گروه نیتر یاز چالش یکی ،برخوردارند. کاالهای تند مصرف

های متعدد بین   واسطه تأمین و لجستیک است و  فنی، فناوری اتیعات، زنجیره منظرآنیین از 

های عملیات باال نسات به متوسس قیمت هر  کننده، حایعات باال و هزینه تولیدکننده و مصرف

های جهانی موفق بسیار اندک باشد و بسیاری از برندهای  محصول، ساب شده است که نمونه

الت این محصو یریپر نرخ فساد، مصرف و زوال .بزرگ نیز از ورود به آن اجتنار کنند

باالتر است. مدیریت مناسب سطوح ملتل  زنجیره تأمین مواد  ،نسات به سایر محصوالت

توزیع این  تیو سورت و درنها یبند تولید، بسته شاملتند مصرف در استارتاپ ها  ییغرا
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از حرورت باالیی برخوردار است و ناهماهنگی در هریک از سطوح این زنجیره،  ،محصوالت

اجرای  ،بنابراین؛ شود یارحایتی مشتریان و شکست استارتاپ منجر مبه افزایش هزینه و ن

منظور  منظور بهاود عملکرد و اشتراک اتیعات در زنجیره تأمین، به فرآیند مدیریت دانش به

به  ،افزایش هماهنگی، همکاری سطوح ملتل  زنجیره تأمین حروری است. در این مقاله

منظور بهاود عملکرد زنجیره تأمین  یریت دانش بهراهکارهای اجرای مد یابیشناسایی و ارز

های  از تلفیق تکنیک بدین منظور،. شود یتند مصرف پرداخته م ییاستارتاپ های مواد غرا

ها در حوزه  ترین روشترین و کاربردیدلفی فازی، سوآرا و آران خاکستری که از مهم

ز روش سوآرا برای وزن دهی و ا ؛شود گیری چند معیاره هستند، استفاده میهای تصمیمروش

 شود. بندی راهکارها بهره گرفته می از روش آران خاکستری برای اولویت

به بررسی پیشینه تحقیق مسئله  ،صورت است؛ در بلش دوم ساختار مقاله پیشرو بدین

به  چهارم،بلش  در .روش تحقیق پژوهش بیان خواهد شد سوم،بلش در شود. پرداخته می

دلفی فازی، سوآرا، اعداد خاکستری و آران خاکستری پرداخته خواهد های بررسی روش

در قالب یک مطالعه ی پژوهش ها افته، یدر بلش پنجم. شود یمد و مراحل پژوهش بیان ش

و درنهایت در  بررسی شدهتند مصرف  ییموردی در زنجیره تأمین استارتاپ های مواد غرا

 مورد مسئله ارائه خواهد شد. هایی اجرایی و پژوهشی در پیشنهاد ،بلش ششم
 

 پیشینه پژوهش
 در رقابتی برتری برای دانش توزیع و ذخیره ایجاد، در توانایی سازمان عنوان به دانش، مدیریت
(. 1995نوناکا و تاکوچی، است)قیمت تعری  شده  و نوآوری کیفیت، سرعت، های حوزه
 تولید، برایها  شرکت که است ییها یاستراتژ و ابتکارها ها، یتفعالمجموعه  دانش، مدیریت
دونیت و سانچز دی برند ) یم کار به عملکرد بهاود منظور به دانش یریکارگ بهو  انتقال ذخیره،
 (.2015، 1پابلو

های  در عصر کنونی، به دلیل نقش حیاتی مدیریت دانش در زنجیره تأمین، پژوهش
شود.  ها، پرداخته می سی این پژوهششده است که در ادامه به برر متعددی در این زمینه انجام 

 ارائه شده است. 1، در جدول ها یبررسخیصه این 
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 در زمینه مدیریت دانش شده انجامی از تحقیقات ا خالصه :1جدول 
 

 شرح اقدامات و نتایج محققان
بریسکو و همکاران 

(2001) 
وساز اشاره  أمین ساختت رهیزنج همکاری در یبرا ازیموردن یها دانش و مهارتدر پژوهش خود، به 

 دند.کر
ریسینقانی و مید 

(2005) 
 کردند. یبررس را دانش تیریشرکت و مد یچابک ،تأمین رهیزنج نیارتااط باین محققین، 

فلچر و پالیچروناکی  
(2007) 

 .پرداختندتأمین  رهیو انتشار دانش در زنج تسلیر یبرای چهارچوببه توسعه 

هولت و همکاران 
(2007) 

توسعه  ندیفرا تیریمد تیاهم لیوتحل هیتجزرا برای  کیاستراتژ تیریانداز مد چشمهش خود، در پژو
 پریرفتند.فرهنگ رقابت  کی قیتأمین از تر رهیدانش در زنج

وانگ و همکاران 
(2008) 

 کردند. دیتأک تأمیندر زنجیره  مؤثری حمن پریرش دیدگاه یادگیری، بر اشتراک دانش ا مقالهدر 

همکاران کریگید و 
(2009) 

 تأمین رهیتوسعه دانش بر عملکرد زنج تیظرف ریتأث یریگ اندازه یبرا یانداز اقتصاد چشم در تحقیقی،
 .قراردادند رشیموردپررا 

موتاوا و همکاران -ال
(2009) 

اهمیت باالی  نیچن همو  دیتأمین تول رهیدانش در زنج انیاتیعات و جر یساز کپارچهی تیاهم بر
 کردند. دیتأک شده عیتوز اداره دانش

 (2010هونگ و لین )
 تأمین رهیزنج کیچند نهاد در  نیب یهمکار تیقابل جادیا نهیدر زمبه مشکل مدیریت ناهمگنی دانش 

 اشاره کردند.
کورسو و همکاران 

(2010) 
 کردند. مطالعه تأمین رهیدانش در زنج تیریمد یها برنامه یر روب

خلفان و همکاران 
(2010) 

بهاود به ابتکارات  نیاتسلیر و اشتراک دانش پرداختند که نتایج نشان داد که  لیوتحل هیتجزبه 
 .شود یممنجر  دیوساز و عملکرد تول تأمین ساخت رهیزنج یساز کپارچهی

اسپر و همکاران 
(2010) 

 .پیشنهاد دادند که ادغام دو فرآیند استراتژیک تقاحای تمرکز و عرحه متمرکز، از هم جدا شود

هالی و همکاران 
(2010) 

 .شوند یمباهم متناسب  دانش تیریتأمین و مد رهیزنج تیریمدی نشان دادند که چگونه ا مقالهدر 

 ارائه دادند. تأمین دانش رهیو کنترل زنج جادیا ،جیترو یبرا هیک نمونه اولی (2010لوپز و الدریج )
نیمی و همکاران 

(2010) 
 پرداختند. تأمین رهیزنج تیریاز مد یا دهیچیپ یها وهیاذ شاتل یابیارزدر تحقیق خود به 

 (2014پاتیل و کانت )
ی چندمعیاره فازی، به شناسایی و ارزیابی ریگ میو تصم یفاز گیری از تکنیک دیماتل با بهره
در  یکیدرولیهای ه سازمان تولیدکننده دریچه کهای پریرش مدیریت دانش در زنجیره تأمین ی مؤلفه

 ختند.پردا هند
ابدراهمن و همکاران 

(2016) 
ی به بررسی نقش مدیریت دانش در افزایش پایداری زنجیره تأمین پرداختند و به اجرای ا مطالعهدر 

 مدیریت دانش برای دستیابی به زنجیره تأمین پایدار پرداخته شد.

لیم و همکاران 
(2017) 

ملکرد زنجیره تأمین پرداخته شد. همچنین به بررسی مدیریت دانش در افزایش مزیت رقابتی و بهاود ع
ای از  مطالعه مجموعه نیا به ارتااط مدیریت دانش و افزایش پایداری زنجیره تأمین پرداخته شد.

در  یو وابستگ یقدرت رانندگ ییشناسا یبرا یساختار یریسازی تفس های مدل اقدامات و روش
صنعت  یها منظور بهاود عملکرد شرکت هدانش ب تیریمد نهیدر زم داریتأمین پا رهیزنج تیریمد

 داد.ارائه  تنامیدر و ینساج

ماری و همکاران 
(2018) 

 تیعدم قطع ریسک وکاهش  یدانش برا تیریمد ستمیس یتراح ندیفرآ  یبا هدف توص ،مقاله نیا
 نانیدانش مرتاس با عدم اتم یو نگهدار انتشار در مورد استفاده ستمیس خودرو ارائه شد. تأمین رهیزنج

 منجر شد. تأمین رهیعملکرد زنج شیافزا، به تیدرنهازنجیره تأمین بهاود یافت و 
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به  ،یابیم که اکثر تحقیقات شده در این حوزه، درمی های انجام پ  از بررسی پژوهش

اند و به  سازی مدیریت دانش در زنجیره تأمین پرداخته بررسی نقش، اهمیت و مزایای پیاده

اند.  ای اجرای مدیریت دانش در زنجیره تأمین وجود دارد، اشاره نکردهموانع متعددی که بر

پیشین، تاکنون پژوهشی در زمینه اجرای مدیریت دانش در  یها همچنین، با توجه به پژوهش

زنجیره تأمین استارتاپ های مواد غرایی تند مصرف انجام نگرفته است. این در حالی است که 

 ؛وکارها خاص این کسب یها یژگیدر سراسر جهان و و با توجه به گسترش استارتاپ ها

تند مصرف موردنیاز مردم، هنوز خأل تحقیقاتی مهمی برای شناسایی  ییمواد غرا ژهیو به

-ازاین ؛وکارها وجود دارد راهکارهای رفع موانع اجرای مدیریت دانش در این حوزه از کسب

وانع پریرش مدیریت دانش در زنجیره برای رفع این خأل، حمن شناسایی م ،در این مقاله ،رو

. ازآنجاکه راهکارهای شود یتأمین، راهکارهای مقابله با این موانع نیز شناسایی م

بندی نمود تا با  ، راهکارها را باید اولویتنیستنداهمیت یکسانی برخوردار  یدارا ،شده شناسایی

ریت دانش در زنجیره تأمین ترین راهکارها، بتوان در زمینه اجرای مدی پرداختن به بااهمیت

 یافت. تند مصرف به موفقیت دست ییاستارتاپ های مواد غرا

 

 روش تحقیق

پیمایشی  -آوری اتیعات، توصیفی  پژوهش حاحر ازلحاظ هدف، کاربری و ازنظر جمع

از  ،تأمینمدیریت دانش در زنجیره  های . در پژوهش حاحر، برای شناسایی شاخصاست

به  پرسشنامه برای توزیع میدانی مطالعه دیگر، از روش سوی اده شد. ازای استف روش کتابلانه

ها و  شاخص وزن دهی به منظور به استارتاپ موردمطالعه، خارگان و پژوهشگران دانشگاهی

شناسایی و ارزیابی  منظور به پژوهش در این مطالعه گروهاستفاده شد.  بندی راهکارها رتاه

نفر از  4عضو دانشگاهی و  4، از تأمینریت دانش در زنجیره راهکارهای رفع موانع اجرای مدی

سطوح ارشد و میانی  عضو از مدیران 4شامل اعضای شرکت تشکیل شد. خارگان شرکت، 

 دارای که بودند استارتاپ شامل مدیران بازاریابی، لجستیک، استراتژی و تحقیق و توسعه

 مدرک حداقل سال(، 3 اقلحد)نیآنیی وکارها کسبیی و مواد غراحوزه  در سابقه
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 به مدیریت دانش و عیقه تأمین، توزیع، حوزه با کامل نساتاً آشنایی کارشناسی، تحصیلی

از نظرات  نیاز بر بنا پژوهش تی در بودند. همچنین، پژوهش، این خصوص در همکاری

 عضو 4 نظرات از راستا، این در استفاده شد. حوزه نیز این دانشگاهیان و پژوهشگران

در  تأمین و مدیریت دانش زنجیره مدیریت حوزه خاره در استادان از که انشگاهید

 بودند، استفاده شد. ی مطرح کشورها دانشگاه

 

 1روش دلفی فازی
منظور بهاود مفهوم تلفیق روش سنتی دلفی و نظریه فازی را به ،(1985) 2مـری و همکاران

ارائه کردند. عدد فازی مثلثی برای خوانی موجـود درروش دلفی، بلشیدن ابهام و نـاهم

 ،رود. مقادیر حـداکثر و حـداقل نظرهـای کارشناسـیگنجاندن نظرهای کارشناسی به کار مـی

عنوان درجـه  به ،شـود و میـانگین هندسـیعنوان دونقطه پایانی اعداد فازی مثلثی استفاده می به

رود. روش سـنتی یر انتهایی به کـار مـیمنظور اجتنار از اثر مقادعضویت اعداد فازی مثلثی به

منظور رسیدن به سـازگاری در نظرهـای کارشناسـی های متعدد بهدلفی، نیازمند رسیدگی

توانند پوشـش نظرها می همه و رسیدگی بوده بار اما روش دلفی فازی فقس نیازمند یک ؛است

رزیابی عملکرد، از مقیان های ابرای ارزیابی اهمیت شاخص ،داده شوند. در ایـن پـژوهش

عنوان مانایی برای گروه  شده است. روش دلفی فازی، از میانگین هندسی به  تایی استفادهپنج

استفاده  ،عوامل نامناسب و اجتنار از تأثیر مقادیر انتهایی کردنمنظـور غربال گیرنده بـه تصمیم

گیرندگان را قادر ن، تصمیمچنین، این روش عـیوه بر کاهش مصرف هزینه و زماکند. هممی

ی بهتـری در گیری را ارزیابی کنند و بـه نتیجـهسازد تا فازی بـودن در فرآیند تصمیممی

 انتلـار عامـل برسـند.

 

 
 

1. F-DELPHI 

2. Murry et al. 
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 1روش سوآرا
توسس کرسولین و  2010هایی است که در سال ترین روشروش سوآرا یکی از جدید

سازد تا به انتلار، ارزیابی و وزن دهی  می گیرنده را قادرشده و تصمیم همکارانش ابدا 

ترین مزیت این روش نسات به سایر مهم (.2010، 2کرسوالین و همکارانها بپردازد)شاخص

شده در  های وزن دادههای مشابه، توان آن در ارزیابی دقت نظر خارگان درباره شاخصروش

دیگر مشورت کرده و این توانند با یک خارگان می ،عیوه بر این. تی فرآیند روش است

کند  تر می دقیق ی چندمعیارهریگ میهای تصم مشورت نتایج حاصله را نسات به دیگر روش

 (.2015، 3دهنوی و همکاران)

 های اصلی برای وزن دهی بر اسان روش سوآرا به شرح زیر است:گام
 

 ها؛گام اول: مرتب کردن شاخص 

 ( گام دوم: تعیین اهمیت نسای هر شاخص𝑆𝑗؛) 

 گام سوم: محاساه حریب𝐾𝑗؛ 

 

 1با استفاده از رابطه شماره  ،که تابعی از مقدار اهمیت نسای هر شاخص است 𝐾𝑗حریب

 .شود یمحاساه م

(1) 𝐾𝑗 = 𝑆𝑗 + 1 
 گام چهارم: محاساه وزن اولیه هر شاخص؛ 

باید توجه داشت که محاساه است. در این رابطه  قابل 2از تریق رابطه  ،هاوزن اولیه شاخص

 شود.در نظر گرفته می 1ترین شاخص است برابر با وزن شاخص نلست که مهم

(2) 𝑞𝑗 =
𝑞𝑗−1

𝐾𝑗
 

 گام پنجم: محاساه وزن نرمال نهایی؛ 
 

1. SWARA 

2. Kersuliene et al. 
3. Dehnavi et al. 
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ها که وزن نرمال شده نیز محسور وزن نهایی شاخص ،در آخرین گام از روش سوآرا

 شود.یمحاساه م 3گردد از تریق رابطه می

(3) wj =
qj

∑qj
 

 1اعداد خاکستری
هایی که دارای  های ریاحی سیستمتحلیل برهایی است که یکی از روش ،2نظریه خاکستری

 کند. نظریه خاکستری، که در این مقاله مورد اتیعات دارای عدم اتمینان هستند، تمرکز می

 است. 1982در سال  3دنگیافته  گیرد، بر اسان روش توسعه بررسی قرار می

 در نظر بگیرید:

(4) ⊗ x = [α, γ] = {x|α ≤ x ≤ γ, α and x ∈ R}                  
⊗بنابراین،  𝑥   شامل دو عدد حقیقی است کهα  حد پایین(⊗ 𝑥  و )γ  حد باالی(⊗ 𝑥 به )

 شود: شکل زیر تعری  می

  اگرα → γو  ∞− → ⊗درنتیجه  ∞− 𝑥ه شود. بدین معنا ک ، عدد سیاه نامیده می

 عاری از هرگونه اتیعات معنادار است؛

  اگرα = γ  آنگاه⊗ 𝑥شود.بدین معنا که اتیعات کاملی را  ، عدد سفید نامیده می

 به همراه دارند؛

  ،در غیر این صورت⊗ 𝑥 = [𝛼, 𝛾] شود. بدین معنا که  عدد خاکستری نامیده می

 باشد. حاوی اتیعات ناکافی و نامطمئن می

,𝛼)مترعدد خاکستری با دو پارا 𝛾)  شود و اعمال می تعری  و نمایش داده÷,×,−,+  

اعمال جمع، تفاحل، حرر و تقسیم باشند. عملیات پایه برای اعداد  انگرینما ،به ترتیب

⊗خاکستری  𝑛1  و⊗ 𝑛2   شود: می به شکل زیر تعری 

(5) ⊗ 𝑛1 +⊗ 𝑛2 = (𝑛1𝛼 + 𝑛2𝛼, 𝑛1𝛾

+ 𝑛2𝛾) 
 

1. Grey Numbers 

2. Grey theory 

3. Deng 
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(6) ⊗ 𝑛1 −⊗ 𝑛2 = (𝑛1𝛼 − 𝑛2𝛾, 𝑛1𝛾

− 𝑛2𝛼) 

(7) ⊗ 𝑛1 ×⊗ 𝑛2 = (𝑛1𝛼 × 𝑛2𝛼, 𝑛1𝛾

× 𝑛2𝛾) 

(8) ⊗ 𝑛1 ÷⊗ 𝑛2 = (
𝑛1𝛼

𝑛2𝛾

,
𝑛1𝛾

𝑛2𝛼

) 

(9) 𝑘 × (⊗ 𝑛1) = (𝑘𝑛1𝛼, 𝑘𝑛1𝛾) 

(10) (⊗ 𝑛1)
−1 = (

1

𝑛1𝛾
,

1

𝑛1𝛼
) 

 1روش آراس خاکستری
؛ زاواداسکان و 2010، 3؛ زاواداسکان و همکاران2،2010توپنایت و همکارانروش آران )

تواند با  های پیچیده جهان می بر اسان این نظریه استوار است که پدیده(،  2010، 4تورسکی 

-و نرمال نموزومجمو  مقادیر  ،های نسای ساده فهمیده شود. در این روشاستفاده از مقایسه

دهنده شرایس یک گزینه است، بر مجمو  مقادیر که نشان ،نهیشده مقادیر معیارها برای هر گز

 .شود نامیده می 5شود. این نسات، درجه بهینه بودن شده بهترین گزینه تقسیم میو نرمال موزون

 شود. بندی میها، رتاه بودن گزینه نهیبه ،بر اسان این درجه

𝑚گیرد. ابعاد این ماتری ،  شکل می 6تصمیم خاکستری ماتری  ،در گام اول × 𝑛 

 ها( است. تعداد معیارها )ستون nها )سطرها( و  دهنده تعداد گزینهنشان mکه  است

(11) 𝑖 = 0,𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ;   𝑗 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅ 𝑋 =

[
 
 
 
 
⊗ 𝑥01 … ⊗ 𝑥0𝑗 … ⊗ 𝑥0𝑛

⋮ ⋱ ⋮ ⋱ ⋮

⊗ 𝑥𝑖1 … ⊗ 𝑥𝑖𝑗 … ⊗ 𝑥𝑖𝑛

⋮ ⋱ ⋮ ⋱ ⋮

⊗ 𝑥𝑚1 … ⊗ 𝑥𝑚𝑗 … ⊗ 𝑥𝑚𝑛]
 
 
 
 

 

 

1. ARAS-G 

2. Tupenaite et al. 
3. Zavadskas et al. 
4. Zavadskas & Turskis 
5. Degree Of Optimality 

6. Grey Decision-Making Mmatrix(GDMM) 
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⊗تعداد معیارها است.  nها و  تعداد گزینه mکه  𝑥𝑖𝑗 دهنده عملکرد گزینه نشانi  ام  در

⊗ام است.  jمعیار  𝑥0𝑗  مقدار بهینه برای معیارj  ام است. اگر مقدار بهینه متغیرj  ام نامعین

 م.کنی باشد به شکل زیر مقداری برای آن تعیین می
 

 𝑖𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒 , 𝑖𝑓 max
𝑖

⊗ 𝑥𝑖𝑗 ⊗ 𝑥0𝑗 = max
𝑖

⊗ 𝑥𝑖𝑗  
(12) 𝑖𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒 , 𝑖𝑓 min

𝑖
𝑥𝑖𝑗

∗  ⊗ 𝑥0𝑗 = min
𝑖

𝑥𝑖𝑗
∗  

 

⊗ها ) ها در معیار مقدار ارزیابی گزینه ،معموالً 𝑥𝑖𝑗عیار) ( و وزن هر م⊗ 𝑤𝑗) عنوان  به

شود. در مرحله اول باید به این  گیرندگان داده میهای ماتری  تصمیم توسس تصمیم ورودی

 نکته توجّه شود که معیارها دارای ابعاد متفاوتی هستند. 

⊗سازی شده و به شکل در گام دوم، مقادیر ورودی اولیه برای تمامی معیارها نرمال �̅�𝑖𝑗  

⊗ماتری  یها هیکه درادرآمده  �̅�  شود. هستند، که به شکل زیر تعری  می 

(13) 𝑖 = 0,𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ;   𝑗 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅ 

⊗ �̅�

=

[
 
 
 
 
⊗ �̅�01 … ⊗ �̅�0𝑗 … ⊗ �̅�0𝑛

⋮ ⋱ ⋮ ⋱ ⋮
⊗ �̅�𝑖1 … ⊗ �̅�𝑖𝑗 … ⊗ �̅�𝑖𝑛

⋮ ⋱ ⋮ ⋱ ⋮
⊗ �̅�𝑚1 … ⊗ �̅�𝑚𝑗 … ⊗ �̅�𝑚𝑛]

 
 
 
 

 

 شود: سازی به شکل زیر انجام مینرمال ،1مثات برای معیارهای 

(14) ⊗ �̅�𝑖𝑗 =
⊕ 𝑥𝑖𝑗

∑ ⊗ 𝑥𝑖𝑗
𝑚
𝑖=0

 

 شود: سازی به شکل زیر انجام مینرمال  ،2برای معیارهای منفی 

(15) ⊗ �̅�𝑖𝑗 =
⊕ 𝑥𝑖𝑗

∑ ⊗ 𝑥𝑖𝑗
𝑚
𝑖=0

 ⊗ 𝑥𝑖𝑗 =
1

⊗ 𝑥𝑖𝑗
∗  

آید که معیارها با  د معیارها مشلص شود، این امکان فراهم میوقتی مقادیر بدون بع

 مقایسه شوند. گریکدی
 

1. Benefit Type Criteria 

2. Cost Type Criteria 
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⊗شده ها را در ماتری  نرمالوزن، در گام سوم �̅� کنیم تا ماتری   ، اعمال می⊗ �̂�  به

⊗ام با j دست آید. وزن هر معیار 𝑤𝑗 ها توسس خارگان  تعیین  شود. وزن نمایش داده می

 شده باید شروط زیر را داشته باشند: های داده شوند. وزن می

 0 <⊗ 𝑤𝑗 < 1 

(16) 
∑𝑤𝑗 = 1

𝑛

𝑗=1

 

 

(17) 𝑖 = 0,𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ;   𝑗
= 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅ ⊗ �̂� =

[
 
 
 
 
⊗ �̂�01 … ⊗ �̂�0𝑗 … ⊗ �̂�0𝑛

⋮ ⋱ ⋮ ⋱ ⋮
⊗ �̂�𝑖1 … ⊗ �̂�𝑖𝑗 … ⊗ �̂�𝑖𝑛

⋮ ⋱ ⋮ ⋱ ⋮
⊗ �̂�𝑚1 … ⊗ �̂�𝑚𝑗 … ⊗ �̂�𝑚𝑛]

 
 
 
 

 

(18) 𝑖 = 0,𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅  ⊗ �̂�𝑖𝑗 =⊗ �̅�𝑖𝑗 ×⊗ 𝑤𝑗; 
 

ام است. عاارت زیر  jشده معیار مقدار نرمال �̅�𝑖𝑗ام و  jوزن )اهمیت( معیار  𝑤𝑗که 

 :کند را مشلص می  1کننده ارزش تابع بهینه مشلص

(19) 𝑖 = 0,𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅  ⊗ 𝑆𝑖 = ∑⊗ �̂�𝑖𝑗;  

𝑛

𝑗=1

 

 

⊗که  𝑆𝑖   ارزش تابع بهینه برای گزینهi ای است که باالترین است. بهترین گزینه، گزینه

ای است که کمترین ارزش تابع بهینه را ارزش تابع بهینه را داشته باشد و بدترین گزینه، گزینه

⊗بر اسان مقدار  ،ها داشته باشد. اولویت گزینه 𝑆𝑖 شود. مشلص می 

⊗، عدد خاکستری نهیری برای هر گزگیری خاکستنتیجه تصمیم 𝑆𝑖 های است. روش

یکی  ،1روش مرکز ناحیه  ؛وجود دارد  2متعددی برای تادیل مقدار خاکستری به مقدار قطعی

 ها است که در ذیل به آن اشاره شده است. روش نیتر ترین و سادهاز کاربردی
 

1. Optimality Function 

2. Crisp 
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(20) 𝑆𝑖 =
1

2
(𝑆𝑖𝛼 + 𝑆𝑖𝛾) 

آید.  نام دارد به دست می 𝑆0از مقایسه آن با بهترین مقدار که   2هر گزینه درجه کاربرد 

 در ذیل تشریش شده است. 𝐴𝑖نام دارد برای گزینه  𝐾𝑖که   3ای درجه کاربردمعادله

(21) 𝑖 = 0,𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅  𝐾𝑖 =
𝑆𝑖

𝑆0
 ; 

( 0و  1در بازه  ) 𝐾𝑖احش است که مقدار اند. و( به دست آمده19از معادله ) 𝑆𝑖و  𝑆0که 

 شوند. بندی میها رتاه گزینه 𝐾𝑖  قرار دارد. بر اسان مقادیر

 مراحل توان می پژوهش، ملتل  مراحل و شده بیان وتحلیل تجزیه روش به توجه با

 :داد نشان ،1 شکل مطابق خیصه، تور به را اجرای پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 حقیقمراحل ت :1شکل

 

1. Centre-Of-Area 

2. Alternative Utility 

3. Utility Degree 

بررسی تحقیقات انجام 

 تشده در حوزه مدیری

احصای موانع و 

معیارهای اجرای 

 گروهتشکیل 

 یریگمیتصم

تعدیل و نهایی کردن 

 معیارها 

 وزن دهی به معیارها 

 شناسایی راهکارهای رفع موانع

اجرای مدیریت دانش در زنجیره 

  شدهییشناساارزیابی راهکارهای 

F-DELPHI SWARA 

ARAS-G 
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در حوزه مدیریت دانش، معیارها و موانع اجرای  شده انجامدر گام اول، با بررسی تحقیقات 

شده در اختیار خارگان  ییشناسای از موانع فهرستگیرد و  یمی قرار بررس موردمدیریت دانش 

و بر اسان نظر  موردمطالعهپ  از بررسی  موردنظر، موانع و معیارهای ازآن پ گیرد.  یمقرار 

شوند. در گام بعد، بر اسان روش سوآرا وزن  یمارگان با روش دلفی فازی تعدیل و نهایی خ

در حوزه  شده انجامآید. همچنین، با بررسی تحقیقات  یم به دستنهایی معیارهای موردنظر 

ی، فهرستی از راهکارهای رفع موانع ریگ میتصم گروهاجرای مدیریت دانش و نظرات خارگان 

. سپ ، بر اسان شود یمشناسایی  صرفمتند یی مواد غرااستارتاپ های مدیریت دانش در 

گردد.  یمشده توسس خارگان تشکیل  یابیارزروش آران خاکستری، ماتری  تصمیم نهایی 

در گام بعد، ماتری  تصمیم نهایی نرمال موزون به شکل اعداد خاکستری ایجاد خواهد شد و 

 ی خواهند شد.دبن رتاه شده ییشناسایت راهکارهای درنها

 

 ی پژوهشها افتهی

یی تند مواد غرایکی از استارتاپ های آنیین  از برای نشان دادن کارایی مدل پیشنهادی،

مطالعه  عنوان بهی کاالهای سوپرمارکتی در شهر تهران، بند بستهمصرف در حوزه توزیع و 

ت، مواد غرایی شامل لانیا ها سوپرمارکتموردی استفاده شد. مواد غرایی تند مصرف در 

و سایر کاالها  ها یدنینوشپروتئینی )مرغ، گوشت، ماهی و ...(، برنج، حاوبات، روغن، انوا  

در مناتق ملتل   ها سوپرمارکتی از ا مجموعه. این استارتاپ، از تریق عقد قرارداد با است

ف، پلتفرمی ی ملتل  مشتریان هدها محلنزدیکی و دسترسی به  منظور بهاناار،  عنوان بهتهران 

به  زمان همی که قادر به پوشش اکثر مناتق تهران با توجه ا گونه به؛ کند یمیکپارچه ارائه 

. انتلار مناسب اناار، حمن کاهش هزینه حمل و است تأمینپاسلگویی و کارایی زنجیره 

 . از ترفی، ایندهد یمپاسلگویی به مشتریان را نیز افزایش  توزیع و زمان تحویل، کارایی و

با توجه به موقعیت مکانی مشتری، فهرستی ارائه  ها سوپرمارکتی از ا مجموعهاستارتاپ از 
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آنیین، محصوالت مصرفی را سفارش داده و در محل موردنظر،  صورت بهکرده و مشتری 

، استنرخ مصرف و فسادپریری مواد غرایی تند مصرف باال  ازآنجاکه. ردیگ یمتحویل 

توزیع این محصوالت در  تیدرنهای و بند بسته، تولید، خرید، ینتأممدیریت مناسب زنجیره 

نقاط ملتل ، از حرورت باالیی برخوردار است و ناهماهنگی در هریک از سطوح این 

، رو نیازا؛ شود یمزنجیره، به افزایش هزینه و نارحایتی مشتریان و شکست استارتاپ منجر 

محصوالت خود از تریق  تأمینرد زنجیره استارتاپ این مجموعه خواستار بهاود عملک گروه

. از سوی دیگر، اجرای مدیریت دانش در زنجیره استی فرایند مدیریت دانش ریکارگ به

؛ بنابراین، با توجه به استیی ازهاین شیپنیازمند ایجاد  که استبا موانعی روبرو  تأمین

برای پریرش محصوالت تند مصرف و موانع متعددی که  تأمینی خاص زنجیره ها یژگیو

مقابله با  منظور بهپژوهش،  نیا این محصوالت وجود دارد، تأمینمدیریت دانش در زنجیره 

آن صورت گرفت. اول، با بررسی ادبیات  تأمینموانع اجرای مدیریت دانش در زنجیره 

ی از موانع و معیارهای اجرای مدیریت دانش شناسایی شد. سپ ، در گام بعد، فهرستتحقیق، 

این معیارها، تعدیل و  ی،ریگ میتصم گروهگیری از روش دلفی فازی توسس خارگان با بهره

 ، ذکرشده است.2نهایی شدند که در جدول 
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 تأمین رهیدانش در زنج تیریمدموانع و معیارهای نهایی پذیرش  :2جدول 
 

کد 
 معیار

موانع و 
معیارهای 
 اصلی

 ریکد ز
 اریمع

 مناع زیر معیارها

A فنی 
A1 

برای  یآور فن یها رساختیز
 اتلاذ دانش در زنجیره تأمین

 2011، 1وانگ و وانگ

A2 2005؛ وانگر و بوکو، 2004سایمونین،  نحوه تدوین دانش حمنی 

B سازمانی 
B1 

ساختار سازمانی مناسب برای 
 دانش یگرار ایجاد و به اشتراک

؛ احمد و 2008، 2ناتی و اوجاسالو
 2010، 3داقفون

B2 
سازمانی الزم برای ارائه  منابع

 دانش کافی
 2011، 4عزیز و اسپارو

C استراتژیک 

C1 
میزان تعهد مدیریت ارشد نسات 
 به تصویب دانش در زنجیره تأمین

 2007، 5بندیوپادهیای و پاتاک

C2 
میزان یکپارچگی مدیریت دانش 

 با زنجیره تأمین
؛ ژائو و 2008ناتی و اوجاسالو، 
 2012، 6همکاران

D ردیف 

D1 
وپرورش اعضای  نحوه آموزش

 زنجیره تأمین
 2009، 7بلومنارگ و همکاران

D2 
میزان مهارت در صحات کردن / 

 یها شده، مهارت ارتااتات نوشته
 فردی و کامپیوتر

؛ هوتشنرویتر 2006، 8جوشی و همکاران
 2010، 9و هورستکاته

E فرهنگی 
E1 

میزان گرایش و به 
ی روحیه فرهنگ یگرار اشتراک

 در میان اعضای زنجیره تأمین

؛ هوتشنرویتر و 2008ناتی و اوجاسالو، 
؛ شیه و همکاران، 2010هورستکاته، 

2012 
E2 2010هوتشنرویتر و هورستکاته،  میزان انگیزه و پاداش 

 
 

1. Wong & Wong 
2. Natti & Ojasalo 
3. Ahmad & Daghfous 
4. Aziz & Sparrow 
5. Bandyopadhyay & Pathak 
6. Zhao et al. 
7. Blumenberg et al. 
8. Joshi et al. 
9. Hutzschenreuter & Horstkotte 
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ی، فهرستی از ریگ میتصم گروهو نظرات خارگان  شده انجامسپ ، با بررسی تحقیقات 

یریت دانش در استارتاپ های مواد غرایی تند مصرف شناسایی شد راهکارهای رفع موانع مد

 ، قابل مشاهده است.3جدول که نتایج در 

 
 تأمین رهیدانش در زنج تیریمدبرای مقابله با موانع پذیرش  شده ییشناساراهکارهای  :3جدول 

 

کد 

 راهکار
 رفرن  تعری  راهکار

A1 
منظور  الکترونیکی به یها یهمکار

 یها یریگ میگی در تصمتسهیل هماهن

 تمام اعضای زنجیره تأمین

عنوان همکاری با  الکترونیکی، به یها یهمکار

الکترونیکی در میان افراد  یها یآور استفاده از فن

برای انجام کاری مشترک، به اشتراک گراشتن 

 دانش در زنجیره تأمین است.

، 1جانسون و وانگ

2002 

A2 
ایش دانش اعتماد متقابل برای تاادل و افز

 در زنجیره تأمین

منظور  روند کار مشترک با گروهی از مردم به

ماادله دانش در زنجیره تأمین بر اسان اعتماد 

 متقابل است.

، 2چنگ و همکاران

2008 

A3 
برای بهاود  یسپار تراحی استراتژی برون

 ادغام دانش در زنجیره تأمین

انعقاد قرارداد برای انجام فرایند  یسپار برون

وکار داخلی به سازمانی دیگر که منجر به  بکس

یکپارچه  یها ستمیزنجیره تأمین، به س شدن لیتاد

از زنجیره تأمین شامل بهترین  یا که در آن شاکه

دهندگان خدمات فراهم  تولیدکنندگان و ارائه

 .گردد یم

، 3مقصود و فینگان

؛ چنگ و 2007

 2008همکاران، 

A4 
ات برای استفاده از سیستم فناوری اتیع

 انتشار دانش

افزار، از رایانه و تجهیزات ملابراتی برای  این نرم

ها،  داده یکار ذخیره، بازیابی، انتقال، دست

یا پردازش اتیعات در سراسر  یگرار اشتراک

منابع  یزیر و شامل برنامه کند یسازمان استفاده م

( و دستگاه تشلیص فرکان  ERPسازمانی )

 ( است.RFIDرادیویی )

، 4رک و همکارانپا

2011 

A5 
 یگرار یادگیری متقابل برای به اشتراک

 دانش در زنجیره تأمین

یادگیری متقابل به معنی تاادل دانش در مورد 

مشترک، برای بهاود  یها مسائل و دغدغه

 گراران استیس لهیوس به یریگ میهماهنگی و تصم

وانگ و همکاران، 

2008 

 

1. Johnson & Whang 
2. Cheng et al. 
3. Maqsood & Finegan 
4. Park et al. 
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کد 

 راهکار
 رفرن  تعری  راهکار

 و کارشناسان زنجیره تأمین است.

A6 ایجاد جریان کار شفاف 

جریان کار شفاف، به از بین بردن مشکیت 

جریان اتیعات، تضمین چابکی، سازگاری و هم 

ترازی در سطوح ملتل  زنجیره تأمین کمک 

 .کند یم

  

شیه و همکاران، 

2012 

A7 

استفاده از سرمایه فکری و مدیریت 

منظور  ( بهCRMارتااط با مشتری )

دانش  تر عیی سراز یادگیر یبردار بهره

 در زنجیره تأمین

عنوان اهرمی برای  به تواند یسرمایه فکری م

منظور به دست آوردن مزیت رقابتی  وکار به کسب

بهره گرفته شود. مدیریت ارتااط با مشتری فرایند 

اتیعات مرتاس با  یآور برای جمع شده یتراح

منظور افزایش ارتااط بین زنجیره تأمین  مشتریان به

 یان است.و مشتر

النسیونی و 

 2009، 1چاندران

A8 
رهاری مثات نسات به تصویب مدیریت 

 دانش در زنجیره تأمین

 یزیر رهاری مثات به ایجاد کنترل، انجام برنامه

بلندمدت، پشتیاانی کامل مالی و فنی و ایجاد 

انگیزه در کارکنان برای اجرای دانش در زنجیره 

 .شود یتأمین منجر م

و باندیوپادهیای 

؛ یه و 2007پاتاک، 

 2012همکاران، 

A9 

ایجاد دانش ماتنی بر سیستم پشتیاان 

برای  (KB-DSS) یریگ میتصم

 زنجیره تأمین

 یریگ میایجاد دانش ماتنی بر سیستم پشتیاان تصم

(KB-DSS،) ( شامل یک سیستم خارهES )

( برای سیستم AIبوده و از هوش مصنوعی )

 کند.استفاده می یریگ میپشتیاان تصم

، 2چوی و همکاران

2008 

A10 کننده نیتوسعه تأم یها پریرش برنامه 

، تیشی برای کننده نیتوسعه تأم یها برنامه

در زنجیره تأمین برای  مدت یهمکاری توالن

فنی، کیفیت، تحویل و هزینه  یها تیارتقاء قابل

 است. کنندگان نیتأم

 2008، 3جیاناکی 

A11 

 یمشارکت یها وهیاستفاده از ش

و بازپرسازی  ینیب شی، پیزیر در برنامه

(CPFR) منظور توسعه دانش به 

مشارکتی بر تاادل اتیعات و به  یها وهیش

عنوان عوامل کلیدی  دانش به یگرار اشتراک

 دیزنجیره تأمین تأک یساز کپارچهیموفقیت برای 

 دارد.

، 4مودی و مابرت

2007 

A12 
استفاده از ور معنایی برای به 

 دانش در زنجیره تأمین یرارگ اشتراک

ور معنایی چارچوبی مشترک برای اشتراک و 

مورد استفاده مجدد در زنجیره تأمین فراهم 

، 5هوانگ و لین

2010 
 

1. Lancioni & Chandran 
2. Choy et al. 
3. Giannakis 
4. Modi & Mabert 
5. Huang & Lin 
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کد 

 راهکار
 رفرن  تعری  راهکار

 .کند یم

A13 

اعمال قدرت متناسب و سازنده برای 

جلوگیری از نادیده گرفتن دانش در 

 تر  یحع یها شرکت

ح قدرت متناسب و سازنده به مشارکت مؤثر سطو

تصمیم گیران برای اجرای مدیریت دانش منجر 

 لهیوس و قدرت نامتناسب به اعمال قدرت بهشده 

 .شود ییک یا چند نفر منجر م

، 1هه و همکاران

2013 

A14 
مثات  ریایجاد اتحاد استراتژیک برای تأث

 در عملکرد زنجیره تأمین

اتحاد استراتژیک، ارتااط بین اعضای زنجیره 

از اهداف و  یا کردن مجموعهتأمین برای دناال 

وکار با فرض استقیل  رفع نیازهای حیاتی کسب

 ها است. سازمان

وانگ و وانگ، 

2011 

A15 

پاداش  یها ستمیایجاد انگیزه کافی و س

 یگرار برای ترویج کارکنان به اشتراک

 دانش در زنجیره تأمین

مؤثر برای به اشتراک گراشتن  یها یکی از راه

زه در کارکنان است که به ارائه دانش، ایجاد انگی

ها و پاداش برای عملکرد عالی برای به  مشوق

 رسمیت شناختن دانش در زنجیره تأمین است.

احمد و داقفون، 

2010 

A16 
تقویت انسجام فرهنگی و همکاری بین 

 اعضای زنجیره تأمین

 ینیانسجام فرهنگی به معنای داشتن زنجیره تأم

 یها ایت از ارزشاست که در آن کارکنان به حم

اصلی و نیازهای زنجیره تأمین پرداخته و موجب 

 بهاود عملکرد زنجیره تأمین شود.

ناتی و اوجاسالو، 

؛ مایرز و 2008

؛ 2008، 2چئونگ

و وانگ،  وانگ

2011 

A17 
تشکیل شرکت مجازی برای دستیابی 

 در زنجیره تأمین یچابک به

وکار  مجازی، ائتیفی موقتی از کسب یها شرکت

منظور  رای به اشتراک گراشتن مهارت و منابع بهب

تجاری گرد هم  یها استفاده بهتر از فرصت

 .ندیآ یم

گوناسکاران و 

 2004، 3انگای

 

 محاسبه وزن نهایی هر یک از زیرمعیارها

 گان، بر مانای گام اول روش سوآرا، از خارشود یم، میحظه 3تور که در جدول شماره همان

بندی در اولویت این تور نزولی مرتب نمایند.اهمیت به برحسبرها را خواسته شده تا معیا

های دوم تا چهارم روش چنین، گام، به نمایش درآمده است. هم4ستون دوم جدول شماره 
 

1. He et al. 
2. Myers & Cheung 
3. Gunasekaran & Ngai 
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، با تیدرنها، قابل مشاهده است. 4شماره های سوم تا پنجم جدول سوآرا به ترتیب در ستون

 زنجیره هزینه کاهش بر مؤثر سازی اوزان معیارهایالپیمودن گام نهایی روش سوآرا و نرم

 ها در ستون ششم، به نمایش درآمده است.ارزش، وزن نهایی آن مهندسی رویکرد با تأمین

 
 برای پذیرش مدیریت دانش در زنجیره تأمینمؤثر  محاسبه وزن معیارهای :4جدول 

 

 معیارها کد ابعاد
مقدار متوسس 

 اهمیت نسای

محاساه حریب 

Kj 

محاساه وزن اولیه هر 

 qiشاخص 

محاساه وزن نرمال 

 Wjنهایی 

C 322181452/0 1 1 1 استراتژیک 

B 242241693/0 751879699/0  1/33 33/0 سازمانی 

E 195356204/0 6063545960/0 1/24 24/0 فرهنگی 

A 140544032/0 4362263280/0 1/39 39/0 فنی 

D 099676618/0 309380375/0 1/41 41/0 فردی 

 

های روش سوآرا به شکل فوق، برای تعیین وزن زیرمعیارهای تور مشابه، گامبه

 شود.محاساه می فردی و فنی، فرهنگی  ی،سازمان، استراتژیکمعیارهای 

که در جدول تأمین  رهیدانش در زنج تیریمدپریرش  یبراحال در ادامه، وزن هر معیار مؤثر 

نماییم تا وزن  یرمعیارهای هر یک از معیارها، حرر می، به نمایش درآمده در وزن ز4شماره 

 ، بدان اشاره شده، حاصل شود.5جدول نهایی هر یک از زیرمعیارها مطابق آنچه در 
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 محاسبه وزن نهایی هر یک از زیرمعیارهای مؤثر برای پذیرش مدیریت  :5جدول 

 دانش در زنجیره تأمین

وزن نهایی 

 زیر معیار
 اریمع ریم زنا اریمع ریوزن ز

کد 

 ریز

 اریمع

 نام معیار وزن معیار
کد 

 معیار

075777/0 539170507/0 
برای  یآور فن یها رساختیز

 اتلاذ دانش در زنجیره تأمین
A 1 

 A فنی 140544032/0

 A 2 نحوه تدوین دانش حمنی 460829493/0 064767/0

12957/0 534883721/0 

ساختار سازمانی مناسب برای 

 یگرار ه اشتراکایجاد و ب

 دانش

B1 

 B سازمانی 242241693/0

11267/0 465116279/0 
منابع سازمانی الزم برای ارائه 

 دانش کافی
B2 

16803/0 5215311/0 
میزان تعهد مدیریت ارشد نسات 

 به تصویب دانش
C1 

 C استراتژیک 322181452/0

15415/0 4784689/0 
میزان یکپارچگی مدیریت 

 تأمیندانش با زنجیره 
C2 

056527/0 567099567/0 
وپرورش اعضای  نحوه آموزش

 زنجیره تأمین
D 1 

 D فردی 099676618/0

043150/0 432900433/0 

میزان مهارت در صحات کردن 

شده،  / ارتااتات نوشته

 فردی و کامپیوتر یها مهارت

D 2 

10775/0 551569507/0 

میزان گرایش و به 

نگی روحیه فره یگرار اشتراک

 در میان اعضای زنجیره تأمین

E 1 
 E فرهنگی 195356204/0

 E2 میزان انگیزه و پاداش 448430493/0 087603/0

 



  1398زمستان ـ 30ـ شماره  هشتمسال - مدیریت کسب و کار هوشمندمطالعات  نشریه علمی                       100

 

زیرمعیارهای میزان تعهد مدیریت ارشد نسات به  نیب نیبر اسان نتایج جدول فوق، درا

سازمانی  (، ساختار2C) نی(، میزان یکپارچگی مدیریت دانش با زنجیره تأم1Cتصویب دانش )

( و نهایتاً منابع سازمانی الزم برای ارائه 1Bدانش ) یگرار مناسب برای ایجاد و به اشتراک

 اند.گیری در نظر گرفته شدهمعیارها در این تصمیم نیتر عنوان مهم (، به2B) یدانش کاف

 

نهایی اجرای مدیریت دانش در زنجیره تأمین بندی راهکارهای اولویت

 یی تند مصرفاستارتاپ مواد غذا

ها در زیرمعیارهای مرکور بر  شده تا به ارزیابی هر یک از گزینهدر ادامه، از خارگان خواسته

، بپردازند تا جدول تصمیم نهایی، به شکل آنچه 6های زبانی جدول شماره  مانای ادبیات متغیر

 نمایش داده شده، حاصل شود. 7در جدول شماره 

 

 (2010تورسکیس و زاواداسکاس، خاکستری )ر با اعداد های زبانی متناظ متغیر :6جدول 
 

 عدد خاکستری متناظر متغیرهای زبانی

 (0و2/0) (VL)خیلی کم

 (1/0و  3/0) (L)کم 

 (2/0و  4/0) (ML)متوسس رو به پایین

 (35/0و  65/0) (M)متوسس 

 (6/0و  8/0) (MH)متوسس رو به باال 

 (7/0و  9/0) (H)زیاد 

 (8/0و  1) (VH)خیلی زیاد 
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 متغیرهای زبانی اعداد خاکستری لهیوس به شده یابیارزماتریس تصمیم نهایی  :7جدول 
 

E2 E 1 D 2 D 1 C2 C1 B2 B1 A 2 A 1  

M ML M ML M ML ML L M M A1 

ML MH VL L ML VH MH M MH M A2 

MH ML M M L VH M ML MH M A3 

M VL ML M ML M ML M ML ML A4 

M M M MH M H ML M MH M A5 

M ML L ML M H ML M M M A6 

L VL M MH H MH ML M M ML A7 

H H ML MH H VH H H MH M A8 

ML H M ML H ML H ML MH ML A9 

H VL M L VL M M L MH M A10 

H M ML MH M M ML H M ML A11 

ML MH M MH ML L MH H ML M A12 

H MH VL MH MH H H MH MH ML A13 

L H VL L H ML H M M M A14 

H M M M ML H M H M M A15 

H H ML MH H H H H M ML A16 

M VL M MH MH M H MH L ML A17 

 

را به اعداد خاکستری تادیل نموده تا  7حال، متغیرهای زبانی موجود در جدول شماره 

ی در گام بعدی، با توجه به رابطه شمارهآید.  به دستجدول تصمیم نهایی با اعداد خاکستری 

آورده و جدول تصمیم نهایی را با توجه به مثات و منفی بودن  به دسترا  آل دهیاگزینه  12

 سازی کرده تا ماتری  تصمیم نرمالنرمال 15و  14ی با کمک روابس شماره زیرمعیارها و

، نمایش داده شده با 5حاصل شود. سپ ، وزن نهایی زیرمعیارها را که در جدول شماره 

حرر نموده تا ماتری  تصمیم نرمال  اریمع ریزدر ستون متناظر با هر  18کمک رابطه شماره 

 آید. دست به، 8موزون به شکل جدول شماره 
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 ماتریس تصمیم نهایی نرمال موزون به شکل اعداد خاکستری :8جدول 
 

C2 C1 B2 B1 A 2 A 1 معیار 

 نو  معیار مثات مثات مثات مثات مثات مثات

15415/0 16803/0 11267/0 12957/0 064767/0 075777/0 
وزن 

 معیارها

و  018/0)

0092/0) 

و  0179/0)

01/0) 

و  0121/0)

0064/0) 

و  0144/0)

0074/0) 

و  0067/0)

0032/0) 

و  0094/0)

0027/0) 

گزینه 

 بهینه

و  013/0)

0046/0) 

و  0072/0)

0025/0) 

و  0054/0)

0018/0) 

و  0048/0)

0011/0) 

و  0054/0)

0019/0) 

و  0094/0)

0027/0) 
A1 

و  008/0)

0026/0) 

و  0179/0)

01/0) 

و  0108/0)

0055/0) 

و  0104/0)

0037/0) 

و  0067/0)

0032/0) 

و  0094/0)

0027/0) 
A2 

و  006/0)

0013/0) 

و  0179/0)

01/0) 

و  0088/0)

0032/0) 

و  0064/0)

0021/0) 

و  0067/0)

0032/0) 

و  0094/0)

0027/0) 
A3 

و  008/0)

0026/0) 

و  0116/0)

0044/0) 

و  0054/0)

0018/0) 

و  0104/0)

0037/0) 

و  0033/0)

0011/0) 

و  0058/0)

0015/0) 
A4 

و  013/0)

0046/0) 

و  0161/0)

0088/0) 

و  0054/0)

0018/0) 

و  0104/0)

0037/0) 

و  0067/0)

0032/0) 

و  0094/0)

0027/0) 
A5 

و  013/0)

0046/0) 

و  0161/0)

0088/0) 

و  0054/0)

0018/0) 

و  0104/0)

0037/0) 

و  0054/0)

0019/0) 

و  0094/0)

0027/0) 
A6 

و  018/0)

0092/0) 

و  0143/0)

0075/0) 

و  0054/0)

0018/0) 

و  0104/0)

0037/0) 

و  0054/0)

0019/0) 

و  0058/0)

0015/0) 
A7 

و  018/0)

0092/0) 

و  0179/0)

01/0) 

و  0121/0)

0064/0) 

و  0144/0)

0074/0) 

و  0067/0)

0032/0) 

و  0094/0)

0027/0) 
A8 

و  018/0)

0092/0) 

و  0072/0)

0025/0) 

و  0121/0)

0064/0) 

و  0064/0)

0021/0) 

و  0067/0)

0032/0) 

و  0058/0)

0015/0) 
A9 

 (0و  004/0)
و  0116/0)

0044/0) 

و  0088/0)

0032/0) 

و  0048/0)

0011/0) 

و  0067/0)

0032/0) 

و  0094/0)

0027/0) 
A10 

و  013/0)

0046/0) 

و  0116/0)

0044/0) 

و  0054/0)

0018/0) 

و  0144/0)

0074/0) 

و  0054/0)

0019/0) 

و  0058/0)

0015/0) 
A11 

 A12و  0094/0)و  0033/0)و  0144/0)و  0108/0)و  0054/0)و  008/0)
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0026/0) 0013/0) 0055/0) 0074/0) 0011/0) 0027/0) 

و  016/0)

0079/0) 

و  0161/0)

0088/0) 

و  0121/0)

0064/0) 

و  0128/0)

0063/0) 

و  0067/0)

0032/0) 

و  0058/0)

0015/0) 
A13 

و  018/0)

0092/0) 

و  0072/0)

0025/0) 

و  0121/0)

0064/0) 

و  0104/0)

0037/0) 

و  0054/0)

0019/0) 

و  0094/0)

0027/0) 
A14 

و  008/0)

0026/0) 

و  0161/0)

0088/0) 

و  0088/0)

0032/0) 

و  0144/0)

0074/0) 

و  0054/0)

0019/0) 

و  0094/0)

0027/0) 
A15 

و  018/0)

0092/0) 

و  0161/0)

0088/0) 

و  0121/0)

0064/0) 

و  0144/0)

0074/0) 

و  0054/0)

0019/0) 

و  0058/0)

0015/0) 
A16 

و  016/0)

0079/0) 

و  0116/0)

0044/0) 

و  0121/0)

0064/0) 

و  0128/0)

0063/0) 

و  0025/0)

0005/0) 

و  0058/0)

0015/0) 
A17 

E2 E 1 D 2 D 1 E2 معیار 

 نو  معیار مثات مثات مثات مثات مثات

087603/0 10775/0 043150/0 056527/0 087603/0 
وزن 

 معیارها

 (005/0و  0098/0)
و  014/0)

007/0) 

و  0064/0)

0017/0) 

و  0062/0)

003/0) 

و  0098/0)

005/0) 

گزینه 

 بهینه

 (0025/0و  0071/0)
و  0062/0)

002/0) 

و  0064/0)

0017/0) 

و  003/0)

001/0) 

و  0071/0)

0025/0) 
A1 

 (0014/0و  0044/0)
و  0124/0)

006/0) 
 (0و  002/0)

و  0023/0)

0005/0) 

و  0044/0)

0014/0) 
A2 

 (0043/0و  0087/0)
و  0062/0)

002/0) 

و  0064/0)

0017/0) 

و  005/0)

0018/0) 

و  0087/0)

0043/0) 
A3 

 (0و  0031/0) (0025/0و  0071/0)
و  0039/0)

001/0) 

و  005/0)

0018/0) 

و  0071/0)

0025/0) 
A4 

 (0025/0و  0071/0)
و  0101/0)

0035/0) 

و  0064/0)

0017/0) 

و  0062/0)

003/0) 

و  0071/0)

0025/0) 
A5 

 (0025/0و  0071/0)
و  0062/0)

002/0) 

و  0029/0)

0005/0) 

و  003/0)

001/0) 

و  0071/0)

0025/0) 
A6 

 (0و  0031/0) (0007/0و  0033/0)
و  0064/0)

0017/0) 

و  0062/0)

003/0) 

و  0033/0)

0007/0) 
A7 
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 (005/0و  0098/0)
و  014/0)

007/0) 

و  0039/0)

001/0) 

و  0062/0)

003/0) 

و  0098/0)

005/0) 
A8 

 (0014/0و  0044/0)
و  014/0)

007/0) 

و  0064/0)

0017/0) 

و  003/0)

001/0) 

و  0044/0)

0014/0) 
A9 

 (0و  0031/0) (005/0و  0098/0)
و  0064/0)

0017/0) 

و  0023/0)

0005/0) 

و  0098/0)

005/0) 
A10 

 (005/0و  0098/0)
و  0101/0)

0035/0) 

و  0039/0)

001/0) 

و  0062/0)

003/0) 

و  0098/0)

005/0) 
A11 

 (0014/0و  0044/0)
و  0124/0)

006/0) 

و  0064/0)

0017/0) 

و  0062/0)

003/0) 

و  0044/0)

0014/0) 
A12 

 (005/0و  0098/0)
و  0124/0)

006/0) 
 (0و  002/0)

و  0062/0)

003/0) 

و  0098/0)

005/0) 
A13 

 (0007/0و  0033/0)
و  014/0)

007/0) 
 (0و  002/0)

و  0023/0)

0005/0) 

و  0033/0)

0007/0) 
A14 

 (005/0و  0098/0)
و  0101/0)

0035/0) 

و  0064/0)

0017/0) 

و  005/0)

0018/0) 

و  0098/0)

005/0) 
A15 

 (005/0و  0098/0)
و  014/0)

007/0) 

و  0039/0)

001/0) 

و  0062/0)

003/0) 

 و 0098/0)

005/0) 
A16 

 (0و  0031/0) (0025/0و  0071/0)
و  0064/0)

0017/0) 

و  0062/0)

003/0) 

و  0071/0)

0025/0) 
A17 

 

-آید. با توجه به اینمی به دست 19ی شماره در ادامه، تابع ارزش بهینه را با کمک رابطه

 گریکدد با ی، با هدف مقایسه این اعدااستبه شکل اعداد خاکستری  آمده دست بهکه، مقدار 

ها را به شکل اعداد غیر خاکستری درآورده و با کمک رابطه آن 20با کمک رابطه شماره 

ها بر مانای مقدار  ، گزینهتیدرنها. میآور یم به دستدرجه مطلوبیت هر گزینه را  21شماره 

ا در فرایندهای مرکور ر شوند. نتایج بندی میها، رتاهدرجه مطلوبیت متناظر با هریک از آن

 ، به نمایش درآمده است.9قالب جدول شماره 
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 نتایج نهایی روش آراس خاکستری :9جدول 
 

 ها ینهگز K S Sgray رتاه

 (055648443/0و 114775735/0) 0/085212089 1 0
گزینه 

 بهینه

 A1 (009947557/0و 032160452/0) 0/021054005 0/247077672 17

 A2 (025127559/0و 055135395/0) 0/040131477 0/470959902 2

 A3 (021248049/0و 049112309/0) 0/035180179 0/412854321 6

 A4 (012513431/0و 036530352/0) 0/024521892 0/287774799 16

 A5 (020194583/0و 047950477/0) 0/03407253 0/399855589 7

 A6 (01885087/0و 046696922/0) 0/032773896 0/384615565 8

 A7 (016454548/0و 04130094/0) 0/028877744 0/33889257 13

 A8 (029734265/0و 060483811/0) 0/045109038 0/529373689 1

 A9 (015801094/0و 038151915/0) 0/026976504 0/316580718 15

 A10 (014551836/0و 041256243/0) 0/02790404 0/327465739 14

 A11 (017006611/0و 042618684/0) 0/029812648 0/349864062 12

 A12 (017886882/0و 043278784/0) 0/030582833 0/358902513 11

 A13 (026284529/0و 053488199/0) 0/039886364 0/468083394 4

 A14 (017179869/0و 044505862/0) 0/030842866 0/361954109 10

 A15 (023917454/0و 054069349/0) 0/038993401 0/457604101 5

 A16 (02599423/0و 053834274/0) 0/039914252 0/46841067 3

 A17 (019208258/0و 0448408/0) 0/032024529 0/375821428 9

 

رهاری دهد که راهکارهای هشتم )بندی با روش آران خاکستری نشان مینتایج اولویت

عتماد متقابل برای مثات نسات به تصویب مدیریت دانش در زنجیره تأمین(، راهکار دوم )ا

تاادل و افزایش دانش در زنجیره تأمین( و راهکار شانزدهم )تقویت انسجام فرهنگی و 

 اند. شده  عنوان بهترین راهکارها انتلار به ،ترتیب به همکاری بین اعضای زنجیره تأمین(
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 هاگیری و پیشنهادنتیجه

ها تحت  ه تأمین بسیاری از شرکترقابت و رشد فناوری، زنجیر شدن یبا جهان ،در عصر کنونی

 ینیقادر به رقابت خواهند بود که بتوانند زنجیره تأم ییها قرار گرفته است و شرکت ریتأث

نقش مدیریت دانش در افزودن ارزش به زنجیره تأمین و  ،رو نیچابک و کارا داشته باشند. ازا

یت دانش در زنجیره پریرش مدیر ،بنابراین ؛افزایش کارایی و پاسلگویی آن محسون است

 تأمین برای رقابت، حروری است.

سازی  شده در این حوزه، به بررسی نقش، اهمیت و مزایای پیاده های انجام پژوهش

اند و به موانع متعددی که برای اجرای مدیریت دانش  مدیریت دانش در زنجیره تأمین پرداخته

تاکنون پژوهشی در زمینه اجرای اند. همچنین،  در زنجیره تأمین وجود دارد، اشاره نکرده

مدیریت دانش در زنجیره تأمین استارتاپ های مواد غرایی تند مصرف انجام نگرفته است. 

خاص  یها یژگیدر حالی است که با توجه به گسترش استارتاپ ها در سراسر جهان و و ،این

حساسیت در  ،یریمواد غرایی تند مصرف و باال بودن نرخ فسادپر ژهیو وکارها به این کسب

زمینه کیفیت و زمان تحویل برای مشتریان، هنوز خأل تحقیقاتی مهمی برای شناسایی 

وکارها وجود دارد. از  راهکارهای رفع موانع اجرای مدیریت دانش در این حوزه از کسب

، پریرش مدیریت دانش در زنجیره تأمین، با موانع متعددی همراه بوده که مانع از ییسو

تحقیق  ،به همین منظور. شود یآنیین م یوکارها وفقیت برای بسیاری از کسببه م یابی دست

پریرش مدیریت دانش در بندی راهکارهای رفع موانع حاحر با هدف شناسایی و اولویت

در  شده یو فرآیند تراح انجام شدآنیین محصوالت غرایی  یوکارها کسب زنجیره تأمین

محصوالت تند مصرف در استارتاپ  نیتأم رهیزنجراستای افزایش کارایی و پاسلگویی در 

پ  از مطالعه مراحل مدیریت دانش  ،برداری قرار گرفت. در این راستاهای آنیین مورد بهره

مدیریت دانش در پریرش در  ، معیارها و موانع مؤثرشده در این حوزه بررسی تحقیقات انجامو 

شده در اختیار خارگان قرار  ی شناساییاز معیارها یشناسایی گردید و فهرست زنجیره تأمین

گرفت. سپ  معیارهای موردنظر پ  از بررسی موردمطالعه و بر اسان نظر خارگان، با روش 

با توزیع پرسشنامه بین خارگان گروه  ،دلفی فازی، تعدیل و نهایی شدند. در گام بعد
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یرمعیارها محاساه شد و استفاده از روش سوآرا، وزن نهایی هریک از معیارها و ز یریگ میتصم

، زیرمعیارهای میزان تعهد مدیریت ارشد نسات به تصویب دانش، میزان نیب نیدراکه 

یکپارچگی مدیریت دانش با زنجیره تأمین، ساختار سازمانی مناسب برای ایجاد و به 

 نیتر عنوان مهم دانش و نهایتاً منابع سازمانی الزم برای ارائه دانش کافی، به یگرار اشتراک

راهکارهای  یبند تیبرای اولو ،همچنین. ندگیری در نظر گرفته شدمعیارها در این تصمیم

برای مقابله با موانع پریرش مدیریت دانش در زنجیره تأمین، بر اسان  شده یینهایی شناسا

بندی با نتایج اولویت بندی شدند. رتاه شده ییروش آران خاکستری، راهکارهای نهایی شناسا

رهاری مثات نسات به تصویب مدیریت اکستری نشان داد که راهکار هشتم )روش آران خ

دانش در زنجیره تأمین(، راهکار دوم )اعتماد متقابل برای تاادل و افزایش دانش در زنجیره 

 به تأمین( و راهکار شانزدهم )تقویت انسجام فرهنگی و همکاری بین اعضای زنجیره تأمین(

به اهمیت و نقش  توان یم ،ار انتلار شدند. در تحلیل این نتیجهعنوان بهترین راهک ترتیب به

برای تصویب  ،رو نیرهاری و مدیریت، نسات به پریرش دانش در زنجیره تأمین اشاره کرد. ازا

دانش در زنجیره تأمین مرکور الزم است، به نقش حیاتی و کلیدی مدیریت و پریرش و 

اجرای مدیریت دانش را  توان یدیریت ارشد، مرهاری توجه شود و با توجیه و جلب حمایت م

ملتل  زنجیره تأمین،  یها هیباید بین سطوح و ال ،با سرعت بیشتری تحقق بلشید. همچنین

مناسای برای همکاری و به  یها نهیتا زم شودروابطی بلندمدت و بر اسان اعتماد متقابل ایجاد 

ه دلیل اینکه هریک از سطوح و . از ترفی، بشوددانش و اتیعات فراهم  یگرار اشتراک

گوناگونی بوده و در نقاط ملتلفی در  یها دارای فرهنگ توانند یزنجیره تأمین م یها هیال

به  توان یداشته باشند، با تقویت انسجام فرهنگی، همکاری و انسجام م سراسر کشور حضور

 .شدمدیریت دانش منجر پریرش بهاود 

های آتی، مندان به این حوزه در پژوهشقههای پژوهش، عیبا توجه به محدودیت

های ملتل  های تأمین را در حوزهگیری از مدیریت دانش در زنجیرهتوانند زمینه بهره می

 ،. از ترفیکنندهای تأمین پاسلگو در صنایعی همچون خودروسازی( فراهم زنجیره ژهیو )به

چند معیاره فازی و خاکستری مانند  گیری تصمیم یها نتایج این تحقیق را با سایر روش توان یم
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توان با تراحی می ،عیوه بر موارد ذکرشده کرد.و ... مقایسه  IVIFو  آران، الکتره، پرومته

. کردسازی صورت سیستمی پیاده را به شده یگیری، فرآیند تراحیک سیستم پشتیاان تصمیم

ن خاره نظر دهنده را افزایش داد و توان تعداد متلصصابرای دستیابی به نتایج قابل استنادتر، می

های دیگری همچنین برای لحاظ کردن عدم اتمینان و ابهام نظرهای ذهنی خارگان، از نظریه

 بهره برد. 2های فازی نو  نظیر تئوری اعداد راف و نظریه مجموعه
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