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مدیریــت دانــش بــه مزایــاي بلنــد مــدت همــکاري و بــه اشــتراک گذاري اطالعــات و دانــش در طــول زنجیــره ی تأمیــن و 
بــراي تمــام اعضــاي آن تأکیــد دارد. بــا توجــه بــه طبیعــت پراکنــده ی عناصــر زنجیــره ی تأمیــن و بــه دنبــال آن پراکندگــي 

دانشــي کــه در ایــن عناصــر وجــود دارد نیــاز بــه فرایندهــاي مدیریــت دانــش در ســازمان ها امــري ضــروري اســت. به تازگــی بررســي 
نقــش مدیریــت دانــش مشــارکتي و جمعــي بــر افزایــش کارایــي زنجیــره ی تأمیــن، توجــه افــراد دانشــگاهی و مدیــران صنایــع را بــه 
ــر افزایــش یکپارچگــي  خــود جلــب کــرده اســت. هــدف ایــن مقالــه شناســایي معیارهــاي تأثیرگــذار مدیریــت دانــش مشــارکتي ب

ــدي آن هاســت. ــن و اولویت بن ــره ی تأمی زنجی
بــراي ایــن منظــور، ابتــدا بــا مــرور مقــاالت قبلــي و نظرســنجي از خبــرگان بــا روش دلفــي چارچوبــي مفهومــي و سلســله مراتبــي 
از ایــن معیارهــا ارائــه شــده اســت. ســپس به منظــور وزن دهــي و ارزیابــي عوامــل به دســت آمــده از فنــون AHP و FAHP اســتفاده 
ــراي  ــا ب ــرون ســازماني، فشــار رقب ــش و در بعــد ب ــت دان ــن فنــون در بعــد درون ســازماني، ایجــاد واحــد مدیری شــده اســت. در ای
پیاده ســازي فرایند هــاي مدیریــت دانــش جمعــي از جملــه مهم تریــن عوامــل تأثیرگــذار نقــش مدیریــت دانــش جمعــي بــر یکپارچگــي 

زنجیــره ی تأمیــن هســتند. نتایــج نشــان مي دهنــد کــه فــن FAHP اولویــت یــک معیــار را بــا اطمینــان بیشــتري نشــان مي دهــد.

واژگانکلیدی:

زنجیره ی تأمین، مدیریت دانش مشارکتي، فنون تصمیم گیري چند معیاره، فرایند تحلیل سلسله مراتبي فازي

1(مقدمه

در دنیــاي رقابتــي امــروز، ســازمان ها بــا چالش هــاي 
و  مشــتریان  خواســته هاي  افزایــش  جملــه  از  زیــادي 
ــاي  ــز بق ــتند. رم ــه هس ــاوری مواج ــریع فن ــرفت س پیش
ســازمان ها توانایــي آن هــا در شناســایي و رفــع ایــن 
ــه  ــار ب ــازمان ها ناچ ــت س ــن عل ــه همی ــت؛ ب ــا اس چالش ه
ــره ی  ــرکاي زنجی ــا ش ــالت ب ــا و تعام ــترش همکاري ه گس

ــتند.  ــن هس تأمی
از آنجایــي کــه یکپارچه ســازي زنجیــره ی تأمیــن بــه 
ــي  ــات و مال ــواد، اطالع ــان  م ــازي جری ــوم هماهنگ س مفه

اســت، امــروزه ســازمان ها بــراي داشــتن زنجیــره ی تأمیــن 
یکپارچــه نیازمنــد به کارگیــري فرایندهــاي مدیریــت دانــش 
ــده  ــام ش ــات انج ــر اقدام ــروري ب ــتند. م ــات هس و اطالع
ــت  ــت طبیع ــه عل ــه ب ــد ک ــان مي ده ــه نش ــن زمین در ای
پراکنــده ی عناصــر زنجیــره ی تأمیــن و بــه دنبــال آن 
پراکندگــي دانشــي کــه در ایــن عناصــر وجــود دارد، نیــاز 
بــه مدیریــت دانــش در ایــن زمینــه احســاس شــده اســت 

ــش، 2011(. ــارا1 و همکاران )م
فرایندهــاي مدیریــت دانــش و اطالعــات در زنجیــره ی 
بــه  کــه  اســت  فعالیت هایــي  تمــام  شــامل  تأمیــن، 

1. Marra
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ســازمان ها کمــک مي کنــد کلیــه منابــع اطالعاتــي و 
ــداف  ــق اه ــتاي تحق ــود را در راس ــي خ ــاي دانش دارایي ه
ــن  ــد. ای ــرار دهن ــار شــرکاي آن ق ــن در اختی ــره تأمی زنجی
ــا  ــه ب ــازند ک ــادر مي س ــازمان ها را ق ــراد و س ــا اف فراینده
ــن از  ــره ی تأمی ــات در کل زنجی ــش و اطالع ــتراک دان اش
ــهیل  ــب تس ــا موج ــد ت ــتفاده کنن ــر اس ــات یکدیگ تجربی
افزایــش  و  تأمیــن  زنجیــره ی  یکپارچگــي  فرایندهــاي 

کارایــي آن بشــوند. )هندفیلــد1، 1999(
ــه شناســایی عوامــل تأثیرگــذار  هــدف از تدویــن ایــن مقال
نقــش مدیریــت دانــش مشــارکتي بــر یکپارچگــي زنجیره ی 
ــش و  ــت دان ــه مدیری ــد چگون ــا نشــان ده ــن اســت ت تأمی
زنجیــره ی  یکپارچگــي  و  کارایــي  اطالعــات مي تواننــد 
تأمیــن را افزایــش دهنــد؟ همچنیــن بــا اندازه گیــري 
ــر آن  ــعي ب ــل س ــن عوام ــدام از ای ــر ک ــت ه ــبت اهمی نس
دارد تــا نشــان دهــد چگونــه از یــک نظــام مدیریــت دانــش 
بــراي فراینــد اشــتراک دانــش اســتفاده بشــود تــا شــرکاي 
زنجیــره ی تأمیــن را بــراي به کارگیــري روش هــاي مدیریــت 

دانــش ترغیــب کنــد؟
اســتخراج  بــراي  پرســش نامه  روش  از  مقالــه  ایــن  در 
معیارهــاي تأثیرگــذار بــر نقــش روش هــاي مدیریــت 
دانــش مشــارکتي در یکپارچه ســازي زنجیــره ی تأمیــن 
ــا  ــده ب ــتخراج ش ــل اس ــپس عوام ــود و س ــتفاده مي ش اس
اســتفاده از فــن فراینــد تحلیــل سلســله مراتبــي، وزن دهــي 
تحلیل هایــي،  چنیــن  نتیجــه ی  مي شــوند.  ارزیابــي  و 
ــراي ارتقــاي یکپارچگــي زنجیــره ی  ــه ي پیشــنهاداتي ب ارائ
تأمیــن، بهبــود چالش هــاي موجــود در ســازمان و در 
نتیجــه افزایــش پاســخ گویي بــه نیازهــاي مشــتریان اســت. 

ــت:  ــر اس ــرح زی ــه ش ــه ب ــاختار مقال س
در بخــش دوم مفاهیــم مــورد نیــاز به طــور مختصــر شــرح 
داده مي شــوند. در بخــش ســوم بــه تحقیقــات قبلــي انجــام 
گرفتــه در زمینــه تعییــن نقــش مدیریــت دانــش مشــارکتي 
ــره ی  ــي زنجی ــي در یکپارچگ ــکاري گروه ــاي هم و ابزاره
ــدا  ــل پی ــر مراح ــود. در بخــش آخ ــه مي ش ــن پرداخت تأمی
ــاد  ــي و ایج ــورت بوم ــب به ص ــاخص هاي مناس ــردن ش ک

ــي  ــراي ارزیاب ــاري ب ــون آم ــري فن ــش نامه و به کارگی پرس
و  نتیجه گیــري  نهایــت  در  و  شــده  بیــان  پرســش نامه 
پیشــنهاداتي بــراي افزایــش کارایــي شــرکت ها ارائــه 

مي شــود.

2(مفاهیمموردنیاز

2ـ1(زنجیرهیتأمین

ــا  ــط ب ــاي مرتب ــام فعالیت ه ــامل تم ــن2 ش ــره ی تأمی زنجی
ــام  ــواد خ ــه م ــات، از مرحل ــه کاال و خدم ــان و مبادل جری
ــل مصــرف توســط  ــي قاب ــه محصــول نهای ــا مرحل ــه ت اولی
ــان  ــر جری ــاالت عالوه ب ــل و انتق ــن نق ــت. ای ــتري اس مش
مــواد )منابــع ملمــوس3( شــامل جریــان اطالعــات و مالــي 

ــد ، 1999(. ــود )هندفیل ــوس4( مي ش ــع ناملم ــز )مناب نی

2ـ2(یکپارچگيزنجیرهیتأمین5

ــاي  ــه معن ــع ب ــن در واق ــره ی تأمی ــازي زنجی یکپارچه س
فعالیت هــا،  ارتباطــات،  یکپارچه کــردن  و  مجتمع ســازي 
برقــراري  به منظــور  مکان هــا  و  فرایندهــا  وظایــف، 
ــدگان،  ــتریان، تأمین کنن ــن مش ــته بی ــم پیوس ــاط به ه ارتب
ــن  ــره ی تأمی ــاي درون زنجی ــر اعض ــان و دیگ عمده فروش

.)2007 )یانگ لــي6،  اســت 

2ـ3(مدیریتدانشمشارکتي7

ــراد در  ــات اف ــوان اقدام ــارکتي به عن ــش مش ــت دان مدیری
ــه به منظــور  ــده ک مجموعــه اي از ســازمان ها تعریــف ش
ــودن و به کارگیــري  ایجــاد، اشــتراک گذاري، در دســترس ب
دانــش در سرتاســر مرزهــاي ســازمان اســت. اعضــاي درون 
ــش  ــت دان ــطه مدیری ــازماني به واس ــرون س ــازماني و ب س
مشــارکتي یکدیگــر را بهتــر درک کــرده و از تجربیــات هــم 

)2007 )یانگ لــي،  مي شــوند.  بهره منــد 

3(ادبیاتموضوع

در دهــه ي اخیــر مطالعــات بســیاري بــه مبحــث مدیریــت 
ــن  ــد. ای ــن پرداخته ان ــره ی تأمی ــوزه ي زنجی ــش در ح دان

1. Handfield
2. Supply chain
3. Tangible Resources
4. Intangible Resources

5. Supplychain integration
6. Yulong Li
7. Collaborative Knowledge Management practice (CKMP)
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ــه بررســي روش هــاي  ــي اســت کــه بیشــتر آن هــا ب در حال
ــي،  ــت رقابت ــش مزی ــارکتي در افزای ــش مش ــت دان مدیری
بــا در نظــر  تأمیــن  یکپارچگــي و کارایــي زنجیــره ی 
ــي  ــاي کل ــه ی چارچوب ه ــه و ارائ ــات اولی ــن مفروض گرفت
ــي  ــاي متفاوت ــه دیدگاه ه ــه اینک ــه ب ــا توج ــد. ب پرداخته ان
از  بحــث مطــرح شــده خالصــه اي  ایــن  بــه  نســبت 
ــاط  ــه ارتب ــده در زمین ــام ش ــاي انج ــاي تحقیق ه یافته ه
بیــن مدیریــت دانــش و زنجیــره ی تأمیــن بــه ترتیــب ســال 

ــردآوري شــده اســت. همان طــور  انتشــار در جــدول )1( گ
کــه در جــدول )1( نشــان داده شــده بیشــتر مقــاالت 
ــه  ــد ک ــان کرده ان ــف بی ــه شــیوه هاي مختل مطــرح شــده ب
اشــتراک دانــش در کل زنجیــره ی تأمیــن ســبب مي شــود 
نیازهــاي مشــتریان بــراي ارائــه ی کاال و خدمــات، دقیق تــر 
ــکاري شــرکاي  ــي از هم شناســایي شــود و در ســطح باالی

ــوند. ــدت آن ش ــع دراز م ــه مناف ــن متوج ــره ی تأمی زنجی

یافتههايتحقیقسالانتشارنویسنده)ها(ردیف

2001چنگ1و همکارانش1
شرکاي زنجیره ی تأمین با استفاده از اشتراک اطالعات و کاهش تأخیر رد و بدل شدن آن در طول زنجیره ی 

تأمین، به اهداف مشترک دست پیدا کرده، سود و عملکرد را بهینه مي کنند و مزایاي رقابتي را افزایش 
مي دهند. )01(

2002هنسن22
با بررسي فرایند اشتراک دانش بین چند شرکت الکترونیکي بزرگ، به این نتیجه رسید که هماهنگي 

زنجیره ی تأمین داخل شرکت ها یا در مرز بین آن ها به فرایندهاي اشتراک اطالعات، همکاري، یکپارچگي و 
تعهدات دراز مدت نیاز دارد. )05(

2003دسوزا3 و همکارانش3
سازوکار جریان اطالعات در سامانه هاي مدیریت دانش مشارکتي را کشف و بررسي کردند. اما در تحقیقات 
خود در مورد اینکه شرکت ها چگونه از اشتراک دانش براي بهبود عملکرد خود استفاده کنند کاري انجام 

نداده بودند. )01(

یافته هاي این مقاله نشان داده که کلید یک زنجیره ی تأمین کارآمد و مؤثر این است که همه اطالعات در کل 2003هیلد هوس و توویل44
زنجیره ی تأمین واضح و قابل مشاهده باشد. )08(

2003سالیس و النس55
در این مقاله از 6IKS به عنوان یک فعالیت مشترک بین تأمین کننده و مشتري یاد مي شود که در آن دو طرف 

اطالعات خود را به اشتراک مي گذارند. IKS فعالیتي است که در آن هر دو شرکت تالش مي کنند ارزش 
بیشتري را نسبت به حالتي که جداگانه کار مي کنند، به وجود آورند. )08(

2005باکو و ونگر67
این مقاله با بررسي 182 شرکت به این نتیجه رسید که بیشترین بهبود در عملکرد سازمان ها و افزایش مزیت 

رقابتي زماني اتفاق مي افتد که با استفاده از فناوري اطالعات قابلیت هاي اشتراک اطالعات و دانش در کل 
زنجیره ی تأمین توسعه یابد. )05(

در این مقاله عالوه بر بررسي تأثیر اشتراک دانش در زنجیره ی تأمین، مدلي ارائه شده که نشان مي دهد چگونه 2008ونگ8 و همکارانش7
منابع دانشي اعضاي زنجیره ی تأمین را مدیریت مي کند. )02(

2009ناکانو و پدروسو89

آن ها تحقیقات خود را روي صنعت داروسازي انجام دادند. از آنجا که در این صنعت اطالعات و دانش 
تخصصي و فني به صورت ناهمگون در کل زنجیره ی تأمین جریان داشت، اهمیت تسهیل جریان اطالعات 
در کل زنجیره ی تأمین شناخته شد. نتایج بررسي این مقاله نشان داد که این صنعت به مدیریت یکپارچه 
اطالعات تخصصي و فني، اطالعات سفارش، جریان هاي مالي و مواد نیازمند بود، به همین علت استفاده از 

سامانه هاي فناوري اطالعات و شبکه هاي اجتماعي را پیشنهاد دادند. )02(

حوسین اینس و مورات 9
2010کامبرسي10

یافته هاي مقاله نشان مي دهد که اشتراک دانش در کل زنجیره ی تأمین سبب مي شود نیازهاي مشتریان 
براي ارائه کاال و خدمات، دقیق تر شناسایي شود و در سطح باالیي از همکاري شرکاي زنجیره ی تأمین متوجه 

منافع دراز مدت آن شوند. )08(

2010خالفان11 و همکارانش10
این مقاله به نقش اجتماعات مبتني بر تجربه12 به عنوان یکي از روش هاي مدیریت دانش مشارکتي تأکید 
کرده است. یافته هاي این مقاله نشان مي دهد که تسخیر و اشتراک دانش و اطالعات، یکپارچگي زنجیره ی 

تأمین و کارایي آن را بهبود مي بخشد. )02(

2011کارین13 و همکارانش11
این مقاله مدیریت دانش را مهم ترین عاملي مي داند که زنجیره ی تأمین را توانمند مي سازد و در این راستا به 

ارائه چارچوب مفهومي براي پیاده سازي مدیریت دانش در زنجیره ی تأمین شرکت هاي فرانسوي مي پردازد.
)05(- خالصه خود مقاله

جدول1:مروريبریافتههايتحقیقهايانجامشدهدرزمینهارتباطمدیریتدانشمشارکتيبازنجیرهیتأمین

1. Cheng
2. Hansen
3. Desouza
4. hildhouse and Towill
5. Elnes and Sallis
6. Inter-firm knowledge sharing
7.Bako and wenger

8. weng
9. Nakano and Pedroso
10. Huseyin INCE and Murat ÇEMBERCI
11. Khalfan
12. CoPs
13. Karine



ی  
رکت

شا
ش م

 دان
ت

یری
مد

یر 
 تاث

بی
زیا

 ار
ای

 بر
بی

چو
چار

ئه 
ارا

101

ت
یفی

و ک
رد 

ندا
ستا

ت ا
یری

مد
ی 

یج
ترو

ی- 
علم

مه 
ل نا

فص
13

93
ار 

 به
1و

39
2 

ان
ست

 زم
- 1

1-
10

ی 
یاپ

- پ
 1

4و
ی 

 ها
اره

شم
م- 

هار
 چ

ال
س

4(روشتحقیق
ــي  ــي و یکپارچگ ــش کارای ــر افزای ــارکتي ب ــش مش ــت دان ــر مدیری ــزان تأثی ــا می ــت ت ــن اس ــر ای ــعي ب ــش س ــن پژوه در ای
زنجیــره ی تأمیــن ارزیابــي شــود. پــس از مــرور ادبیــات در زمینــه نقــش مدیریــت دانــش بــر زنجیــره ی تأمیــن و نظرســنجي 

ــا جــدول )2( نشــان داده شــده اســت. ــق ب ــا روش دلفــي، عوامــل اســتخراج شــده مطاب ــره ب ــراد خب از اف

زیرمعیارمعیارطبقه

درون سازماني

زیرساخت فناوري

نظام پشتیبان ارتباط

نظام مدیریت پایگاه دانش

پورتال اطالعات سازماني

زیرساخت سازماني

ایجاد واحد مدیریت دانش در چارت سازماني

تأکید و حمایت مدیران بر اشتراک گذاري دانش

تمایل کارکنان در به اشتراک گذاري دانش

خارج سازماني

ویژگي هاي محیطي

CKMP فشار رقبا براي پیاده سازي

CKMP نیاز مشتریان براي پیاده سازي

تغییرات فناوری در صنعت مورد نظر

ارتباط شرکا

CKMP آمادگي شرکا براي پیاده سازي

وجود اعتماد بین شرکا براي اشتراک گذاري دانش

تعهد شرکا براي اشتراک گذاري دانش

(SCI(2بریکپارچگيزنجیرهیتأمین(CKMP(1جدول2:عواملاستخراجشدهمؤثربرنقشمدیریتدانشمشارکتي

ــري شــامل ســه ســطح نشــان داده مي شــود کــه بیانگــر ســاختار سلســله  ــب تصمیم گی در شــکل )1( درخــت سلســله مرات
مراتبــي ارزیابــي نقــش مدیریــت دانــش مشــارکتي بــر یکپارچگــي زنجیــره ی تأمیــن اســت.

معیارهای تأثیرگذار بر نقش مدیریت دانش مشارکتی 
در یکپارچگی زنجیره تأمین

عوامل درون سازمان عوامل خارج از سازمان

زیر ساخت سازمانی زیر ساخت فناوری ویژگی های محیطی ارتباط شرکا

تاکید و 
حمایت 

مدیران در 
به اشتراک 

گذاری 
دانش

ایجاد 
واحد 

مدیریت 
دانش در 
چارت 
سازمانی

تمایل 
کارکنان 
در به 

اشتراک 
گذاری 
دانش

سیستم 
پشتیبان 

ارتباط

سیستم 
مدیریت 
پایگاه 
دانش

پورتال 
اطالعات 
سازمانی

فشار رقبا 
برای پیاده 

سازی 
CKMP

نیاز 
مشتریان 
برای پیاده 

سازی 
CKMP

تغییرات 
تکنولوژی 
در صنعت 
مورد نظر

آمادگی 
شرکا 

برای پیاده 
سازی 
CKMP

وجود 
اعتماد 
بین 

شرکا در 
اشتراک 
گذاری 
دانش

تعهد 
شرکا در 

به اشتراک 
گذاری 
دانش

شکل1:ساختارسلسلهمراتبيارزیابينقشمدیریتدانشمشارکتيبریکپارچگيزنجیرهیتأمین

1. Collaboration knowledge managment practice
2. Supply chain managment
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فصل نامه علمی- ترویجی مدیری
سال چهارم- شماره های 4و1 - پیاپی 10-11 - زمستان 1392و بهار 1393

ــواره در  ــت، هم ــان اس ــکل )1( نمای ــه در ش ــور ک همان ط
ــدف  ــه ه ــرار دارد ک ــري ق ــدف تصمیم گی ــت ه رأس درخ
ــش مشــارکتي  ــت دان ــن پژوهــش بررســي نقــش مدیری ای
ــطح  ــت. س ــن اس ــره ی تأمی ــي زنجی ــش یکپارچگ ــر افزای ب
ــا  ــطح معیاره ــطح دوم س ــم، س ــطح تصمی ــام س ــه ن اول ب
ــکل )1(  ــه ش ــه ب ــا توج ــت. ب ــوم زیرمعیارهاس ــطح س و س
بــه علــت چندگانگــي معیارهــا و زیرمعیارهــا و درگیــر 
ــه )ارزیابــي  بــودن تصمیم گیرنــدگان، مســأله ی اصلــي مقال
ــر افزایــش  نقــش روشهــاي مدیریــت دانــش مشــارکتي ب
کارایــي زنجیــره ی تأمیــن( بــه مســائل چنــد بعــدي توســعه 
ــل  ــي عوام ــي و وزن ده ــراي ارزیاب ــذا ب داده شــده اســت. ل
ــد  ــري چن ــون تصمیم گی ــي از فن ــه یک ــده ب ــتخراج ش اس
معیــاره (MADM)1 نیــاز اســت. روش هــاي متعــددي 
ــه شــده اســت کــه روش 2AHP یکــي  ــراي MADM ارائ ب
از آنهاســت و بــراي اولیــن بــار توســط ســاعتي3 در ســال 
ــا  ــي ب ــل سلســله مراتب ــد تحلی 1980 مطــرح شــده. فراین
ــروع  ــري ش ــر تصمیم گی ــدي عناص ــایي و اولویت بن شناس
مي شــود. فراینــد شناســایي عناصــر و ارتبــاط بیــن آن هــا 
ــي  ــله مراتب ــاختار سلس ــک س ــاد ی ــه ایج ــر ب ــه منج ک
مي شــود  نامیــده  مراتــب  سلســله  ســاختن  مي شــود 

)ســاعتي، 2008(.
سلســله مراتبــي بــودن ســاختار بــه ایــن دلیــل اســت کــه 
عناصــر تصمیم گیــري را مي تــوان در ســطوح مختلــف 
ــي  ــي هنگام ــله  مراتب ــل سلس ــد تحلی ــرد. فراین ــه ک خالص
ــا چنــد گزینــه رقیــب و معیــار  کــه عمــل تصمیم گیــري ب
تصمیم گیــري روبــه رو اســت مي توانــد اســتفاده شــود. 
معیارهــاي مطــرح شــده می تواننــد کّمــی یــا کیفــی 

ــش، 2010(. ــگ4 و همکاران ــند )هوان باش
AHP یــک روش قابــل انعطــاف و قــوي بــراي تصمیم گیــري 

ــر و کار  ــده س ــائل پیچی ــا مس ــه ب ــت ک ــاره اس ــد معی چن
ــه  ــر گرفت ــي در نظ ــي و کّم ــاي کیف دارد و در آن جنبهه
ــه  ــده را ب ــائل پیچی ــازي مس ــن روش جداس ــود. ای ميش
سلســله مراتــب، بــا هــدف در بــاالي سلســله مراتــب و نیــز 
ــله  ــطوح سلس ــا در زیرس ــطوح و زیرمعیاره ــا در س معیاره

ــاعتي1، 2008(. ــازد )س ــر ميس ــکان پذی ــب ام مرات

ــت  ــکاس درس ــه انع ــادر ب ــنتي ق ــود،AHP س ــن وج ــا ای ب
فرایندهــاي شــناخت انســاني نیســت. به ویــژه در شــرایطي 
کــه مســائل تعریــف نشــدهاند یــا حــل آن هــا مســتلزم عــدم 
اطمینــان در داده اســت )ایــن مســائل بــه اصطــالح فــازي 
 FAHPــام ــه ن ــد ب ــردي جدی ــذا رویک ــوند(. ل ــده ميش نامی
کــه ترکیبــي از روش AHP ســاعتي و تئــوري فــازي اســت، 

توســط چانــگ پیشــنهاد شــد )چانــگ5 و همکارانــش(.
ــدي اســت کــه توســط  FAHP روش شناســی به نســبت جدی

الرهــون و پدربکــز توســعه داده شــده اســت و AHP را بــراي 
حالتــي کــه بــه محیطهــاي فــازي و مبهــم منجر شــد، بســط 
داد )الرهــوون6 و همکارانــش،FAHP .)1983 قــادر اســت 
مســائل مبهــم )فــازي( را حــل و عواملــي که اســتثنا هســتند، 

ــد. ــي آنهــا رتبه بنــدي کن ــا نســبتهاي وزن ــق ب مطاب
ــان و  ــدم اطمین ــا ع ــتن ب ــروکار داش ــي س FAHP از توانای

ــي و  ــراي ارزیاب ــاني ب ــاي انس ــودن در قضاوته ــبي ب نس
ــش  ــت دان ــش مدیری ــذار نق ــاي تأثیرگ ــي معیاره وزن ده
مشــارکتي بــر افزایــش یکپارچگــي زنجیــره ی تأمیــن 
برخــوردار اســت. در ایــن مقالــه از دیــدگاه FAHP مطابــق 
ــه  ــراي ارائ ــگ ب ــعه اي چان ــل توس ــه و تحلی ــا روش تجزی ب
تــا  ميشــود  اســتفاده  تصمیم گیرنــدگان  قضاوتهــاي 
عوامــل مؤثــر نقــش مدیریــت دانــش مشــارکتي بــر 
افزایــش یکپارچگــي زنجیــره ی تأمیــن را اولویت بنــدي 
کنــد و نتایــج به دســت آمــده از ایــن فــن بــا فراینــد تحلیــل 

ــود. ــه ميش ــي مقایس ــله مراتب سلس

ــت ــرنقــشمدیری ــرب ـ1(مقایســهزوجــيعوامــلمؤث 4
دانشمشــارکتيبــرافزایــشیکپارچگــيزنجیــرهیتأمین

بــا توجــه بــه اینکــه هــدف از ایــن تحقیــق بررســي تأثیــر 
ابزارهــاي مدیریــت دانــش مشــارکتي بــر یکپارچگــي 
ــراي  ــي ب ــت، از روش کّم ــن اس ــره ی تأمی ــي زنجی و کارای
تحقیــق اســتفاده شــده اســت. در ایــن روش پرســش نامه اي 
طراحــي شــده و بیــن 15 نفــر خبــرگان مدیریــت زنجیــره ی 
تأمیــن و مدیریــت دانــش توزیــع شــده اســت. ویژگيهــاي 

پاســخ دهنــدگان مطابــق جــدول )3( اســت.

1. Multi attribute decision making
2. Analytical hierarchy processing
3. Saaty

4. Huang
5. Chang
6. Laarhoven
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تعدادمیزانتحصیالتسمت

2دکتراي تخصصياستاد دانشگاه

4کارشناسکارشناس در بخش نظام هاي پشتیباني تأمین )شرکت ساپکو(

2کارشناس ارشدمدیر برنامه ریزي و کنترل تأمین و تولید سایت هاي داخلي و خارجي )شرکت ساپکو(

2کارشناس ارشدمسئول گروه کارشناسي نظام هاي تأمین )شرکت پوالسا(

5کارشناسکارشناس فناوري و برنامه ریزي )شرکت پوالسا(

جدول3:مشخصاتپاسخدهندگان

پرســش نامه ها به صــورت مقایســه زوجــي بیــن هــر دو معیــار یــا زیرمعیــار بــوده و خبــرگان بایــد نســبت اهمیــت دو معیــار 
را بــا توجــه بــه جــدول )4( از دیــدگاه خــود پاســخ ميدادنــد.

توضیحتعریفامتیاز)شدتاهمیت(

در تحقیق، هدف دومعیار اهمیت مساوي دارند.اهمیت مساوي1

تجربه نشان مي دهد که براي تحقق هدف اهمیت i بیشتر از j است.اهمیت اندکي بیشتر3

تجربه نشان مي دهد که اهمیت i خیلي بیشتر از j است.اهمیت بیشتر5

تجربه نشان مي دهدکه اهمیت i خیلي بیشتر از j است.اهمیت خیلي بیشتر7

اهمیت خیلي بیشتر i نسبت به j به طور قطعي به اثبات رسیده است.اهمیت مطلق9

هنگامي که حالت هاي میانه وجود دارد.حالت بینابین2و4و  6و 8 

جدول4:مقایسهی9کمیتيساعتيبرايمقایسهیدودویيمعیارها)برتولینيوبراگلیا2006،1(

4ـ2(ارزیابــيعوامــلمؤثــربــرنقــشمدیریــتدانــش
ــن ــرهیتأمی ــيزنجی ــشیکپارچگ ــرافزای مشــارکتيب

ــاره ــدمعی ــريچن ــونتصمیمگی ــتفادهازفن ــااس ب

ــب  ــا از پاســخدهندگان، ضری ــع آوري داده ه ــس از جم پ
نرم افــزار  از  اســتفاده  بــا  پرســش نامه ها  ناســازگاري 
ــش نامه ها  ــه از پرس ــه نمون ــبه و س Expertchioce محاس

ــل توجــه  ــاال حــذف شــد. قاب ــرخ ناســازگاري ب ــه علــت ن ب
ــر  ــش نامه براب ــي 12 پرس ــازگاري کل ــرخ ناس ــه ن ــت ک اس
0/01 اســت کــه چــون از حــد اســتاندارد یعنــي 0/1 

کمتــر اســت، پــس ميتــوان بــا قطعیــت گفــت کــه 
برخــوردار  خوبــي  نســبتاً  ســازگاري  از  پرســش نامهها 
هســتند. ســپس در ادامــه، پاســخهاي خبــرگان بــا اســتفاده 
ــل، بررســي و  ــاره تحلی ــد معی ــري چن ــن تصمیم گی از دو ف
ــا  ــرگان را ب ــخ هاي خب ــوند. در گام اول پاس ــه ميش مقایس
روش ahp و بــا کمــک نرم افــزارExpertchioce محاســبه 
کــرده و وزن معیارهــا و زیرمعیارهــا طبــق جــدول )5( 

ــت. ــده اس ــت آم به دس

1. Bertolini and Braglia
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فصل نامه علمی- ترویجی مدیری
سال چهارم- شماره های 4و1 - پیاپی 10-11 - زمستان 1392و بهار 1393

زیرمعیارمعیارطبقه

درونسازماني)0.428(

زیر ساخت فناوري )0.555(

نظام پشتیبان ارتباط )0.473(

نظام مدیریت پایگاه دانش )0.294(

پورتال اطالعات سازماني )0.233(

زیر ساخت سازماني )0.445(

ایجاد واحد مدیریت دانش درچارت سازماني )0.507(

تاکید و حمایت مدیران براشتراک گذاري دانش )0.278(

تمایل کارکنان در به اشتراک گذاري دانش )0.215(

خارجسازماني)0.572(

ویژگي هاي محیطي )0.455(

1CKMP فشار رقبا براي پیاده سازي
)0.463( 

CKMP نیاز مشتریان براي پیاده سازي
)0.301( 

تغییرات فناوری در صنعت موردنظر )0.236(

ارتباط شرکا
)0.545(

 CKMP آمادگي شرکا براي پیاده سازي
)0.559( 

وجود اعتماد بین شرکا براي اشتراک گذاري دانش )0.230(

تعهد شرکا براي اشتراک گذاري دانش )0.21(

جدول5:نتایجمحاسباتفرایندتحلیلسلسلهمراتبي

بــودن  نســبي  و  اطمینــان  عــدم  علــت  بــه  ســپس 
ــا  ــبه و ب ــخها محاس ــن پاس ــرگان، میانگی ــاي خب قضاوته
ــان  ــاس زب ــدار مقی ــن مق ــه نزدیک تری ــداد ب ــردن اع گردک
شــناختي مطابــق شــکل )2( داده هــاي ورودي بــراي تجزیــه 
و تحلیــل AHP فــازي آمــاده شــده اســت. در پرســش نامه 
بــه دلیــل محدودیــت زمانــي و زیــاد بــودن دادههــا، فقــط 
ــا  ــق ب ــس را مطاب ــر ماتری ــاالي قط ــه ب ــوط ب ــواالت مرب س
شــکل )2( به صــورت اعــداد ســه تایــي )حــد پاییــن، حــد 
ــردن  ــوس ک ــا معک ــت آورده و ب ــاال( به دس ــد ب ــط، ح وس
ایــن ســؤاالت پاســخهاي مربــوط بــه قطــر پاییــن ماتریــس 

ــین2، 2008(. ــود )پرس ــل ميش حاص

پرســش نامه ها  میانگیــن  حاصــل  از  کــه  پاســخهایي 
ــن  ــاال و پایی ــد ب ــا به دســت آوردن ح ــدند ب ــع آوري ش جم
ــناختي، ورودي  ــان ش ــاس زب ــکل )2( مقی ــا ش ــق ب مطاب
 FAHP.ــگ هســتند ــعه اي چان ــه روش توس ــدل FAHP ب م
ــا  ــن جوابه ــب و از میانگی ــات داده ورودي را ترکی مقایس
ــر نقــش مدیریــت  ــر ب ــه و تحلیــل عوامــل مؤث ــراي تجزی ب
دانــش مشــارکتي روي یکپارچگــي زنجیــره ی تأمیــن 
اســتفاده ميکنــد. بــر اســاس ایــن رویکــرد بردارهــاي وزنــي 
ــار  ــه  هنج ــي ب ــاي وزن ــود و ســپس برداره ــبه ميش محاس

ــوند. ــال( ميش )نرم

اهمیت 
یکسان

کمی 
مهمتر از

اهمیت 
بیشتر

اهمیت خیلی 
بیشتر

اهمیت 
نامحدود

شکل2:مقیاسزبانشناختياعدادمثلثيبراياهمیتنسبي

1. Colabration knowledge management system
2. Perçin
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ــر ــرب ــلمؤث ــازيعوام ــيف ــيووزنده 4ـ3(ارزیاب
ــرهی ــيزنجی ــشرويیکپارچگ ــتدان ــشمدیری نق

ــن تأمی

در ایــن مرحلــه ماتریسهــاي اولیــه ي ارزیابــي فــازي 
بــا اســتفاده از میانگیــن پاســخهاي خبــرگان حاصــل 
اعــداد  به صــورت  فــازي  ارزیابــي  جدول هــاي  و  شــد 
ــاال( آمــاده ي  ســه تایــي )حدپاییــن، حــد متوســط، حــد ب
انجــام محاســبات روش FAHP شــد. همچنیــن ســازگاري 

ماتریسهــاي مقایســات زوجــي نیــز بررســي شــده اســت.
بــراي بررســي نقــش مدیریــت دانــش مشــارکتي بــر 
ــطح اول را  ــد س ــدا بای ــن، ابت ــره ی تأمی ــي زنجی یکپارچگ
کــه در ایــن مقالــه ســطح تصمیــم نامگــذاري شــده اســت، 
وزن دهــي کــرد. جــدول )6( ماتریــس ارزیابــي فــازي ســطح 
تصمیــم )عوامــل درون ســازماني- عوامــل بیــرون ســازماني( 

ــد. ــه ميده را ارائ

عواملدرونسازمانعواملخارجسازمان

(1,1.5,2)(1,1,1)عواملخارجسازمان

(1,1,1)(1 ,0.5,0.6)عواملدرونسازمان

جدول6:ماتریسارزیابيفازيسطحتصمیم)عواملدرونسازماني-عواملبیرونسازماني(

فراینــد  فــن  بــراي  نظــر  مــورد  محاســبات  از  پــس 
Ex-  تحلیــل سلســله مراتبــي بــا اســتفاده از نرم افــزار

cel بردارهــاي وزنــي نرمــال شــده )به هنجــار( هــدف 

ــه  ــا توج ــذا ب ــد. ل ــت ميآی ــورت w=(0.7,0.3) به دس به ص
ــت  ــر مدیری ــي تأثی ــده در ارزیاب ــاي به دســت آم ــه وزنه ب
دانــش مشــارکتي بــر یکپارچگــي زنجیــره ی تأمیــن، عوامــل 

خارجــي بیــن ســازماني نســبت بــه عوامــل درون ســازماني، 
ــري دارد. ــت بارزت اهمی

ــا توجــه  ــه طریــق مشــابه، خبــرگان اکنــون معیارهــا را ب ب
ــای )7( و  ــد. جدول ه ــه ميکنن ــم مقایس ــطح تصمی ــه س ب
)8( نتایــج محاســبات FAHP بــراي ســطح دوم )معیارهــا( را 

نشــان ميدهــد.

وزنزیرساختسازمانيزیرساختفناوريعواملدرونسازماني

0.69(1,1.5,2)(1,1,1)زیرساختفناوري

0.31(1,1,1)(1 ,0.5,0.6)زیرساختسازماني

جدول7:ماتریسارزیابيفازيعواملدرونسازماني

وزنارتباطباشرکاویژگيهايمحیطيعواملبینسازماني

0.5(1.5 ,1 ,0.5)(1,1,1)ویژگيهايمحیطي

0.5(1,1,1)(2 ,0.6,1)ارتباطباشرکا

جدول8:ماتریسارزیابيفازيعواملخارجسازماني

ــود  ــتنباط ميش ــای )7( و )8( اس ــه جدول ه ــه ب ــا توج ب
ــدگان  ــر اســاس ترکیبــي از قضاوتهــاي تصمیمگیرن کــه ب
معیــار  خبــرگان  ســازماني،  درون  عوامــل  ارزیابــي  در 
زیرســاخت فنــاوري را نســبت بــه معیــار زیرســاخت 
ــت در  ــزان اهمی ــن می ــه ای ــد ک ــت دادهان ســازماني ارجحی
ــت  ــري به دس ــا وزن باالت ــه AHP ب ــبت ب ــن FAHP نس ف
آمــده اســت. همچنیــن در ارزیابــي عوامــل بــرون ســازماني، 
ــرکا در  ــا ش ــاط ب ــي و ارتب ــاي محیط ــار ِویژگي ه دو معی

هــردو روش، از درجــه اهمیــت تقریبــا یکســاني برخــوردار 
اســت.

4ـ4(ارزیابــيووزندهــيفــازيزیــرمعیارهــاي
ــر( ــطحآخ ــدهدرس ــتخراجش ــلاس ــذار)عوام تأثیرگ

طبــق رویــه ارزیابــي مرحلــه قبــل، اکنــون خبــرگان، زیــر 
ــا  ــر( را ب ــطح آخ ــده در س ــتخراج ش ــل اس ــا )عوام معیاره
ــب  ــه ترتی ــاخصها( ب ــا )ش ــدام از معیاره ــه هرک ــه ب توج
ــه ها در  ــن مقایس ــج ای ــد. نتای ــي ميکنن ــه ی زوج مقایس
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ــش  ــت. بخ ــده اس ــدول )9( آم ــف ج ــاي مختل بخشه
مؤثــر  عوامــل  ارزیابــي  ماتریــس   )9( جــدول  اول 
یکپارچگــي  بــر  مشــارکتي  دانــش  مدیریــت  نقــش 
ــي  ــر یعن ــطح باالت ــه س ــه ب ــا توج ــن ب ــره ی تأمی زنجی
ــي  ــدول )9( ارزیاب ــش دوم ج ــاوري، بخ ــاخت فن زیرس

ــازماني،  ــه زیر ســاخت س ــا توجــه ب ــذار ب ــل تأثیرگ عوام
بخــش ســوم ماتریــس ارزیابــي عوامــل اســتخراج شــده 
بــا توجــه بــه ویژگی هــای محیطــي و بخــش آخــر 
ــرکا را  ــاي ش ــه ویژگيه ــه ب ــا توج ــي ب ــس ارزیاب ماتری

ــد. ــان ميده نش

وزنپورتالاطالعاتسازمانينظاممدیریتپایگاهدانشنظامپشتیبانارتباطزیرساختفناوري

0.66(2,2.5,3)(2,2.5,3)(1,1,1)نظام پشتیبان ارتباط

0.21(1,1.5,2)(1,1,1)(0.5 ,0.3,0.4)نظام مدیریت پایگاه دانش

0.12(1,1,1)(1 ,0.5,0.6)(0.5 ,0.3,0.4)پورتال اطالعات سازماني

ایجادواحدمدیریتدانشدرزیرساختسازماني
چارتسازماني

تاکیدوحمایتمدیرانبر
اشتراکگذاريدانش

تمایلکارکناندربهاشتراک
وزنگذاريدانش

0.575(3,3.5,3.5)(3,3.5,3.5)(1,1,1)ایجاد واحد مدیریت 

دانش در چارت سازماني
0.20(1,1.5,2)(1,1,1)(0.2,0.2,0.3)تاکید و حمایت مدیران بر اشتراک گذاري دانش

تمایل کارکنان در
0.224(1,1,1)(1 ,0.5,0.6)(0.2,0.2,0.3) به اشتراک گذاري دانش

فشار رقبا براي پیاده سازيویژگي هاي محیطي
CKMP

نیاز مشتریان براي پیاده سازي
CKMP

تغییرات تکنولوژي در صنعت 
وزنمورد نظر

فشار رقبا براي
CKMP 0.69(2,2.5,3)(1.5,2,2.5)(1,1,1) پیاده سازي

نیاز مشتریان براي
CKMP 0.26(1.5,2,2.5)(1,1,1)(0.6 ,0.4,0.5) پیاده سازي

تغییرات تکنولوژي
0.04(1,1,1)(0.6 ,0.4,0.5)(1 ,0.3,0.4)در صنعت مورد نظر

آمادگي شرکا براي پیاده سازيارتباط شرکا
CKMP

وجود اعتماد بین شرکا براي 
اشتراک گذاري دانش

تعهد شرکا براي اشتراک 
وزنگذاري دانش

آمادگي شرکا براي
CKMP 0.61(2.5,3,3.5)(1.5,2,2.5)(1,1,1)پیاده سازي

وجود اعتماد بین شرکا 
0.24(1.5 ,0.5,1)(1,1,1)(0.6 ,0.4,0.5)براي اشتراک گذاري دانش

تعهد شرکا براي
0.15(1,1,1)(2 ,0.6,1)(0.4 ,0.2,0.3) اشتراک گذاري دانش

جدول9:ارزیابيفازيزیرمعیارهايسطحآخرباتوجهبهسطحباالتر

ــان  ــدول )9( نمای ــه در ج ــور ک ــه همان ط ــور نمون به ط
ــن  ــازيCKMP در بی ــراي پیاده س ــا ب ــار رقب ــت، فش اس
بســیار  عامــل  محیطــي  ویژگيهــاي  زیرمعیارهــاي 
ــي  ــر بخش ــراي اث ــل، ب ــایر عوام ــه س ــبت ب ــي نس مهم
ــره ی  ــي زنجی ــر یکپارچگ ــارکتي ب ــش مش ــت دان مدیری

ــت. ــن اس تأمی
همچنیــن الزم بــه ذکــر اســت تحلیــل و مقایســه نتایــج 

FAHP بــا کمــک افــراد  AHP و  حاصلــه از دو روش 
خبــره دانشــگاهی، نشــان ميدهــد هــر دو فــن در 
ــر  ــاي دیگ ــه معیاره ــبت ب ــار نس ــک معی ــدي ی اولویت بن
ــار  ــک معی ــري ی ــي روش FAHP برت ــد ول ــي ندارن تفاوت
ــي  ــد و از توانای ــان ميده ــتري نش ــان بیش ــا اطمین را ب
و  اطمینــان  عــدم  بــا  داشــتن  کار  و  ســر  بیشــتري 
ــي و  ــراي ارزیاب ــاي انســاني ب ــودن در قضاوته نســبي ب
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ــش  ــت دان وزن دهــي معیارهــاي تأثیرگــذار نقــش مدیری
ــن  ــره ی تأمی ــي زنجی ــش یکپارچگ ــر افزای ــارکتي ب مش
ــد  ــد م ــز بای ــه را نی ــن نکت ــن ای ــت. همچنی ــد اس بهره من
نظــر داشــت کــه روش FAHP داراي پیچیدگــي محاســباتي 

ــري اســت. باالت

پیشنهادات و نتیجهگیري )5

در دنیــاي رقابتــي فعلــي، بــا توجــه بــه رشــد روز افــزون 
اطالعــات و دانــش، ســازمان ها بــراي داشــتن زنجیــره ی 
فرایندهــاي  به کارگیــري  نیازمنــد  یکپارچــه  تأمیــن 
بــر  مــروري  هســتند.  اطالعــات  و  دانــش  مدیریــت 
ــد  ــان ميده ــه نش ــن زمین ــده در ای ــام ش ــات انج اقدام
کــه بــه علــت طبیعــت پراکنــده عناصــر زنجیــره ی تأمیــن 
و بــه دنبــال آن پراکندگــي دانشــي کــه در ایــن عناصــر 
وجــود دارد، نیــاز بــه مدیریــت دانــش مشــارکتي امــري 

ضــروري اســت.
هــدف اصلــي ایــن مقالــه، ارزیابــي تأثیــر مدیریــت 
ــره ی  ــي زنجی ــش یکپارچگ ــر افزای ــارکتي ب ــش مش دان
ــذار  ــل تأثیرگ ــدا عوام ــور ابت ــن منظ ــت. بدی ــن اس تأمی
ــش  ــت دان ــاط مدیری ــه ارتب ــات در زمین ــرور ادبی ــا م ب
ــي و  ــک روش دلف ــه کم ــز ب ــن و نی ــره ی تأمی ــا زنجی ب
ســپس  ميشــود.  اســتخراج  خبــرگان  از  نظرســنجي 
ــده  ــت آم ــل به دس ــي عوام ــي و ارزیاب ــور وزن ده به منظ
مقایســات  ماتریسهــاي  به صــورت  پرســش نامه اي 
زوجــي بیــن 15 نفــر از خبــرگان زنجیــره ی تأمیــن 
نهایــت  در  اســت.  توزیــع شــده  دانــش  مدیریــت  و 
بــه دلیــل تعــدد معیارهــا و زیرمعیارهــا، پیچیدگــي 
تصمیم گیري هــا در پرســش نامه ها و برخــورد مناســب 
ــه  ــن گون ــي ای ــان ذات ــدم اطمین ــام و ع ــا ابه ــي ب و علم
فراینــد تحلیــل سلســله مراتبــي  از فــن  بررســي ها، 
ارزیابــي  نتایــج  ميشــود.  اســتفاده   (FAHP) فــازي 
ــي از  ــه یک ــد ک ــان مي ده ــک روش FAHP نش ــا کم ب
عوامــل اصلــي درون ســازماني کــه نقــش مدیریــت 
ــن را  ــره ی تأمی ــي زنجی ــر یکپارچگ ــارکتي ب ــش مش دان
ــش در  ــت دان ــد مدیری ــاد واح ــد، ایج ــته مي کن برجس
چــارت ســازماني اســت. ســپس تأکیــد مدیــران و تمایــل 

ــن  ــد. در بی ــرار دارن ــدي ق ــای بع ــان در اولویت ه کارکن
ــازي  ــراي پیاده س ــا ب ــار رقب ــز، فش ــي نی ــل خارج عوام
CKMP و آمادگــي شــرکا بــه نوبــه جــزو مهم تریــن 

ــت. ــرگان اس ــر خب ــذار از نظ ــل تأثیرگ عوام
ــم  ــای مه ــه محدودیت ه ــه از جمل ــه اســت ک ــل توج قاب
ــداد بیشــتري از  ــه تع ــه، دسترســي نداشــتن ب ــن مقال ای
ــره ی  ــوع زنجی ــردو موض ــر ه ــلط ب ــا تس ــره ب ــراد خب اف
تأمیــن و مدیریــت دانــش، پیچیدگــي محاســبات فراینــد 

ــت. ــازي اس ــي ف ــله مراتب ــل سلس تحلی
در آخــر الزم بــه ذکــر اســت ميتــوان پیشــنهاد داد کــه 
ــده  ــتخراج ش ــل اس ــک عوام ــا کم ــدي ب ــاالت بع در مق
ــطح  ــه اي، س ــورد مطالع ــورت م ــه ص ــه، ب ــن مقال در ای
مشــارکتي  دانــش  مدیریــت  فرایندهــاي  از  اســتفاده 
ــرکت  ــد ش ــن چن ــن را در بی ــره ی تأمی ــول زنجی در ط
مقایســه کــرد تــا حــس رقابــت بیــن شــرکا و ســازمان ها 
ــش  ــت دان ــري ابزارهــاي مدیری ترغیــب شــده و به کارگی

ــد. ــدا کن ــا پی ــازمان ها ارتق ــاي س ــي مرزه در تمام
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