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مدلسازی کمی شبکه فرآيند توليد ،ذخيرهسازی و بهينه توزيع مبتنی بر
نظريه نمايندگیها با بهرهگيری از روشهای آيندهپژوهی در صنايع دفاعی
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مقدمه
چالشهایپیشرو،رویکردهایمتفاوتوابزارهاینوآورانهایرابیرای

پدیدههاو
ماهیتپیچیده 
برنامهریزیطلبمیکند.دراینراستااررچهقابلیتهایمدیریتسنتیهنوزالزمهستند،امیا
شبینی،کهدرآنتغییریکامرعیادیاسیت،کیافی
برایموفقیتدرچنینمحیطغیرقابلپی 
ندهپژوهیدرمیاندانشیگاهیانواهیالیکسیبوکیار
نمیباشند.ازاینرودرسالهایاخیر،آی 
مورداستقبالقرارررفتهاستواکنونبهطورنظاممندتریدرمیانسازمانهاودولتهیابیرای
نظریههیا
پشتیبانیازبرنامهریزیهایبلندمدت،مورداستفادهقرارمیریرد.شناختوبکارریری 
شبینیکننید،
یسازدتاآیندهراسودمندترپی 
،افرادورروههاراقادرم 

ندهپژوهی
وروشهایآی 

وآنرابهطرزچشمگیریبیشیترمطیابقترجیحیاتخودشیانشیکلدهنید(.)Dator, 2019
ریزیبرایآیندهسازمانهیادارد.وزراتدفیاعو

آیندهپژوهیکاربردهایفراوانیبهمنظوربرنامه
مسئولبرنامهرییزی،همیاهنگی،پشیتیبانیورسیترشتیواندفیاعی

پشتیبانینیروهایمسلح
است؛درحقیقتوظیفهتجهیزنیروهایدفاعی،برایمقابلهباتهدیداتاحتمالیبهعهیدهایین
وزارتخانهاست.اینوزارتخانهبهدلیلماموریتصینایعدفیاعیوابسیتهبیهآنمیوردحجمیهو
نههایاقتصادی،علمی،
فشارهایبینالمللیواقعشدهاست.وجودفشارهایبینالمللیدرزمی 
تولیدیو...منجربهخلقموانعوچالشها،درروندتکاملیصینایعدفیاعیورشیدروزافیزون
فناوریهایدفاعیدراینعرصهشدهاست.بهنظرمیرسیدصینایعدفیاعیبیارویکیردفعلیی؛
نمیتوانندبهآنبلوغورشدمطلوبکهافقهایبرتیری
وضعیتوساختارهایحالحاضردیگر 
وسرآمدیرامحققمیسازدبرسند.لذانیازبهیکتمهیدوبازطراحیفراحالدارندکهضیمن
نیلبهاهدافوماموریتخود،ییکآینیدهمطلیوبراترسییموبتواننیدسیاختارهایمناسیبی
لرذارینمایندتادرکمترینزمانبهمطلوبیتاثربخشییو
طراحیوصنایعدفاعیرادرآنری 
بهرهوریدستیابند.ساختارهایموردنیازدرصنایعدفاعینوینبایدبرایایجادیکتحولدر
یریریغییرضیروریرا
عملکرد،وظایفودستاوردهابهاینسمتوسوبروندکهحجیمتصید 
راواردعرصههیاینیوآوری،طراحییویکسارچیهسیازینمایید

کاهشوبهازایآن،اینصنایع
(حورعلیوهمکاران .)1394،
راستابایدباشناختدقیقمسالهبیهوجیودآمیدهوبیابررسییجوانیبآن،راهکیار

دراین
مناسبدراینخصوصرادرنظرررفت.باتوجهبهاینکهصنایعدفیاعیدرهیرکشیوریجیز 
یباشد؛پ اهمیتداردکهاینمسالهبهصورتمحوریموردواکیاویقیرار
صنایعحاکمیتیم 
ریردوبعدازشناختدقیقمسالهوجوانبآننسبتبهحلبهینهآناقدامرردد.اینتحقیق
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یباشدکهصنایعدفاعیدرصورتمواجههبیاشیرایطبحیران،جهیت
بهدنبالحلاینمسالهم 
حفظتوانخطوطتولیدیبرایتامیننیازمندیمحصوالتمشتریانخیودچیهراهبیردیبایید
داشتهباشدتااینصنایعدرشرایطعدماطمینانبتواننیدبیهمانیاییوحییاتخطیوطتولیید
محصوالتخوددرجهترفعنیازمندیوتضمینچسبندریمشتریانخودادامهدهند.باایین
ایازررههیاو


مجموعه
استداللابتدابهتعریفشبکهوکاربردآنمیپردازیم.شبکهرابهعنوان
هاتعریفکردهاندکهمبینروابطیاعدموجودروابیطمییانایینریرههیااسیت


فاصلهبینرره
(لواییآدریانیوهمکاران.)1398،برایبرخیافیراد،شیبکهسیازیصیرفابیهمعنیایمالقیات،
تشکیلجلساتویاارتباطاتبااشخاصجدیدبرایهمکاریومذاکرهاسیت.درایینتعرییف،
شبکهسازیمحدودبهبرقرارییکارتباطتجاریبیندوطرفمیباشدکیهدرآنهیرییکاز
طرفیندرجستجویمنافعیبرایخودهستندوحاصلاینارتباطیابهنوعیهمکیاریمنجیر
میررددویااینکهطرفینازبرقراریارتباطمجددبایکدیگرمنصرفمییشیوند.ایینموضیوع
اهمیتشبکهکسبوکاررابرایدستیابیبهمزیترقابتیدربازارهایجهانینشیانمییدهید
( .)Rasouli et al, 2019
یهابهصورتهمزمیان،
اینپژوهشبادرنظرررفتنمفاهیمزنجیرهتامینونظریهنمایندر 
درنظرداردیکمدلجهتبهکارریریظرفییتهیاوتوانمنیدیموجیوددرفراتیرازمرزهیای
سازمانوساماندهیشبکهنمایندرانصنعتیبیرایتیامینقطعیاتمیوردنییازوپرکیاربرددر
محصولنهاییمتناسبباسفارشذینفعانراطراحیینمایید.سیس بیااسیتفادهازروشهیای
آیندهپژوهیبهپاسخنهاییمدلچندهدفهدستیابد .

مبانی نظری و پيشينههای پژوهش
آيندهپژوهی

امروزهمطالعاتمربوطبهآیندهتحیتعنیاوینمختلفییماننیدآینیدهپژوهییوآینیدهنگیاری،
آیندهاندیشیومطالعیاتآینیدهبررسییمییشیوند.توافیقکیاملیمییانمتخصصیاندرمیورد
مناسبترینواژهکهبتواندبهعنوانناماینرشتهمطالعاتیمعرفییشیود،درحیالحاضیربیه

صورتدقیقوجودندارد.آیندهنگاریدرسطحدنیابانامژاپنشناختهمیشود.ازسیال1970
تهیای
کهژاپنیهانخستیندلفیبزرگوملیخودراکلیدزدند،تاامروزمجموعیهایازفعالیی 
آیندهنگاریدردنیا انجیامشیدهاسیت،کیهبیدونشیکبخیشعمیدهایازآنهیاتأثیرپیذیراز
آیندهنگاریژاپنبودهاست.بررسیتجربیاتژاپنازچندجنبهدارایاهمییتاسیت.درکشیور
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ژاپنپیشبینیهای30سالهایکهازآنزمانتاکنونانجامشده،تقریبیاهیر5سیالییکبیار
یشوند.نتایجناشیازاینپیمایشدوکاربردعمدهرادربردارد :
تکرارم 
برنامهریزیتحقیقوتوسعهفراهممیآورد .
نهایبرای 
دادههایرذشتهزمی 
الف)رردآوری 
تهیایتحقییقو
ب)بازبینیوضعیتموجودعلموفناوری،شاملمقایسی سیطحفعلییفعالیی 
توسعهژاپنباسطحفعالیتسایرکشورهاوشناساییعوامیلمحدودکننیدتتوسیع فناورانیهرا
میسازد .
فراهم 
درکشورمالزیبرخالفاغلبکشورهایجهیانکیهنهادهیایمسیتقلدولتییوغیردولتیی
آیندهنگریدارند،افیرادشیاخ ییانهیادوسیازمانمشیخ وشناسینامهدارآینیدهپژوهییو
ندهنگیریخیودرابیابرریزاریکارریاههیایآموزشییودعیوتاز
آیندهنگرینداردوفعالیتآی 
صاحبنظرانآیندهنگرسایرکشورهابیهسیرانجاممییرسیاند.درمطالعیاتآینیدهنگیریبیرای
دستیابیبهآیندهمطلوب،درپنجدورهزمانی2008،2005،1992،1975و2009مطالعیات
ندهپژوهیانخیارجازمیالزیبرریزارشیدهاسیت
صورتنشستهاییباحضورآی 

ندهنگریبه
آی 
آیندهپژوهیدرچینبهصورتمشخ دردوفازاست.فیازاول،فعالییتهیایآینیدهپژوهییو
فعالیتهابیشتر با

مطالعاتیاستکهدردرونحکومتوبهصورترسمیانجامشدهاست.این
استفادهازروشاکتشافیو فنکیفیدلفیانجامشدهاست.فازدوم،بیشترتوسطروشینفکران
جامعهمدنیودرخارجازبدنهرسمیحکومتواغلببیاروشهنجیاریوبیااسیتفادهازفین
ندهپژوهییعلیوموفنیاوریدفیاعی،بیه
سناریونویسیانجامشدهاست .درکشورایران،مرکزآی 
عنواننخیستینوتنهیامرکیزرسیمیآینیدهپژوهییکییشور،فعالییتخیودرادرمیانی سیال
1383دربخشدفاعیآغازکردهاست.اینمرکز،فعالیتهایخیودرادرعرصیههیایزییربیه
یرساند :
انجامم 
نهیایرسیتردتانجییامشییدهدر
 مطالعهوپردازشمحتواهایآینیدهوتحلییلتبییی 
خیصوصآن
 شناسییایی،کسییبآرییاهیوتوسییع روششناسیییهییاومفییاهیممییورداسییتفادهدر
ندهپژوهیی
آی 
مقدمهشناساییآیندهایراندرسال139۶دریکطرحمطالعاتیکیهدرچهیارمیاهپاییانی
سال139۶انجامشد،منجربهنگارشسناریوهایمربوطبهآینیدههیایبیدیلاییراندرسیال
139۶شد.درایینپیژوهشبیرپایی سیناریونگاری،برنامیهرییزیعملییاتیمبتنییبیرعیدم
تهایایرانتدوینشد( .(IPRC, 2016
قطعی 
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مديريت زنجيره تامين

محققانونویسندرانمختلف،نگرشوتعاریفمتفیاوتیرااززنجییرهتیامینارائیهنمیودهانید.
دهاندکهچنیننگرشیتنهیا
برخیزنجیرهتامینرادرروابطمیانخریدارومشتریمحدودکر 
برعملیاتخرییدردهاولدرییکسیازمانتمرکیزدارد.ریروهدیگیربیهزنجییرهتیامیندیید
وآنراشاملتمامسرچشمههایتامینیاپایگیاههیایتیامینبیرایسیازمان

موسعتریداشته

نکننیدرانردهاول،دوم،سیوموبعیدی
یدانند.بااینتعریفزنجیرهتامینشاملتمامتیامی 
م
یتواناهدافکوتاهمیدتمیدیریتزنجییرهتیامینراافیزایشبهیرهوری،کیاهش
خواهدبود.م 
موجودیوزمانچرخهکلپاسخبهتقاضایمشتریواهدافبلندمدتآنراافیزایشرضیایت
همهسازمانهایعضوزنجییرهتیامین(تیامینکننیدران،

مشتری،سهمبازار،وسودآوریبرای
تولیدکنندرانومراکزتوزیع)قلمدادنمود( .)Basu et al, 2019
یتوانبهعنوانییکجرییانمینظمازمیواد،کاالهیاواطالعیات
مدیریتزنجیرهتامینرام 
فروشانومصرفکننیدرانتعرییفکیرد.ایین


ها،خرده

کنندران،شرکت
مربوطهدرمیان تامی 
ن
جریانهاعبارتندازجریانمواد،جریاناطالعات/جریاندادهوجریانپول،تحقییقوپیژوهش.
دارد.پژوهشهیایبسییارزییادیدر

درحوزهمدیریتزنجیرهتامینسابقهبسیارطوالنیوجود
زمینهانواعمختلفزنجیرهتامینانجامشدهاست.برایمرورمقاالتایینحیوزهمییتیوانبیه
راجیووهمکاران،)2017(1یاواروسیورینگ)2017(2وربی وهمکیاران)2019(3مراجعیه
نمود.مدیریتاینجریانهادریکزنجیرهتامینبسییاربیزرگماننیدزنجییرهتیامینصینایع
دفاعیسببشدهتاابعادسازمانمتولیآنبسیاروسیعشدهومیدیریتآنرابسییاردشیوارو
پیچیدهنماید .
نظريه نمايندگی

4

نههاومشکالتموجوددرانواعقراردادهایمیالی
یکیازنظریههاییکهقادراستبخشیازهزی 
راتبییننمایند،نظریهنمایندریاست.اییننظرییهدرحیوزههیایمتعیددیازقبییلاقتصیاد،
مدیریت،مالی،حسابداریوحتیسیاستکاربردفراوانپیداکردهاست.ایننظرییهکیهارتبیاط
تنگاتنگیبانظریهبازیهانیزداردبهمسائلناشیازتضادمنافعدرروابیطدوییاچنید جانبیه
یپردازد.نظریهنمایندریهاازآغازدهه70بهیکحوزهتحقیقاتیومطالعاتیبسیارموفیقو
م
1

. Rajeev et al
. Yawar & Seuring
3
. Rebs & et al.
4
. Agency Theory
2
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فعالدررشتههایاقتصاد،مالی،مدیریتوموضیوعاتمیرتبطبیاآنهیاتبیدیلشیدهاسیت.در

درحوزههایمالیواقتصادبیهکیارررفتیه

سالهایاخیرنظریهنمایندریدرمقاالتمتعددی

5
باکنشوواکنشهاییکعامل (کارفرما،مالیک)کیهمالیکییک

شدهاست.نظریهنمایندری
یکنیدوییاتصیمیماتی
داراییاستویکنماینده(1مستأجر،پیمانکار)کهباآندارایییکیارمی 
یرذارد،سروکاردارد.ایننظریهمربوطبهزمانیاستکهیک
یریردکهبرارزشداراییاثرم 
م
مریریدرخصوصتوزیعمنابعمالیواقتصادیییاانجیامخیدمتیراطیی
نفرمسئولیتتصمی 
یکند(.)Safriliana et al,2019نظرییهنماینیدری،
قراردادمشخصیبهشخ دیگریوارذارم 
هایمختلفیازجملهفرضهایرفتاریمشخ بینسهامدارومدیراست.


مبتنیبرفرض
ضهای مربوطبهمالک عبارتنداز:بیشینهسازی مطلوبیتموردانتظار -بیتفاوتینسبتبه
فر 
شبینیآیندهودریافتاطالعات .
ریسک-تواناییپی 
فرضهایمربوطبهنمایندهعبارتنداز:بیشینهکردنمطلوبیتموردانتظار-ریسکررییزی-
شبینییآینیدهوپیردازش
تمایلبهکاررریزی-رفتیاردرجهیتمنیافعسیهامدار-توانیاییپیی 
نمایندریها(.)Delbufalo,2018

اطالعاتموردنیازبهدیدراهنظریه
میباشد.مدلپایهایاین
اینپژوهشبهدنبالاستفادهازقابلیتهایموجوددرشبکهسازی 
یهابهصورتهمزمان،درنظیر
پژوهشبادرنظرررفتنمفاهیمزنجیرهتامینونظریهنمایندر 
داردنحوهبکارریریظرفیتهاوتوانمندیموجیوددرفراتیرازمرزهیایسیازمانوسیاماندهی
شبکهنمایندرانصنعتیبرایتامینقطعاتموردنیازوپرکاربرددرمحصولنهاییمتناسببیا
دامهرامهیایطییشیدهبیهمنظیوردسیتیابیبیهمیدل

سفارشذینفعانراطراحینماید.درا
یرردد.سس راهکارتصمیمریریکیفیدرخصوصنحوهتوزییعمنیابع
راهبردیمدنظرارائهم 
بیننمایندرانباهدفماکزیمم(بیشینه)کردنهمزمانمطلوبیتبرایمالکونماینیدراندر
ندهپژوهییبیانخواهدرردید .
روشهایآی 
قالب 
پيشينههایپژوهش
جدول ( )1پيشينه تحقيقات انجام شده
کشور

اهداف

افق زمانی

روششناسیها

ژاپن 

رردآوری دادههای رذشتهزمینیهای بیرای
برنامییهریییزیتحقیییقوتوسییعهوبییازبینی

وضییعیتموجییودعلییموفنییاوریونهایتییا

درهردوره5
ساله 

یوتحلیلروند 
دلف 

5

. Principal
. Agency

1
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کشور

افق زمانی

اهداف

روششناسیها

شناسییاییعوامییلمحدودکننییدتتوسییع 
فناورانه 
5سال 

مالزی 

دستیابیبهآیندهمطلوب 

چین 

اطالعاتپیشنگری  5تا10سال 

اولویتبندیجامعهو

ایران 

مطالعه و پردازش محتواهای آینده و
تحلیلآنشناسایی،کسبآراهیوتوسع 
شناسیهادرآینده


روش


3ماههتا1
سال 

نشستهاییبا

دلفیاجتماعی
ندهپژوهانخارجی 
حضورآی 
روشاکتشافیوفنکیفیدلفیو
فنسناریونویسی
دلفی،تحلیلروندوتکنیک
سناریونویسی 



روششناسی پژوهش
ازچالشهایموجوددرصینایعدفیاعی،نسیبتبیه

اینتحقیقدرنظرداردبایکرهیافتنوورذار
ازطریقایجادشبکهسازینماینیدران،درشیرایطعیدماطمینیانبیا

طراحیوارائهیکمدلبومی
یهیایمشیتریان
هدفحفظروندحیاتمحصوالتوتوانخطوطتولیدبرایتأمینورفعنیازمنید 
خوداقداموابعادمسالهراموردواکاویقراردهد.لذاروشاینتحقییقازنیوعتحقیقیاتبنییادینو
یباشدوبیهعنیوانییکراهبیرددررونیدتولییداتصینایعدفیاعیبیاهیدفاسیتفادهاز
کاربردیم 
یریرد.همانطورکهرفتهشیدزنجییرهتیامینشیاملتمیام
ظرفیتهایموجودموردبررسیقرارم 

یباشدکهبرایارائهیکمحصولیاخدمتبهمشتریموردنیازاسیت.اجیزایاصیلی
فعالیتهاییم 
زنجیرهتامینعبارتندازتامینکنندران،تولیدکنندران،توزیعکننیدرانومشیتریانکیهبیهفراخیور
مسألهدردستبررسی؛ممکناستهرکدامازایناجزابهزییربخشهیایکیوچکترینییزتقسییم
شوند .
مدل پايهای پژوهش 
دیدراهسنتیمدیریتزنجیرهتامینصرفابهمسائلمالیوصرفهاقتصادیمعطیوفاسیت.درحیالی
کهدراینپژوهشعواملیازجملهاستفادهازظرفییتهیایبیرونسیازمانینییزمیوردتوجیهقیرار
میریرد.الگویاساسینمایندری،ورابطهبیننمایندهومالکدرچهارچوبنظریهنمایندرینشیان

ازجملهفرضهایرفتاریمشخ بیین

برفرضهایمختلفی

یشود.نظریهنمایندری،مبتنی
دادهم 
نمایندهومالکومطلوبیتطرفیناست.درزنجیرهتامینصنایعدفاعیعواملمتعددینقشبیازی
یباشیدکیهمتشیکلازسیازمانهیای
یکنند.اینعواملشاملوزارتدفاعبهعنوانهستهاصلیم 
م

14

آیندهپژوهیدفاعی،سالپنجم،شماره،17تابستان 1399
 



سازمانهیاوظیایفتحقیقیاتی،تولییدی،خیدماتیونظیارتیرابیهعهیدهدارنید.

مختلفیاست.این
سازمانهایتولیدیوخدماتیبیشترباتامینکنندرانمواداولییهوپیمانکیاراندرارتبیاطهسیتند.
سازمانهاییکهماهیتفعالیتهایتحقیقاتیدارندبامراکیزعلمیی،دانشیگاههیاوپژوهشیکدههیای
کشوردرارتباطهستند.مشتریانصنایعدفاعیبسیارخاصبودهومحصوالتتولییدیایینصینایع
یرییرد.بیا
درحوزهتجهیزاتنظامیودفاعیغالباتوسطسازمانهاینظامیمورداسیتفادهقیرارمی 
توجهبهاینمواردهستهمرکیزیصینایعدفیاعیبسییاربیزرگشیدهوایینموضیوعمیانعیبیرای
یباشد.پیشفرضاساسیایننظریهایناستکیههیردوطیرف
انعطافپذیریوچابکیسازمانیم 
رابطهمالکبانمایندهاصلیدرراستایحداکثرسازیمطلوبیتخودتیالشمییکننید.درواقیعهیر
طرفهررزبهنفعطرفمقابلعملنخواهدکرد(.(Sun,2019بههمیندلییلیکییازراهکارهیای
مواجههبامواردفیو اسیتفادهازقابلییتهیاینظرییهنماینیدریهیامییباشید.کاربردهیاینظرییه
نمایندریهادرزنجیرهتأمینتاکنونبسیارکمیاببودهاست.هنگامیکهچیارچوبمالیک-نماینیده
برایزنجیرهتامینتعریفشود،عضواصلیزنجیرهرامیتیوانبیهعنیوانمالیکواعضیایدیگیررا
میتوانبهعنواننمایندهدرنظرررفت(.)Ciliberti,2011

شبکه مورد نظر باید قادر باشد به واسطه نمایندران با بازار (تامینکنندران مواد اولیه و
مشتریان)وهمچنینتولیدکنندران،مراکزعلمیومراکزتحقیقوتوسعه؛ درخارجازمرزهای
سازمانارتباطبرقرارنماید.بدینمنظور5دستهنمایندهتعریفمیرردد:
ایازسازمانهایتولیدکنندهکهوظیفهتولید،کنترلو

نمایندریهایتولیدکننده:شبکه

-1
نظارتبرپیمانکارانراازجانبسازمانبرعهدهخواهدداشت ،نمایندریتوزیع که در
تعاملبامشتریونمایندریذخیرهسازیکهدرتعاملباتامینکنندرانعملمیکند .

نظرانوخبرراندفاعیدرقالبشاخههاو

تحلیلرران:شبکهایازصاحب

نمایندریهای

-2
تخص هایفناورانههستندکهدرارتباطبامراکزتحقیقوتوسعهبهدنبالتبدیلدانش
میباشند.
دفاعیبهایدهمحصوالت 
نمایندریهای تحقیقات ،طراحی و توسعه فناوری :در تعامل با مجموعههای علمی،

-3
هتتحقیق،طراحیوساختنمونههایتحقیقاتیفعالیتمیکنند.

پژوهشیوکاربردیج
یندریذخیرهسازی وتوزیع:ایننمایندریوظیفهتوزیعمحصوالتازتولیدکنندهبه

 -4نما
مشتریرابرعهدهدارد.ایننمایندریباعنوانمرکزآمادنیزشناختهمیشود.
 -5نمایندری تامین :این نمایندری وظیفه تامین مواد اولیه قطعات آماده را در سطح
هوشمندنیزشناختهمیشود.

بینالمللیوملیبرعهدهدارد.ایننمایندریباعنوانآماد
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سازیفرآیندتولید،ذخیرهسازیوبهینهتوزیعمبتنیبر


باتوجهبهاینمواردمدلراهبردیشبکه
نمایندریهادرصنایعدفاعیارائهمیرردد .

نظریه

شکل ()1مدل راهبردی تحقيق

مدل رياضی برای تعيين سطح بهينه توزيع منابع
باتوجهبهاینکهنظارتبرعملکیردواقعیینماینیدهغییرممکنییابسییاردشیواراسیت(2019

،)Liang,مدیریتروابطمیانمالکونمایندهبایدبهرونیهایباشیدکیهمطلوبییتطیرفیندر
همکاریراتاحدممکنافزایشدهد.درموردمطالعهاینپژوهش،مطلوبیتبهواسیطهتوزییع
مناسبجریانمنابعمالیدرمدلایجادمیرردد.دراینرویکردهدفتنهیاکیاهشهزینیههیا
نبودهوبلکهبهدنبیالافیزایشمطلوبییتطیرفیندررابطیهمییاننماینیده،مالیکومشیتری
مطلوبیتلغتیاستکهدرعلماقتصادبهکارمیرودوبهمقداررضایتمندیولیذتی

میباشیم.

1
تعبیرمیشودکهتوسطیکفردحاصلرردد.اقتصیاددانان،مطلوبییترابیاواحیدمطلوبییت 
می سنجند.درحدودیکقرنپیشاقتصاددانانبهمفهوموکاربردهایمهمنظریهمطلوبییتو
مطلوبیتنهاییدستیافتندوتوانستندبرایاولینبارمنحنیتقاضاوخصوصییاتآنراازایین
مفهوماستخراجکنند.ایناصلرامیتواندرقالبریاضیینییزتبیییننمیود.درعلیماقتصیاد
1

. UTIL
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1

قانونیباعنوانمطلوبیتنهاییکاهشی وجوددارد.باتوجهبهاینقیانونهمیوارهفیرضرابیر
ومقعرمیباشد(.)Takemura, 2019شکلزییر

اینمیرذارندکهتابعمطلوبیتتابعیافزایشی
نمایشیازیکتابعمطوبیتاست.دراینشیکل 𝑥مقیدارمنبیعکسیبشیدهو)𝑥(𝑢مقیدار
مطلوبیتحاصلازآناست .

شکل ( )2نمايشی از تابع مطلوبيت برای جذب کننده منبع


فرمکلیاینتوابعدرحالتافزایشیبهصورت 𝑖𝑦 𝑖𝑏 𝑢𝑖 (𝑦𝑖 ) = 1 − 𝑒 −ودرحالتکاهشی
میباشد.
𝑖𝑥 𝑖𝑏 𝑢𝑖 (𝑥𝑖 ) = 𝑒 −
دراینپژوهشرابطهمیانسازمانونمایندریهاوسایراجزا مدلازنظرپرداختیاجذب

منابع مالی به شکل جدول ( )2خواهد بود برای نوشتن مدل ریاضی مساله ابتدا به معرفی
متغیرهایتصمیمریری (یامجهوالت)وپارامترهایمسالهمیپردازیمسس مدلریاضیرا
ارائهخواهیمکرد.
𝑗𝑖𝑥عبارتستازمقدارمنبعیکهتوسطجز iبهجز jپرداختمیشود .
𝑗𝑖𝑦عبارتست ازمقدارمنبعیکهجز iازجز jدریافتمیکند .
باتوجهبهاینتعریفرابطه 𝑖𝑗𝑦 = 𝑗𝑖𝑥برقراراست .
 
درجدولبعدیروابطمیاناجزایشبکهازمنظرجذبیاپرداختمنابعآوردهشدهاست.
اعدادداخلپرانتزاندی هرجز ازشبکهمیباشدکهدرمدلسازیمورداستفادهقرارررفته
است .

1

. Diminishing Marginal Utility
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جدول( )2رابطه ميان سازمان و نمايندگیها از منظر پرداخت يا جذب منبع
طرفين رابطه

پرداخت کننده منبع

جذب کننده منبع

مالکونمایندریتولید 

مالک( )1

نمایندریتولید( )2

مالکولجستیکهوشمند 
(بازررانیدانشبنیان) 

مالک( )1

لجستیکهوشمند 
(بازررانیدانشبنیان)( )3

هابلجستیک 
(ذخیرهسازیوبهینهتوزیع)( )4


مالک( )1

مالک( )1

هابلجستیک 
(ذخیرهسازیوبهینهتوزیع)( )4


مالکونمایندریتحقیقات،طراحیو
توسعهفناوری 

مالک( )1

نمایندریتحقیقات،طراحیوتوسعه
فناوری( )5

تحلیلرران 

مالکونمایندری

مالک( )1

تحلیلرران( )۶

نمایندری

مشتریوهابلجستیک 
(نمایندریذخیرهسازیوبهینهتوزیع) 


مشتری( )7

هابلجستیک 
(نمایندریذخیرهسازیوبهینه

توزیع)( )4

تامینکنندرانولجستیکهوشمند 

(بازررانیدانشبنیان) 

لجستیکهوشمند 
(بازررانیدانشبنیان)( )3

تامینکنندران( )8


مالکونمایندریهابلجستیک 
(ذخیرهسازیوبهینهتوزیع) 


میباشد که به راهبرد مالک در کل مدل مربوط
 :bijضریب اهمیت رابطه میان جز  iو   j
ایشمییابد

می شود.هرچهمقدارعددیاینضریببیشترباشد،سرعترشدیاتنزلنمودارافز

نظرازاهمیتبیشتریبرخوردارمیشود.باتوجهبهتعریفاینضریب

ودرنتیجهرابطهمد
داریم 𝑖𝑗𝑏 = 𝑗𝑖𝑏 
تابعمطلوبیتنمایندریتولید :
تابعمطلوبیتنمایندریتولیدباتوجهبهمنابعیکهازجانبمالکجذبمیکندبهصورتزیر

محاسبهمیرردد .

𝑢2 (𝑦21 ) = 1 − 𝑒 −𝑏21𝑦21
تابعمطلوبیتنمایندریبازررانیدانشبنیان(آمادهوشمند) :
مطلوبیت نمایندری بازررانی دانش بنیان با میزان منابع مالی که از مالک جذب میکند و
همچنین منابع مالی که به تامینکنندران بیرونی سازمان پرداخت میکند تعیین میشود.
میزانمنابعمالیکهازجانببازررانیدانشبنیان(آماد هوشمند)بهتامینکنندرانپرداخت
میشودثابتبودهوبراساسبرآوردقبلیمشخ میشود(اینپارامتررابانماد  MSنشان

بهتامینکنندرانپرداخت

میدهیم )اینمقدارمنبعبراینمایندهدرآمدمحسوبنشدهوعینا
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می شود ،لذا در محاسبه مطلوبیت نماینده این مبلغ نباید در نظر ررفته شود .بنابراین تابع

مطلوبیتبهصورتزیراست :
𝑏−
𝑦(
𝑀−
)
𝑆 𝑢3 (𝑦31 ) = 1 − 𝑒 31 31
تابعمطلوبیتنمایندریذخیرهسازیوتوزیع:
مطلوبیت نمایندری ذخیرهسازی و توزیع  با میزان منابع مالی که از مشتری و مالک جذب
کندتعیینمیشود.باتوجهبهاینکه


کندوهمچنینمنابعمالیکهبهمالکپرداختمی

می
آمدسازمانمحسوبمیررددوعینابهمالکتحویل

منابعمالیحاصلازمشتریانبهعنواندر
شودمیتوانرفت  . 𝑦47 = 𝑥41همچنینباتوجهبهاینکهمیزانمنابعمالیکهاز


دادهمی
ک)پرداختمیشودثابت

ذخیرهسازیوبهینهتوزیع(هابلجستی

جانبمشتریبهنمایندری
بودهوبراساسبرآوردقبلیمشخ میشود(اینپارامتررابانماد  Mcنشانمیدهیم)،این
مقداربهعنوانیکپارامتردرمدلایفای نقشخواهدنمود.بنابراینتابعمطلوبیتبهصورت
زیراست :
𝑏−
𝑦
𝑏−
𝑀
𝐶 𝑢4 (𝑦41 , 𝑦47 ) = 1 − 𝑒 41 41 + 𝑒 47
تابعمطلوبیتنمایندریتحقیقات،طراحیوتوسعهفناوری :
𝑏−
𝑦
𝑢5 (𝑦51 ) = 1 − 𝑒 51 51
مطلوبیتنمایندریباتوجهبهمنابعیکهازجانبمالکجذبمیکندمحاسبه

دراینتابع ،
میرردد .

تابعمطلوبیتنمایندریتحلیلرران:
𝑢6 (𝑦61 ) = 1 − 𝑒 −𝑏61𝑦61
تابعمطلوبیتمشتری :
دراینتابع ،مطلوبیتمشتریباتوجهبهمنابعیکهپرداختمیکندمشخ میشود.منابع
مالیکهازجانبمشتریبهنمایندریذخیرهسازیوبهینهتوزیع(هابلجستیک)پرداخت

میشودوبراساسبرآوردقبلیمشخ میشود .لذااینعبارتبهعنوانیکتابعهدفدر

مدلریاضیواردنمیشودوصرفابهدلیلتشریحکاملابعادمسألهذکرشدهاست .

𝑏−
𝑀
𝐶 𝑢7 (𝑥74 ) = 𝑒 74
تابعمطلوبیتتامینکنندران :
در این تابع  ،مطلوبیت نمایندران با توجه به منابعی که پرداخت میکنند مشخ میشود.
ریپرداختمیشودوبراساسبرآوردقبلی

منابعمالیکهازجانبتامینکنندرانبهنمایند
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اینعبارتنیزبهعنوانیکتابعهدفدرمدلریاضیواردنمیشودوصرفا

مشخ میشود .
بهدلیلتشریحکاملابعادمسألهذکرشدهاست .
𝑠𝑀𝑢8 (𝑦83 ) = 1 − 𝑒 −𝑏83
تابعمطلوبیتمالک :
اینوشتهشدهاستکهدرآنمالکبهتمامینمایندریهایتولید،بازررانی


اینتابعبهرونه
دانشبنیان،ذخیرهسازیوتوزیع،تحقیقات،طراحیوتوسعهفناوریوتحلیلررانپرداخت

منابعمالیداشتهوهمچنین ازجانبنمایندریذخیرهسازیوتوزیع ،منابعمالی حاصلاز
فروشمحصوالتبهمشتریانرادریافتمیکند.
) 𝑢1 (𝑥12 , 𝑥13 , 𝑥14 , 𝑦14 , 𝑥15 , 𝑥16
𝑐𝑀= 𝑒 −𝑏12𝑥12 + 𝑒 −𝑏13𝑥13 + 𝑒 −𝑏14𝑥14 + 1 − 𝑒 −𝑏14
+ 𝑒 −𝑏15𝑥15 + 𝑒 −𝑏16𝑥16
بهمنظوریافتنسطحبهینهتوزیعخدماتمی بایستمسألهفو رابهصورتیکمدلریاضی

فرمولهنمود.دراینمدل؛توجهبهنکاتزیرضروریاست.
ذخیرهسازی و بهینهتوزیع (هاب

میزان منابع مالی که از جانب مشتری به نمایندری 
لجستیک)پرداختمی شودثابتبودهوبراساسبرآوردقبلیمشخ میشود.اینپارامتررا

نشانمیدهیم .

بانماد Mc
همچنین میزان منابع مالی که از جانب بازررانی دانش بنیان (آماد هوشمند) به
کنندرانپرداختمی شودثابتبودهوبراساسبرآوردقبلیمشخ میشود.اینپارامتر


تامین
رابانماد MSنشانمیدهیم.
کل جریان منابع مالی که در مدل ایجاد میشود از محل منابع مالی مشتری و بودجه
میرردد.
سازمان( )Mgتامین 
 باتوجهبهنکاتفو مدلریاضیزیربهمنظورتعیینراهبردمالکدررابطهبانمایندریها
میرردد.باتوجهبهاینکهمقدار 𝑐𝑀 1 − 𝑒 −𝑏14درتابعمطولبیتمالکیکمقدارثابت
ارائه  
𝐶𝑀 −𝑏47
𝑒 نیز از تابع
میباشد ،از تابع هدف اول مدل حذف شده است .همچنین مقدار 

رهسازیوتوزیعبهدلیلمشابهحذفشدهاست .
مطلوبیتنمایندریذخی 
𝑚𝑎𝑥 𝑒 −𝑏12𝑥12 + 𝑒 −𝑏13𝑥13 + 𝑒 −𝑏14𝑥14 + 𝑒 −𝑏15𝑥15
( ) 1
+ 𝑒 −𝑏16𝑥16
() 2
𝑚𝑎𝑥 1 − 𝑒 −𝑏21𝑦21
() 3
)𝑆𝑀𝑚𝑎𝑥 1 − 𝑒 −𝑏31(𝑦31−
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() 4
() 5
() ۶
𝑗 ∀𝑖 ,

𝑚𝑎𝑥 1 − 𝑒 −𝑏41𝑦41
𝑚𝑎𝑥 1 − 𝑒 −𝑏51𝑦51
𝑚𝑎𝑥 1 − 𝑒 −𝑏61𝑦61
𝑆𝑡.
𝑖𝑗𝑦 = 𝑗𝑖𝑥
𝑀𝑔 + 𝑦14 ≥ 𝑥12 + 𝑥13 + 𝑥14 + 𝑥15 + 𝑥16

() 7
() 8
() 9
𝑐𝑀 = 𝑥41
()10
𝑆𝑀 ≥ 𝑦31
()11
𝑥𝑖𝑗 , 𝑦𝑖𝑗 ≥ 0
𝑗 ∀𝑖 ,
حداکثرسازی مطلوبیت برای مالک

در این مدل رابطه  1تابع هدف اول است که به دنبال 
میباشد.

روابط 5،4،3،2و  ۶توابعهدف دومتا ششممدلبودهکهبهترتیبباهدفافزایش
مطلوبی ت نمایندری تولید ،بازررانی دانش بنیان ،نمایندری ذخیرهسازی و بهینهتوزیع،
تعریفشدهاند .

تحلیلرران

نمایندریتحقیقات،طراحیوتوسعهفناوریونمایندری
بیانمیکندجریانمالیپرداختشدهتوسط iبه jبرابراستباجریانمالی

رابطهشماره 7
دریافتشدهتوسطjازجانب .i
رابطه 8نشانمی دهدکهکلجریانمالیپرداختشدهتوسطمالکنبایدبیشترازبودجه
پرداختشدهبهسازمانوپرداختنمایندریتوزیعباشد .
ذخیرهسازی و

رابطه  9نشان دهنده رابطه بین پرداختها و دریافتها توسط نمایندری 
میباشد .
بهینهتوزیع 
هاودریافتهاتوسطبازررانیدانشبنیاناست .


نشاندهندهرابطهبینپرداخت
رابطه10
درتوابعمطلوبیتتعریفشدهپارامترموجوددرتوانتوابعنمایی( )bijنقشتعییینکننیدهای
خواهدداشت.اینپارامترسرعتهمگراییتابعمطلوبیترامشخ میکند.هرچهمقدارایین
پارامتربیشترباشد،سرعتهمگراییتابعمطلوبیتنیزافزایشخواهدیافت.بهطورمثالشکل
نشانمیدهد .

زیرنحوههمگراییتابعمطلوبیتبهازایمقادیر b1 > b2 > b3

مدلسازیکمیشبکهفرآیندتولید،ذخیرهسازیوبهینه 21  ...


شکل ( )3مقايسه حاالت تابع مطلوبيت به ازای مقادير مختلف پارامتر 
برآورد این پارامتر به وسیله نظرسنجی از خبرران در قالب یک پرسشنامه انجام و رابطه
حاصلازعملکردبخشهای مختلفسازمانباافزایش منابع،نظرسنجی

میان میزان مطلوبیت 
شد.پ ازآنکهنظراتخبررانجمعآوریرردید؛ در توابعمطلوبیتو ازطریق برازش
منحنی1وبااستفادهازروشکمترینمربعاتخطا()LSE2محاسبهرردید.روشLSEیکاز
هایپایه ایمحاسباتعددیاست.مراحلاینروشمنطبقبرمراحلیادهشدهدرکتاب


روش
3
محاسباتعددیپیشرفتههافمنوفرانکل ()2018تدوینشدهاست .
برایاینکارفرضمی شوددادهمربوطبهمیزانتغییراتمطلوبیتبراثرتغییراتمنابعبه


صورت (  )xi , Uiدر اختیار باشد که در آن   xiمیزان منبع استفاده شده Ui  ،مقدار واقعی
مطلوبیتو)  u(xiمقداریحاصلازتابعمطلوبیتدرهماننقطهاست.دراولینرامروابطبه
فرمخطیتبدیلمیشود .

u(xi ) = e−bxi → ln u(xi ) = −bxi
یشود .
دررامبعدتابعمجموعمربعاتخطاتدوینم 
Ei 2 = (ln Ui − ln u(xi ))2 = (ln Ui + bxi )2
x1
ln U1
x
ln U2
بافرض ]  X = [ 2و ]
[ =  Aدرحالتکاهشی تابعخطارابهصورتزیر خواهیم
x3
ln U3
…
…
داشت :

1.

Curve Fitting
Least Squares Error
3.
Hoffman & Frankel
2.
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2

1
1
1
2
]||E|| = ||A + bX|| = [A + bX]T [A + bX
2
2
2

=J

بامحاسبهمشتقاتنسبیتابعخطاوبرابرباصفرقراردادنآنهاودرنهایتحلدستگاه


معادالتحاصل،مجهوالتمسألهبهدستمیآیند .

درنتیجهخواهیمداشت :
∂J 1
)= [(A + bX)T X + (A + bX)T X] = (A + bX)T X = 0 → X T (A + bX
∂b 2
= 0 → X T Xb + X T A = 0 → b = −[X T X]−1 X T A

درشکل(  )3یکنمونهازنتیجهبرآوردپارامترهایتابعمطلوبیتمیان مالکونمایندری
آمادهوشمندنمایشدادهشدهاست .
b13 = b31 = −[X T X]−1 X T A = 4.332 × 10−6

شکل ( )4برآورد پارامتر تابع مطلوبيت ميان مالک و نمايندگی آماد هوشمند

همانرونه که پیشتر نیزرفتهشد مدل اینپژوهش به دنبال بیشینهکردن مطلوبیت بازیگران
میباشد.این مدل قادر است
نمایندریها  

زنجیره تامین وزارت دفاع با تکیه بر مفاهیم نظریه 
رونهای تعیین کند که حداکثر مطلوبیت برای این اجزا
به  
بودجهبندی اجزای مدل را  

برنامه 
بدستآید.
ریریدوهدفهتبدیلمیکنیم.

دراولینرام ،مدل پایهای پژوهشرابهیکمدلتصمیم
اهدافموردنظربرایاینکارعبارتندازمطلوبیتمالکومتوسطمطلوبیتنمایندریها.بااین

توضیحمدلریاضیبهشکلزیربازنویسیمیشود .

( )12
()13

𝑐𝑀 𝑚𝑎𝑥 𝑒 −𝑏12𝑥12 + 𝑒 −𝑏13 𝑥13 + 𝑒 −𝑏14 𝑥14 + 1 − 𝑒 −𝑏14
+ 𝑒 −𝑏15𝑥15 + 𝑒 −𝑏16 𝑥16
𝑚𝑎𝑥 𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒(1 − 𝑒 −𝑏21 𝑦21 , 1 − 𝑒 −𝑏31 (𝑦31 −𝑀𝑆 ) , 1
− 𝑒 −𝑏41𝑦41 + 𝑒 −𝑏47 𝑀𝐶 , 1 − 𝑒 −𝑏51 𝑦51 , 1
) − 𝑒 −𝑏61𝑦61
𝑆𝑡.
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()14
()15
()1۶
()17
()18

𝑖𝑗𝑦 = 𝑗𝑖𝑥
𝑀𝑔 + 𝑦14 ≥ 𝑥12 + 𝑥13 + 𝑥14 + 𝑥15 + 𝑥16
𝑐𝑀 = 𝑥41
𝑆𝑀 ≥ 𝑦31
𝑥𝑖𝑗 , 𝑦𝑖𝑗 ≥ 0

𝑗 ∀𝑖 ,

𝑗 ∀𝑖 ,

تجزيه و تحليل دادهها
محاسبهمجموعهجوابغیرمغلوببهمنظورتعیین سطحتوزیع منابع درشبکه پارامترهایی
کهبرایاجرایمدلبکارریریشدهانددرجدولبعدیآمدهاست .

جدول( )3پارامترهای مدل 

رديف

پارامتر

مقدار

1

𝑏12 = 𝑏21

4.458 × 10−6

2

𝑏13 = 𝑏31

4.332 × 10−6

3

𝑏14 = 𝑏41

3.719 × 10−6

4

𝑏15 = 𝑏51

7.701 × 10−6

5

𝑏16 = 𝑏61

1.021 × 10−5

۶

𝑔𝑀

 400،000

7

𝑐𝑀

100،000

8

𝑆𝑀

 ۶0،000


هایبهینهسازیچندهدفهبایداستفادهشودتامجموعهجواب

برایحلمدلفو ازروش
غیرمغلوب (بهینه پارتو) برای مدل پایهای پژوهش بدست آید .بکارریری این روشها سبب
خواهد شد تا جوابهای متعددی برای مدل بدست آوریم .سس از میان این مجموعه
میشودازروش
جوابهایبدستآمدهبهترینراانتخابنماییم.روشمورداستفادهعبارت 

توابع هدف وزن دار شده که با تغییر وزن توابع هدف مجموعه جوابهای متعددی پدید
می آورد.نتایجحلمدلبهازایمقادیرمختلفوزنتابعهدفاولودومبهشرحجدول()4

میباشند .
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جدول( )4نتايج حل مدل با استفاده از توابع هدف وزندار شده
مقدار تابع هدف متوسط

مقدار تابع هدف

وزن تابع هدف متوسط

وزن تابع هدف

مطلوبيت نمايندگیها

مطلوبيت مالک

مطلوبيت نمايندگی ها

مطلوبيت مالک

0/505

0/5۶5

1

0

1

0/505

0/5۶5

0/9

0/1

2

0/504

0/5۶7

0/8

0/2

3

0/503

0/5۶9

0/7

0/3

4

0/499

0/578

0/۶

0/4

5

0/27

0/823

0/5

0/5

۶

0/1

0/954

0/4

0/۶

7

0/1

0/954

0/3

0/7

8

0/1

0/954

0/2

0/8

9

0/1

0/954

0/1

0/9

10

0/1

0/954

0

1

11

رديف

درجدولقبلیجوابهایپارتوبرایمدلبااستفادهازنرمافزار1بدستآمد.درجدول()5
حقالسهمهریکازاعضا زنجیرهدرجوابهایپارتونشاندادهشدهاست .
جدول ( )5حق السهم اعضاء زنجيره در هر يک از جوابهای پارتو

رديف

1
2
3
4
5

عنوان

نمايندگی
توليد

نمايندگی

نمايندگی

آماد

ذخيرهسازی

هوشمند

و توزيع

نمايندگی
تحقيقات،
طراحی و توسعه
فناوری

نمايندگی
تحليل
گران

مقدارمتغیر

92773

154192

97۶9

123252

120014

حقالسهم

%18/55

%30/84

%1/95

%24/۶5

%24/00

مقدارمتغیر

89183

1۶0582

10983

121002

118250

حقالسهم

%17/84

%32/12

%2/20

%24/20

%23/۶5

مقدارمتغیر

83028

1735۶0

101۶0

117555

115۶97

حقالسهم

%1۶/۶1

%34/71

%2/03

%23/51

%23/14

مقدارمتغیر

۶۶847

20۶403

9822

108237

108۶91

حقالسهم

%13/37

%41/28

%1/9۶

%21/۶5

%21/74

مقدارمتغیر

91۶

49۶010

1092

994

988

Gams software

1.
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رديف

۶

نمايندگی

عنوان

توليد

نمايندگی

نمايندگی

آماد

ذخيرهسازی

هوشمند

و توزيع

نمايندگی
تحقيقات،
طراحی و توسعه
فناوری

نمايندگی
تحليل
گران

حقالسهم

%0/18

%99/20

%0/22

%0/20

%0/20

مقدارمتغیر

917

5۶254

954

938

937

حقالسهم

%1/53

%1/59

%1/5۶

%1/5۶

%93/7۶

 
باتوجهبهجدولقبلیجوابهایبهینهپارتوبرایهرنمایندریبشرحجدول()۶بدست
آمد .
جدول ( )6جواب های بهينه پارتو
نمايندگی

نمايندگی آماد

نمايندگی

نمايندگی تحقيقات،

نمايندگی

توليد

هوشمند

ذخيرهسازی و توزيع

طراحی و توسعه فناوری

تحليل گران

1

92773

154192

97۶9

123252

120014

2

89183

1۶0582

10983

121002

118250

3

83028

1735۶0

101۶0

117555

115۶97

4

۶۶847

20۶403

9822

108237

108۶91

5

91۶

49۶010

1092

994

988

۶

917

5۶254

954

938

937

رديف


باتوجهبهجدول()۶مجموعهجوابتابعهدفمدلوویژریهایآنبهشکلجدول()7
خواهدبود .
جدول ( )7مجموعه جواب تابع هدف و ويژگیهای هر جواب
مقدار تابع هدف

مقدار تابع هدف متوسط

مطلوبيت مالک

مطلوبيت نمايندگیها

1

 0/5۶5

 0/505

دراینجیوابسیهمقابیلتیوجهیازمنیابعسیازمانبیه
نماینییدریتولیییدتخصییی دادهمیییشییود.همچنییین
نماینییدریهییایتحقیقییات،طراح ییوتوسییعهفنییاوریو
نیزدارایسهمقابلقبولیازمنابعمیباشند .

تحلیلرران


2

 0/5۶7

 0/504

دراییینجییوابسییهمنماینییدریتولیییدوهمچنییین
نماینییدریهییایتحقیقییات،طراح ییوتوسییعهفنییاوریو
تحلیلررانازمنابعسازماننسبتبهجیوابقبلییانیدکی

رديف

ويژگیها
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مقدار تابع هدف

مقدار تابع هدف متوسط

مطلوبيت مالک

مطلوبيت نمايندگیها

3

 0/5۶9

 0/503

دراییینجییوابسییهمنماینییدریتولیییدوهمچنییین
نماینییدریهییایتحقیقییات،طراح ییوتوسییعهفنییاوریو
تحلیلررانازمنابعسازماننسبتبهجیوابقبلییانیدکی
کاهشمییابندودرعوضسهمنمایندریآمادهوشیمند
افزایشدادهمیشود .


4

 0/578

 0/499

دراییینجییوابسییهمنماینییدریتولیییدوهمچنییین
نماینییدریهییایتحقیقییات،طراح ییوتوسییعهفنییاوریو
تحلیلررانازمنابعسازماننسبتبهجوابقبلییکیاهش
چشمگیریداردودرعوضسهمنمایندریآمادهوشمند
افزایشبسیارزیادیمیباید .


5

 0/823

 0/27

دراینجوابتقریبااکثرمنابعسازمانصیرفنماینیدری
آمییادهوشییمندخواهییدشییدوایییننماینییدرینقییش
تصدیرریکلیهاموررابهجایمالیکبیرعهیدهخواهید
ررفت .

۶

 0/954

 0/1

دراییینجییوابنیییزتقریبییااکثییرمنییابعسییازمانصییرف
نمایندریآماد هوشمندخواهدشدوایننمایندرینقش
تصدیرریکلیهاموررابهجایمالیکبیرعهیدهخواهید
ررفت .

رديف

ويژگیها
کاهشمییابندودرعوضسهمنمایندریآمادهوشیمند
افزایشدادهمیشود .


یمیباشندکهدرمقابلهریکتوضیحدادهشده

دارایویژریهای

هرکدامازاینجوابها

اینویژری هاباتوجهبهحقالسهمتخصی یافتهبههرکدامازاعضا زنجیرهمطابق

است .
جدول()5تدوینشدهاست .
محاسبه جواب نهايی مدل با استفاده از روش آيندهپژوهی

میشود.درروشیکه
آیندهپژوهیاستفاده 
وابنهاییاینپژوهشازروشهای 

برایمحاسبهج
توسطرودتوهمکاران)2008(1ارائهرردیدفهرستهم متغیرهای اثررذار برسیستم (اعم
شناساییمیشود.سس دررامبعدی ارتباطواثررذاری این متغیرها و

ازبیرونی ودرونی)
عوامل کلیدی بر یکدیگر تعیین میرردد .در این شیوه برای تحلیل روابط بین متغیرهای
1

. Godet et al.
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یشود.دررامسوممتغیرهایاساسیو
کلیدیازابزاریبهنامماتری اثراتمتقابل1استفادهم 
عدمقطعیتهایموجوددرهرکداممشخ میشوند.سس بااستفادهازابزارپرسشنامهاز

خبرران این حوزه نظر سنجی صورت خواهد ررفت و بر اساس دو شاخ «اهمیت» و
یتهای آینده از نظر احتمال وقوع اولویتبندی خواهند شد .پ از آن
«اجماع» عدم قطع 
هایاولویتداردرنظرداشتهباشد


بایستبرایمواجهباعدمقطعیت

سناریوهاییکهسازمانمی
طراحی خواهند شد .بر اساس این سناریوها از میان مجموعه جواب نامغلوب مدل ریاضی،
جوابنهاییمدلبرایتخصی بهینهمنابعاستخراجخواهدشد.شکلزیرنشان دهندهنحوه
یباشد .
انجامفراینددستیابیبهجوابنهاییتوسطروشپیشنهادیاینپژوهشم 

شکل ( )5مراحل دستيابی به جواب نهايی

بر اساس این مراحل اصلیترین متغیرهای کلیدی اثررذار بر آینده سیستم به شرح زیر
شناساییشدهاند .

 .1میزانسرمایهرذاریبخشخصوصیدرصنایعدفاعی
 .2تورم
1

. Cross-impact

آیندهپژوهیدفاعی،سالپنجم،شماره،17تابستان 1399
 

28


مهایاقتصادی
 .3تحری 
وچالشهایامنیتی

نالمللی
منطقهایوبی 

تنشهای

.4
 .5رونقورکوداقتصادی
یهاینوین
 .۶دسترسیبهفناور 
بهرهورینامناسبصنایعدفاعی

.7
 .8وابستگیبهخریدخارجی
تها
 .9رواجبرونسساریفعالی 
کوچکسازیسازمانی

 .10رواج
به منظور تعیین ارتباطات و اثررذاری این متغیرها بر یکدیگر از ماتری اثرات متقابل
عواملدرسطرهاوستونهای ماتری قراردادهمیشوند.به

استفادهشدهاست.برایاینکار 
منظور شناسایی و دسته بندی عوامل کلیدی که بیشترین تأثیررذاری را بر کل حوزت مورد
میشوند :
اثراتمتقابلمطابقرزینههایزیرتوسطخبررانتکمیل 

بررسیدارند،ماتری 
 -0بدونتأثیر
 -1تأثیررذاریکم
 -2تأثیررذاریمتوسط
 -3تأثیررذاریزیاد 
میشود .
مطابقشکلزیردرقطرماتری عددیواردن 
جدول ( )8نمونهای از ماتريس اثرات متقابل
اثرگذاری
عامل کليدی 3

عامل کليدی 2

3

3

2
1

عامل کليدی 1
عاملکلیدی1
0

عاملکلیدی2

1

عاملکلیدی3

میشوند .مجموع هرسطر
پ ازکامل شدن ماتری مجموع هر سطر و هر ستون برآورد  
(مجموع کنشرر)1بیانگر میزان تأثیررذاریکلیعاملمربوطبهآنسطر و مجموع هر ستون
(مجموع اثرپذیر)2بیانگر میزان تأثیرپذیری کلیعاملمربوطبهآنستون است .با استفاده از
1

. Active Sum
. Passive Sum

2
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این روش عوامل کلیدی بر اساس مجموع کنشرر و مجموع اثرپذیری شان به چهار دسته
میشوند 
تقسیم 
 -1عوامل خود انگیخته و فعال(مجموع اثرپذیری کمومجموع اثررذاری زیاد) :در این
حالت نفوذ و اثررذاری عاملکلیدی درمسئل مورد بررسی بیش از تأثیرپذیری آن
میشوند.
است.اینعواملاهرمهایاثررذاریاهادینامیده 
 -2عوامل اثرپذیر(مجموع اثرپذیریزیادو مجموع اثررذاری کم):این عوامل به شدت
اثرپذیرندوشاخ هایخوبیبراینشاندادنوضعیتهستند.
 -3عواملپویا1یابحرانی(مجموعاثرپذیریزیادومجموعاثررذاریزیاد):اینعواملهم
در حوزت مورد بررسی به شدت نفوذ دارند ،وهمبه شدت از سایر عوامل تأثیرپذیرند،
ازطریق یک شبک ارتباطی به سایرعوامل مرتبط هستند ،همیشه حضور دارند و
ارتباطشانباسایرعواملِحوزتموردبررسیزیاداست.
 -4عوامل کُند (مجموعا ثرپذیری کم و مجموع اثررذاری کم) :این عوامل نفوذ و
اثرپذیری اندکی درحوزت مورد بررسی دارند و ارتباطشان با سایر عوامل اندک است و
میشوند .
معموالحذف 
میشوند.زیرا این عوامل در شبک 
در ادامه ،عواملی که پیشرو بودند(عوامل کُند)حذف  
ارتباطات به واسط عوامل بحرانی با سایر عوامل کلیدی ارتباط دارند .میانگین نتایج
10پرسشنامهتکمیلشدهبهصورتزیراست.

جمع

رواج کوچکسازی

سازمانی

رواج برون سپاری

فعاليتها

وابستگی به خريد

خارجی

بهرهوری نامناسب

صنايع ...

دسترسی به

فناوریهای نوين

رونق و رکود اقتصادی

تنشهای منطقهای و ...

تحريمهای اقتصادی

تورم

12/7

1/4

1/1

1/5

1/5

1

3

0/2

0

ميزان سرمايهگذاری

14/4

1

2/1

3/5

2

3/4

1/9

0/5

0

0

بخش ...

جدول ( )9نتايج پرسشنامه ماتريس اثرات متقابل 


3

اثرگذاری

میزان
سرمایهرذاری

بخش ...
تورم

3

. Dynamic
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سازمانی

رواج برون سپاری

فعاليتها

وابستگی به خريد

جمع
125/2

8

خارجی

رواج کوچکسازی

11/۶

بهرهوری نامناسب

18/9

3

صنايع ...

9/2

0

0/5

دسترسی به

8/1

0

1/4

2

فناوریهای نوين

رونق و رکود اقتصادی

تنشهای منطقهای و ...

8/2

1

1

3

3/1

تحريمهای اقتصادی

1۶/2

1

3

2/3

3/3

1/8

تورم

7/4

0

0/4

0

0/1

0

1

2/۶

1/9

ميزان سرمايهگذاری

18/5

0/۶

2/2

3

2

2

2/4

1/5

2

بخش ...



 2/8

اثرگذاری

ریمهای
تح 
اقتصادی

تنشهای

 1/4
منطقهایو...


0/5

0/3

2

2

رونقورکود
اقتصادی

0

0

0/1

0

0

دسترسیبه
فناوریهای

نوین

1/7

1

0

0

0

2

بهرهوری

نامناسب
صنایع...

1/5

3/2

2

0

0

1

وابستگیبه
1
خریدخارجی

2/2

3

2/7

3

0/1

1/1

0/8

1/5

0/3

1/7

2

3

0

0

0/5

13/2

17/8

18/2

17/8

4/1

8/2

2/8 17/3

3

رواجبرون
سساری
فعالیتها


رواج
  2/۶کوچکسازی
سازمانی
17/8

جمع 


مبنایتشخی کمیازیادبودنمقادیراثررذارییااثرپذیریعوامل،مقدارمیانگیننمیرات
اثررذاریواثرپذیریبودهاست.بیهبییاندیگیردوحیدآسیتانهمعیادلمییانگیناثرریذاریو
اثرپذیریعواملبدستآمدهاست.اررمقداراثررذارییکعامیلازمییانگیناثرریذاریکلییه
عواملبیشترباشد،مقداراثررذاریآنعاملزیادارزیابیشدهودرصورتیکیهکمتیرازمقیدار
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آنعاملکمارزیابیمیرردد.درخصوصمیزاناثرپیذیرینییزهمیین

میانگینباشد،اثررذاری
رویهپیادهسازیشدهاست .

براساسنتایججدول()9عواملبحرانیعبارتنداز:میزانسرمایهرذاریبخشخصوصییدر
تها .
صنایعدفاعی،رونقورکوداقتصادی،رواجبرونسساریفعالی 
از:تورم،تحریمهایاقتصادی .

براساسنتایجهمینجدولعواملفعالعبارتند
نالمللی و
منطقهای و بی 

تنشهای 
بر اساس نتایج جدول قبل عوامل کُند عبارتنداز  :
رواجکوچکسازیسازمانی .

چالشهایامنیتی،

بهرهوری نامناسب
یهای نوین ،
برهمیناساسعواملاثرپذیرعبارتنداز:دسترسی بهفناور 
صنایعدفاعی،وابستگیبهخریدخارجی.
اند.عدمقطعیتهایموجوددر


براساسنتایجبدستآمدهمتغیرهایاساسیشناساییشده

بهصورترزارههاینوشتاریقابلمشاهدهاست .

هریکازاینمتغیرهادرجدول()10
جدول ( )10عدم قطعيتهای متغيرهای اساسی
متغير

گزاره نشان دهنده عدم قطعيت

میزانسرمایهرذاریبخش
خصوصیدرصنایعدفاعی 

میزانتمایلباالیسرمایهرذاریبخشخصوصیدرصنایعدفاعیدرمقابلنرخ
سرمایهرذاریدراینصنایع 

تغییر

رونقورکوداقتصادی 

ایجادرونقاقتصادیدرکشوردرمقابلتداومرکوداقتصادیدرکشور 

تها 
رواجبرونسساریفعالی 

فعالیتهایتولیدیوخدماتیدرمقابلتغییراتحجمفعالیتها

رواجبرونسساری
وخدماتبرونسساریشده 

تورم 

روندنرختغییراتتورم 

تحریمهایاقتصادی 


شدنتحریمهایاقتصادی 

مهایاقتصادیدرمقابلکماثر
تداومتحری 

در رام بعد با استفاده از نظرسنجی از خبرران احتمال وقوع هر یک از حالتهای عدم
قطعیت در مقایسه با سایر حاالت سنجیده شده است .همچنین اهمیت متغیر در
سیاسترذاریسازمانموردسوالقرارررفتهاست.طبقپاسخگوییبرایتعییناحتمالوقوع

نسبیحاالتعدمقطعیتبهصورتزیراست .
الف-بهاحتمالباالییحالتاولتحققخواهدیافت.
ب-بهاحتمالکمیحالتاولتحققخواهدیافت.
ج-بهاحتمالباالییحالتدومتحققخواهدیافت.
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د-بهاحتمالکمیحالتدومتحققخواهدیافت.
یدانم .
ه-هردوحالترایکسانم 
طیفپاسخگوییبهمیزاناهمیتمتغیرهانیزبهصورتیکهدرادامهآوردهشدهمیباشد .


ه-بسیارزیاد 
د-زیاد 
ج-متوسط
الف-بسیارکم 
نتایجنظرسنجیانجامشدهبهصورتجدولشماره()11است .
جدول ( )11نتايج نظرسنجی درخصوص حاالت عدم قطعيت
تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

انتخاب

انتخاب

انتخاب

انتخاب

انتخاب

گزينه الف

گزينه ب

گزينه ج

گزينه د

گزينه ه

میزانسرمایهرذاریبخش

خصوصیدرصنایعدفاعی 

1

۶

1

0

2

 4/0

رونقورکوداقتصادی 

1

1

3

1

4

 3/۶

 -0/4

فعالیتها 

رواجبرونسساری

1

4

2

0

3

 4/1

 0/2

تورم

1

2

1

2

4

 3/1

0

تحریمهایاقتصادی 


3

2

2

0

3

 2/۶

 0/4

متغير

شاخص

شاخص

اهميت

اجماع
 0/۶


برایمحاسبهشاخ اجماعبهصورترابطهزیرعملشدهاست .
تعداد پاسخ د × ) + (−1تعداد پاسخ ج × ) + (−2تعداد پاسخ ب ×  + 1تعداد پاسخ الف × 2
تعداد کل پاسخ ها

= شاخ

اجماع

هرچهشاخ اجماعبهصفرنزدیکترباشد،نشیاندهنیدهتوافیقنظیرخبرریانبیرروی
احتمالوقوعحاالتیکپیشامدمیباشد.بازهتغییراتشیاخ اجمیاعبییناعیداد-2تیا+2
است.مبنایتشخی نزدیکبودنبهصفردراینشاخ ،تقسیممحدودهییادشیدهبیهسیه
بخشمساویبودهاست .


شکل ( )6بازه تغييرات شاخص اجماع
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همانطورکهمشاهدهمیشوددرتمامیمواردشاخ اجماعنزدیکبهصفرمحاسیبهشیده
استکهنشاندهندهتوافقنظرمناسبیمیانخبررانبودهاست .
برایمحاسبهشاخ اهمیتازنظراتخبرریاندرخصیوصاهمییتهیرییکازمتغیرهیا
میانگینحسابیررفتهشدهاست.هرچهمیزانشاخ اهمییتمتغییرمربوطیهبیشیترباشید،
نشاندهندهاهمیتبیشترآنمتغیراست.درمیانمتغیرهایشناساییشده،رواجبرونسیساری
فعالیتهاومیزانسرمایهرذاریبخیشخصوصییدرصینایعدفیاعیدارایبیشیتریناهمییت
بودهاند.

باتوجهبهاینتوضیحاتوخروجینتایجروشآیندهپژوهییدرمییییابیمکیهبیااحتمیال
بیشتریدرآیندهبهسمتبرونسساریفعالیتهایتولیدیوخیدماتیدرسیازمانوهمچنیین
افزایشمیزانسرمایهرذاریبخشخصوصیدرصنایعدفاعیبایدپیشرفتوایندومتغیراز
رذاریهایآیندهبرخوردارند .


اهمیتبیشتریبرایسیاست
درنتیجهاینموضوع،ازمیانمجموعهجوابپارتوشناساییشدهدربخیشقبلییتحقییق،
جوابیبهعنوانجوابنهاییانتخابخواهدشدکههمراستابااینرزارههاباشد.بهبیاندیگیر

بهدنبالجوابیهستیمکهقادرباشددرصورتافزایشحجمبرونسساریهادرآینیده،سیاختار
قدرتمندیبرایمدیریتفعالیتهایبرونسساریشدهونظارتبرپیمانکارانایجیادکنید.ایین
مهمباتوجهبیشتربهنمایندریآمادهوشمندمحققخواهدشد.ازطیرفدیگیربیاتوجیهبیه
احتمالبیشترافزایشحجمسرمایهرذاریبخشخصوصیدرصنایعدفیاعی،سیازماننیازمنید
آنخواهدبودتانظارتمناسبیبرعملکرداینبخیشنییزداشیتهباشید.ایینمهیمازطرییق
تحلیلرران بهوقوعمییپیونیدد.لیذا

یهایتولید،تحقیقات،طراحیوتوسعهفناوریو
نمایندر 
نیازاستتادربرنامهریزیهایآتیبهایندستهازنمایندریهانیزاهمیتدادهشیود.ازمییان
مجموعهجوابپارتوبدستآمده،جوابشماره1بامقدارمتغیرهایتصیمیمحیقالسیهمهیر
یکازنمایندریهامطابقجدول( )12بیامقیدارمتغیرهیایتصیمیمحیقالسیهمهیرییکاز
هابرخورداراستوبهعنوانجوابنهاییمدلانتخابمیشود .


هاازاینویژری

نمایندری
جدول ( )12مقدار جواب نهايی
نمايندگی

نمايندگی تحقيقات،

ذخيرهسازی و

طراحی و توسعه

توزيع

فناوری
123252

120014

%24/۶5

%24/00

نمايندگی

نمايندگی آماد

توليد

هوشمند

مقدارمتغیر

92773

154192

97۶9

حقالسهم

%18/55

%30/84

%1/95

عنوان

نمايندگی
تحليل گران
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نتيجهگيری و پيشنهادها
وزراتدفاعوپشتیبانینیروهایمسلحمسئولبرنامهرییزی،همیاهنگی،پشیتیبانیورسیترش
تواندفاعیاست.درحقیقتوظیفهتجهیزنیروهایدفاعی،برایمقابلهباتهدیداتاحتمالیبه
عهدهاینوزارتخانهاست.اینوزارتخانهبهدلیلتولیداتصنایعدفاعیموردحجمهوفشیارهای
بینالمللیواقعشدهاست.درحقیقتضروریاستصنایعدفاعیبهتبعخلقمحدودیتهیای
بوجودآمدهکهمانعازاجرایماموریتهایذاتیآنهامیشودبهدنبالیکتغییررویهباهیدف
نگهداریسطحتولیداتخودبرایتامیننیازمندیهایمحصوالتمشتریانخودباشند.یکیاز
راهکارهایانجاماینکارمهیماسیتفادهازقابلییتهیاوظرفییتهیایموجیوددرشیبکهسیازی
میباشد.

اینرویکردبهدنبیالایینموضیوعاسیتکیهبیاایجیادشیبکه،زمینیهتولییدمحصیوالت،
توسطشبکههایتامیندرخیارجازمرزهیایسیازمان

ذخیرهسازیوحتیتوزیعبهموقع؛آنرا
فراهموجهتاستفادهازمحصولنهاییموردبهرهبرداریقراردهد.سازمانشیبکهایدرمییان
طیفیکهدوسرآندومقولهبازاروسازمانهستندقرارمیریرد.یکیازنظریههاییکیهقیادر
استبخشیازهزینههاومشکالتموجوددرانیواعقراردادهیایمیالیرابرطیرفکنیدنظرییه
نمایندریاست.ایننظریهدرحوزههایمتعددیازقبیلاقتصاد،مدیریت،میالی،حسیابداریو
حتیسیاست،کاربردفراوانپیداکردهاست.مدلپاییهایایینپیژوهشبیهدنبیالاسیتفادهاز
قابلیتهایموجوددرشبکهسازیدرراستایرفعمحیدودیتهیاومواجهیهبیاشیرایطبحیران
میباشد.اینمدلبادرنظرررفتنمفاهیمزنجییرهتیامینونظرییهنماینیدریهیابیهصیورت
همزمان،درنظرداردنحوهبکارریریظرفیتهاوتوانمندیموجوددرفراترازمرزهایسیازمان
وساماندهیشبکهنمایندرانصنعتیبرایتیامینقطعیاتمیوردنییازوپرکیاربرددرمحصیول
نهاییمتناسبباسفارشذینفعانراطراحینماید.باتوجهبهاینکیههسیتهمرکیزیصینایع
عیبسیاربزرگشدهواینموضوعمانعیبرایانعطافپذیریوچیابکیسیازمانیمییباشید،

دفا
نیازاستکهفرایندهابهنمایندرانسازمانوارذارشدهوتزریقمنابعبهواسیطهنماینیدریهیا
.باتوجهبهاینمواردیکمدلراهبردیشبکهسازیفرآیندتولید،ذخییرهسیازیو

صورتریرد
بهینهتوزیعمبتنیبرنظریهنمایندری هادرصینایعدفیاعیارائیهرردیید.ایینمیدلازمفهیوم
حداکثرسازیمطلوبیتبرایتخصی بهینهمنابعاستفادهمیکند.دراولینریاممیدلپاییهای
پژوهشبهیکمدلتصمیمریریدوهدفهتبدیلمیشود.اهدافمیوردنظیردرایینخصیوص
یها.سس میدلدوهدفیهبیااسیتفادهاز
عبارتندازمطلوبیتمالکومتوسطمطلوبیتنمایندر 
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روشتوابعهدفوزندار؛حلشدهومجموعهجوابپارتوبدستآمددررامبعدبیااسیتفادهاز
روشهایآیندهپژوهیی،متغیرهایاساسییوحیاالتعیدمقعطییتهیرییکازایینمتغیرهیا
شناساییشدهاست.اینمتغیرهاعبارتندازمیزانسیرمایهریذاریبخیشخصوصییدرصینایع
مهیایاقتصیادی،بیر
تهیا،تیورموتحیری 
دفاعی،رونقورکوداقتصادی،رواجبرونسساریفعالی 
اساسنظرسنجیانجامشدهبیشتریناهمیتدرسیاسترذاریهایآیندهمربوطبیهدومتغییر
رواجبرونسساریفعالیتهاومیزانسرمایهرذاریبخشخصوصیدرصنایعدفاعیبودهاسیت.
برهمیناساسازمیانمجموعهجوابپارتوبهدنبالجوابیمیباشیمکهقادرباشددرصیورت
سساریهادرآینده،ساختارقدرتمندیبرایمدیریتفعالیتهایبرونسساری

افزایشحجمبرون
شدهونظارتبرپیمانکارانایجادکند.ازطرفدیگرباتوجهبهاحتمالبیشیترافیزایشحجیم
سرمایهرذاریبخشخصوصیدرصنایعدفیاعی،سیازماننیازمنیدآنخواهیدبیودتیانظیارت
مناسبیبرعملکرداینبخشداشتهباشد.ازمیانمجموعهجوابپیارتوبدسیتآمیده،جیواب
شماره1بامقدارمتغیرهایتصمیمحقالسهمهریکازنمایندریهامطیابقجیدول(،)11بیا
مقدارتوابعهدف()0/505،0/5۶5ازاینویژریهابرخورداربودهوبهعنوانجوابنهاییمدل
انتخابرردید .
بهمنظورانجامتحقیقاتآتیبهپژوهشگرانپیشنهادمیشودعیالوهبیرمنیابعمیالی،تیاثیر


تخصی سایرمنابعماننداطالعیات،اشیتراکدانیش،تجهییزاتوابیزارآالتو...رادرشیبکه
اندازهریرینمودهوروابطمربوطبهاثررذاریآنبرمطلوبیتاعضا رافرمولهنمایند .

منابع
 حورعلی،مریم،.منتظری،عباس.والیاسی،مهدی.)1394(.شناساییواولویتبندیاصیولمیورد
نیازبرایبهبودفضاینوآوریبنگاههایدفاعیایرانبارویکردبیاز،مجلیهمیدیریتنیوآوری:)2(4،
 .57-۶8
مدلجذبدرسازمانهایدانشبنیاندفاعیبیارویکیردآینیدهپژوهیی،

 محمد،عسکری.)1398(.
فصلنامهعلمیآیندهپژوهیدفاعی .143-1۶8:)3(4.

عبدالمهدی،صالحیزاده.)1398(.آیندهنگارینتایجمیدیریتسیبدپیروژههیای

 جعفر،محمودی.و
یشناسییسیسیتم.فصیلنامهعلمیی
ت حقیقاتیدرسیازمانپیروژهمحیوردفیاعیبیارویکیردپوییای 
آیندهپژوهیدفاعی .35-59:)2(4،


 1399تابستان،17شماره،سالپنجم،آیندهپژوهیدفاعی
 

3۶


 Amiri, M.K., Feizi, A.M. Fakoor S, & Olfat, L. (2014). A model of Supply
chain resilience for competitiveness in Iranian automotive companies, Journal
of Production and Operation management, 5(1):143-164.
 Basu, P., Liu, Q. & Stallaert, J. (2019). Supply chain management using put
optioncontracts with information asymmetry. International Journal of
Production Research, 57(6):1772-1796.
 Christopher, M. (2014). Logestics & Supply Chain Management, Pearson
Education Limited, 7(16):14-33.
 Ciliberti, F., De Haan, J., De Groot, G.& Pontrandolfo, P. (2011) .CSR codes
and the principal-agent problem in supply chains: four case studies. Journal of
Cleaner Production, 19(8): 885-894.
 Dator, J. (2019). What futures studiesis, and is not. In Jim Dator, A Noticer in
Time, 11(8):3-5.
 Delbufalo, E. (2018). Agency Theory and Supply Chain Management,A
Literature Review. In Agency Theory and Sustainability in the Global Supply
Chain, 57(16):12-30.
 Delbufalo, E. (2018). Agency Theory and Supply Chain Management: A
Literature Review. In Agency Theory and Sustainability in the Global Supply
Chain .12(5):1-15.
 Godet, M., Durance, P. & Coates, J. (2008). Strategic foresight. France, Lipsor
Working Paper Publ, 115(8):52-114.
 Junior, F. R. L. & Carpinetti, L. R. L. (2014). A comparison between Fuzzy
AHP and Fuzzy Topsis methods to supplier, Applied Soft Computing,
27(114):194-209.
 Kar, A, k. (2015). A hybrid group decision support system for supplier selection
using analytic hierarchy process. Fuzzy set theory and neural network, Journal
of Computational Scince, 12(25):23-33.
 Liang, X., Shen, G. Q. & Guo, L. (2019). Optimizing Incentive Policy of
Energy-Efficiency Retrofit in Public Buildings: A Principal-Agent
Model.Sustainability, 11(12):34-42.
 Moghadam, K. S. (2015). Fuzzy multi-objective model for supplier selection
and order allocation in reverse logistics systems under supply and demand
uncertainty, Exoert System with Applications,15 (112):6237-6254.
 Pettit, Timothy J., Keely L. Croxton, & Joseph, F. (2019). The Evolution of
Resilience in SupplyChain Management, a Retrospective on Ensuring Supply
Chain Resilience. Journal of Business Logistics, 40(1):56-65.
 Rajeev, A., Pati, R. K., Padhi, S. S. & Govindan, K. (2017). Evolution of
sustainability in supply chain management, a literature review. Journal of
Cleaner Production, 27(5):299-314.
 Rasouli, M. R., Kusters, R. J., Trienekens, J. J. & Grefen, P. W.(2019). Service
orientation in business networking: a demand-supply chain perspective.
Production Planning & Control, 30(1):2-19.

 37  ...ذخیرهسازیوبهینه،مدلسازیکمیشبکهفرآیندتولید
 Rebs, T., Brandenburg, M. & Seuring, S. (2019). System dynamics modeling
for sustainable supply chain management: A literature review and systems
thinking approach. Journal of cleaner production, 7(208):1265-1280.
 Safriliana, R., Subroto, B., Subekti, I. & Rahman, A. F. (2019).Overviews of
contracting theory & agency theory: determinants public accounting firms
switching on voluntary. International Journal of Organizational Innovation,
1(3):87-102.
 Sun, D. Q., Ma, X. Y., Wang, D. J. & Li, J. J. (2019). Principal–agent problem
for returns handling in a reverse supply chain with one manufacturer and two
competing dealers. Applied Mathematical Modeling, 4(66):118-140.
 Takemura, K. (2019). Nonlinear Utility Theory and Prospect Theory
Eliminating the Paradoxes of Linear Expected Utility Theory. In Foundations of
Economic Psychology, 4 (15):83-119.
 Yawar, S. A. & Seuring, S. (2017). Management of social issues in supply
chains: a literature review exploring social issues, actions and performance
outcomes. Journal of Business Ethics, 141(3):621-643.

