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 چكيده 

 عملکرد یارزیاب برای مختلفی مدلهای. دارد آن اهداف به دستیابی و سازمان یک موفقیت در کلیدی نقش تامین زنجیره درست عملکرد

 شده  ادهاستف واگن سازی تهران  شرکت تامین زنجیره عملکرد ارزیابی برای "اسکور "مدل از تحقیق این در. وجود دارد تامین زنجیره

 عملکردی ویژگی 5 دارای اسکور مدل  .ارجاع و تحویل ساخت، تامین، ریزی، برنامه از عبارتند مدل اسکور اصلی هایفرآینداست . 

 واگن رکتش تامین زنجیره  عملکرد مقاله  ارزیابی این از هدف .ستا دارایی مدیریت و هزینه چابکی، پاسخگویی، اطمینان، قابلیت شامل

 مدل عملکردی حوزه 5 در معیار 31 تعداد متخصصین ، با مصاحبه از پس منظور این برای.  است اسکور مدل از استفاده با تهران سازی

 برای و تعیین معیارها از یک هر گیری اندازه روشهای بعدی گام در.  شدند دهی وزن معیارها ، AHP روش از استفاده با و تعیین اسکور

 زهنرمالی روش" از استفاده بادر ادامه .  گردید انجام ارزیابی فرآیند تهران سازی واگن شرکت کنندگان تامین از اصلی مجموعه 8

 نشان دهنده نقاط تحقیق این نتایج.  شد گیری اندازه معیارها هر یک از  عملکرد انتظار،  سطح مورد و صفر سطح" روش و "دبوئر

ترین نقطه ضعف زنجیره تامین شرکت مورد بررسی مربوط مهم . است تهران سازی واگن ضعف و قوت سیستم زنجیره تامین شرکت

قابل ح در سط  آن است که عملکرد معیار مذکور نشانگرنتایج این تحقیق  است. "مهندسی و توان جدید محصوالت ارائه توانایی" به

 اساسی دارد. اتو نیاز به اصالح  نیست قبولی

 

 )اسكور( تامين زنجيره عمليات مرجع مدل تهران، سازي واگن شركت تامين، زنجيرة  عملكرد، ارزیابی واژه هاي كليدي :
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 مقدمه .1
گردد كه به منظور ارزیابی عملكرد به مجموعه اقداماتی اطالق می

افزایش سطح استفاده بهينه از امكانات و منابع در جهت دستيابی 

 و اثربخشی صورت كارآییبه هدف ها به شيوه اقتصادي توام با 

 ارآییكنسبت داده به ستاده را  ؛ می گيرد. اگر در ساده ترین تعریف

تصميمات مدیریت در  كارآییبدانيم نظام ارزیابی در واقع ميزان 

دهد خصوص استفاده از منابع و امكانات را مورد سنجش قرار می

 ت.سكه عمده ترین معيار آن صرفه اقتصادي یا بهينه بودن فعاليتها

مترادف از سوي دیگر ارزیابی عملكرد در بعد سازمانی معموال 

اثربخشی فعاليتهاست . منظور از اثربخشی ميزان دستيابی به اهداف 

بودن فعاليتها و عمليات است. هدف از  كارآو برنامه ها با ویژگی 

ارزیابی عملكرد عبارت است از سنجش، ارزش گذاري و قضاوت 

در خصوص ابعاد مختلف عملكرد با استفاده از الگوي مناسب 

ظور ارائه راهكارهایی در جهت بهبود ارزیابی عملكرد، به من

 Vaseghi]عملكرد سازمان و ارتقاء كيفيت خدمات ارائه شده 

Amiri, 2010] . 

 بردكار حوزه خصوص در كه مختلفی نگرشهاي به توجه با امروزه

 هزنجير حوزه در توانمی را فرآیند این دارد، وجود عملكرد ارزیابی

 نقش تأمين زنجيرهكارآمدي . داد قرار استفاده مورد نيز تأمين

 ژهوی به و اهداف به دستيابی و سازمان یک موفقيت در كليدي

 سنجش سيستم یک استقرار راستا این در. دارد آن سودآوري

 سياريب. گرددمی توصيه آن مستمر بهبود در تأمين زنجيره عملكرد

 تكيه اب تنها سازمان در مستمر بهبود كه اند عقيده این بر محققان از

 زارياب مثابه به عملكرد ارزیابی. استميسر  عملكرد ارزیابی بر

 آیا بداند وسيله بدان تا سازدمی فراهم خود براي شركت كه است

 ,Shekari] ؟ نه یااست  یافته بهبود آنها تأمين زنجيرهعملكرد 

Fallahian and Sadeghi Chamazin, 2005]. 

شررركت واگن سررازي تهران اصررلی ترین توليد كننده ناوگان و 

تجهيزات مترو در كشررور اسررت و در حال حاضررر تقریبا نيمی از 

و قطعات واگنهاي مورد نياز مترو تهران در این شركت  تجهيزات

شود. با توجه به نوپا بودن این صنعت در كشور ، طراحی توليد می

امين نقش موثري در مردل منراسرررب ارزیرابی عملكرد زنجيره تر

 موفقيت این صنعت در كشور خواهد داشت. 

هدف از این تحقيق ارائه مدلی براي ارزیابی عملكرد زنجيره تامين 

در صنعت ریلی است . به همين منظور شركت واگن سازي تهران 

به عنوان اصلی ترین توليد كننده واگن مترو در كشور مورد مطالعه 

يرود نتایج این تحقيق در سایر شركت قرار گرفته است و انتظار م

 هاي فعال در این صنعت نيز قابل استفاده باشد.

 در این تحقيق تالش شده است به سواالت زیر پاسخ داده شود. 

عملكرد زنجيره تامين شركت واگن  تواندمیچگونه  (9

 سازي تهران را ارزیابی نمود ؟

آیا عملكرد زنجيره تامين شركت واگن سازي تهران  (2

 رضایت بخش است؟

ركت شاین ترین عملكرد زنجيره تامين بهترین و ضعيف (9

 در چه حوزه اي است ؟

 

 1اسكورمدل . 2

هاي مختلفی براي ارزیابی عملكرد سازمانها وجود دارد  روشهاي

مورد استفاده قرار  تواندمیكه هر یک متناسب با نياز سازمان ها 

و مدل كارت  ( اسكور )  تامين زنجيره عمليات مرجع مدلگيرد. 

امتياز متوازن نمونه هایی از این روشها هستند. رویكرد مدل اسكور 

در مقایسه با مدل كارت امتياز متوازن ، تاكيد بر ارزیابی عملكرد  

زنجيره تامين است و نه ارزیابی عملكرد كل سازمان. لذا در مواردي 

ن است، كه هدف و تاكيد سازمانها ارزیابی عملكرد زنجيره تامي

 گزینه بهتري باشد.  تواندمیمدل اسكور 

 زنجيره سازي مدل براي يفرآیند مدل یک عنوان به مدل اسكور

 دلم یک مدل این.  است شده شناخته حد ترین گسترده در تامين

 ( در SCC 2تامين )  زنجيره انجمن توسط كه است  فرآیند مرجع

 المللی بين گروهی   SCCاست .  یافته توسعه و ایجاد 9110 سال
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 نجيرهز تشكيل از حاصل مشكل رفع هدف با و تجاري غير اهيت با

 و محتویات از بسياري كه آنجا از. است آمده وجود به تامين

 ردمو ، نظر صاحب اعضاي و شركتها توسط قبال مدل هايفرآیند

 به صرمنح چارچوب یک مدل این بنابراین.  اند گرفته قرار استفاده

 ینبهتر ، ها شاخص تجاري، هايفرآیند بين كه دهد می ارائه را فرد

 باطارت یكپارچه ساختار یک در تخصصی ویژگيهاي و كاردكردها

 كرده يبانیپشت را تامين زنجيره شركاي بين روابط تا كند می برقرار

 را آن اب مرتبط فعاليتهاي سایر و تامين زنجيره مدیریت كارآیی و

 ,Soleymani Sedehi and Ghafari Nasab]بخشد  ارتقاء

 شده شناخته مفاهيم واقع به فرآیند مرجعهاي  مدل . [2013

 گيري اندازه و 5برداري الگو ، 9 تجاري هايفرآیند مجدد مهندسی

 نندكمی یكپارچه كاركردي ميان چارچوب و قالب یک در را فرآیند

پردازد . ها میفرآینددر سه سطح به بيان جزئيات  اسكورمدل .

. پردازدده سازي مدل میابه موضوع  اجرا و پينيز سطح چهارم مدل 

 نمایش داده شده است . 9در شكل اسكور سطوح مدل 

 زهاجا شركتها به عملكرد ارزیابی جهت مدل این كاربرد 

  :  دهدمی

در مدل اسكور   كنند. ارزیابی خوبی به را خود فرآیندهاي -

بر اساس بهترین عملكرد در بين باید ها فرآیندهر یک از 

عت امين كنندگان در صنتامين كنندگان شركت و یا بهترین ت

ارزیابی مورد نظر و یا استانداردهاي موجود در صنعت ؛ 

منجر به بهبود مستمر  تواندمیگردد. این ارزیابی مستمر 

نرخ قطعات "به عنوان مثال اگر  گردد.ي شركت هافرآیند

عه مشخص در شركت مورد بررسی در مورد یک قط "معيوب

در صنعت مورد  بهترین عملكرداست و  PPM 94برابر با 

رل كنت فرآینداست ؛ این شركت باید   PPM 0بررسی برابر با 

 ، كيفيت خود را با الگو برداري از بهترین عملكرد در صنعت

 ارزیابی و اصالح نماید.

 حوزهاز  خارج و داخل در شركتها سایر با را خود عملكرد -

 واندتمیها  فرآیندارزیابی مستمر  دكنن مقایسه خود صنعت

عملكرد شركت در مقایسه با سایر  منجر به ارزیابی كلی

نتيجه  .دكنن دنبال را خاصی رقابتی مزیتهاي -  گردد. شركتها 

حوزه هایی كه یک شركت  تواندمیها  فرآیندارزیابی مستمر 

مزیت رقابتی دارد و یا نسبت به رقبا نسبت به رقبا در آن 

 ضعيف تر است مشخص نماید. 

 ندياولویت ب را خود فعاليتهاي ارزیابيها این از استفاده با -

 تنقاط قو دنتوانمی ، شركتهااستفاده از مدل اسكور .  .كنند

و نقاط ضعف را شناسایی  نمایندرا شناسایی و تقویت  خود

 از حاصل منافع -.دندهقرار  یاصالح اقدامات و در اولویت

انجام اصالحات در هریک   كنند. كمی را تغييرات این اجراي

متناسب با وزن  تواندمیحوزه عملكردي مدل اسكور  4از 

حوزه عملكردي مورد نظر ؛ منجر به اصالح عملكرد كلی 

گر اسيستم لجستيک و زنجيره تامين گردد. به عنوان مثال 

 از طریق انتخاب تامين یک شركتقابليت اطمينان زنجيرة 

بهبود یابد و وزن این معيار  %95  تامين كنندگان مطمئن تر، 

انتظار  توانمیباشد ،  %95نسبت به كل معيارهاي عملكردي 

بهبود  %9داشت عملكرد زنجيره تامين در دوره زمانی بعد  

 یابد.

 خاص فرآیند نيازمندیهاي با مناسب افزاري نرم ابزار بهترین -

  [Lai, Ngai and Cheng, 2002] كنند شناسایی را خود

مدل اسركور امكان ارزیابی عملكرد زنجيره تامين را هم بصورت 

.  به كندمیكلی و هم در هر یرک از حوزه هاي عملكردي فراهم 

عنوان مثرال ارزیرابی قابليت اطمينان و انعطاف پذیري در زنجيره 

اسكور امكان پذیر است. در تامين با اسرتفاده از سرنجه هاي مدل 

مردل اسررركور براي ارزیرابی عملكرد زنجيره تامين در هر حوزه 

توان معيارهایی در مقياس صررنعت تعریف نمود به عنوان مثال می

ن در زمينه چابكی در تاميدر بين ترامين كنندگان بهترین عملكرد 

همين  تواندمیساخت ناوگان ریلی. همچنين  صرنعت درقطعات 

در مقياس یک شركت در بين تامين كنندگان تعيين نمود.  معيار را

بره عنوان مثرال بهترین عملكرد در زمينه چابكی در تامين قطعات 

 در بين تامين كنندگان قطعات و تجهيزات مورد نياز یک شركت. 

در هر دو حرالرت بهترین و بردترین حوزه هراي عملكردي یررک 

یی كه نياز شرركت مشرخص خواهد شد و بر این اساس حوزه ها

به اصالحات بيشتري دارند شناسایی و اقدامات اصالحی اولویت 

 گردند. بندي می
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 [11]  اسكوردر مدل  فرآیند. سطوح اجزاي 1شكل                       

این دیدگاه وجود دارد كه هر چند هر زنجيرة تامين  اسكوردر مدل 

خصوصيات منحصر به فردي دارد و معموال الگوبرداري و مقایسه 

آنها حتی در موارد مشابه غيرمنطقی است، اما شاخصهاي عملكردي 

وجود دارند كه در بيشتر آنها مورد توجه هستند و كاربرد دارند . 

ی اصلی را مورد توجه قرار در هر زنجيرة تامين پنج ویژگ اسكور

(،  RS) 0( ، واكنش پذیري  RL) 4می دهد: قابليت اطمينان 

 AM) 1(و دارایی ها  CO) 8( ، هزینه ها  AG) 1انعطاف پذیري 

اول در حوزه مرتبط با مشتري و دو ویژگی آخر  (. كه سه ویژگی

 9گيرند .در جدول در حوزه مرتبط با درون زنجيره قرار می

و ارتباط متناظر آنها با شاخص  اسكورعملكردي مدل ویژگيهاي 

شاخص هاي سطح یک هاي سطح یک این مدل ارائه شده است .

در واقع ، معيار هاي باال و اصلی هستند كه ممكن است چندین 

را پوشش دهند . شاخصهاي مرتبط با ویژگی  اسكورمدل  فرآیند

معا ) ج عملكردي قابليت اطمينان ، پاسخگویی و انعطاف پذیري

شاخص ( مرتبط با حوزه مشتري و شاخص هاي مرتبط با ویژگی  4

شاخص ( مرتبط با  4عملكردي هزینه ها و سرمایه ها ) جمعاً 

 هستند. زنجيره تامين 

 مروري بر مطالعات گذشته . 3

 سازي در مطالعه ي به پياده 2551برگی در سال  سيف و پرور گل

 از پس مقاله این در پرداختند.ایرانول  نفت شركت در اسكور مدل

 طراحی شركت، مشتریان و كنندگان تامين ، محصوالت معرفی

 در موجود مستندات براساس اسكور مدل 9 و 2 سطح فرایندهاي

 ورمنظ به انتها در. پذیرفت صورت مدیران با مصاحبه و شركت

 سطح فرایندهاي براساس پروژه 99 ؛  تامين زنجيره عملكرد بهبود

 وشر از استفاده با پروژه مالی منابع به توجه با و تعریف مدل 9

TOPSIS 10 ، ویژگيهايدر این مطالعه . شدندبندي  اولویت 

 رهزنجي پاسخگویی قابليت ، اطمينان قابليت)  مدل عملكردي

 به (دارایيها و تامين هاي زنجيره هاي هزینه پذیري، انعطاف تامين،

 شدند درنظرگرفته ها پروژه ارزیابی هاي معيار عنوان

.[Golparvar and Seifbarghy, 2009]همكاران و الگازار 

 نرم یک تامين زنجيره عملكرد گيري اندازه براي 2595 سال در

 اسكور مدل و فازي AHP 11 تكنيک از استفاده با تركيبی افزار

 یک مورد در را خود موردي مطالعه منظور این براي . دادند ارائه

 از بعد.  دادند انجام معدنی آب توليديصنعتی بزرگ  شركت

 ترسيم منظور به اسكور مدل از،  شركت تامين زنجيره مطالعه

  تناظرم شاخص و شد استفاده آن فرایندهاي زیر و اصلی یندهايآفر
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 اسكور.  ویژگيهاي عملكردي مدل 1جدول 

 معيار سطح یك متناظر تعریف ویژگی ویژگی عملكردي

 قابليت اطمينان زنجيرة تامين

عملكرد زنجيرة تامين در ارسال محصول صحيح ، به مكان صحيح 

، در زمان صحيح ، با شرایط و بسته بندي صحيح ، به تعداد صحيح 

 ، همراه با مستند سازي صحيح ، براي مشتري صحيح

 تكميل كامل سفارشات

قابليت پاسخگویی زنجيرة 

 تامين

سرعت تهيه و تدارك محصوالت مورد نياز مشتریان از سوي 

 زنجيرة تامين
 زمان سيكل تكميل سفارشات

 انعطاف پذیري زنجيرة تامين
قابليت یک زنجيرة تامين در هماهنگی و پاسخ مناسب به تغييرات 

 بازار به منظور بدست آوردن یا حفظ مزیت رقابتی زنجيره

امين حد باالي انعطاف پذیري زنجيرة ت

، حد باالي قابليت تطبيق زنجيرة تامين 

 ، حد پایين قابليت تطبيق زنجيرة تامين

 هزینه هاي مرتبط با اجرا در زنجيره تامين هزینه هاي زنجيره تامين
هزینه مدیریت زنجيره تامين ، هزینه 

 تمام شده كاالي فروخته شده

مدیریت سرمایه در زنجيرة 

 تامين

مدیریت سرمایه ها به منظور پشتيبانی از بهره وري یک سازمان در 

رضایتمندي در تقاضا . این ویژگی شامل مدیریت همه انواع 

 سرمایه اعم از سرمایه هاي ثابت و متغير می شود .

زمان دوره نقد به نقد ، نرخ بازگشت 

سرمایه هاي ثابت زنجيره تامين ، نرخ 

 بازگشت سرمایه هاي متغير 

 

 سبین وزن اهميت تعيين منظور به گردید تبيين یندهاآفر با

  روش  از تامين زنجيره عملكرد گيري اندازه هاي معيارهاي

AHP مدیران با یافته ساختار هاي مصاحبه از استفاده با و فازي 

 Elgazzar, Tipi, Hubbard and]گردید استفاده شركت

Leach, 2010]  . 

 تصميم مساله جهت متدولوژي یک 2599 سال در عبداله راجا

.  داد ارائه اسكور و AHP تركيب با كننده تامين انتخاب گيري

 هزمين در گذشته مطالعات براساس معيار 90 تعداددر این مطالعه 

 ، سازمان ، كيفيت ، هزینه سرفصل 4 در و كننده تامين انتخاب

 وشر براساس كننده تامين سه و شناسایی ارتباطات و خدمات

AHP اساس بر. شدند دهی وزن زوجی مقایسات با و 

 ارزیابی كننده تامين هر سه ، اسكور مدل یک سطح هايفرآیند

 روش از شده حاصل در امتيازات متغيرها این ضرب از.  شدند

AHP ، براساس و آمده بدست كننده تامين هر نهایی امتياز 

 .Raja et al]گردید  انتخاب گزینه بهترین ، امتياز بيشترین

2013 [ . 

 بر تامين زنجيره عملكرد ارزیابی جهت روشی همكاران و چن

 ایوانت كشور در پوشاك توليد شركت براي اسكور مدل مبناي

 اسكور كارت از عملكردي معيارهاي تعيين براي .كردند ارائه

 معيارها ، عملكردي مدل ویژگی 4 براساس و.  گردید استفاده

 رحلهم در.  شدند تعریف ، ارشد مدیران با مصاحبه با و استخراج

 عيارم هر از انحراف ميزان ، برتر شركتهاي از برداري الگو با بعد

حد  از انحراف ميزان كه صورتی در نهایت در و محاسبه

 براي.  گرفت صورت می اصالحی اقدامات ،بود بيشتر مشخصی

 تشرك یک روي بر موردي مطالعه شده ارائه مدل كارآیی ارزیابی

 معيار 0 تعداد. پذیرفت انجام تایوان در پوشاك كننده توليد

 ابليتق ، پاسخگویی) اسكور مدل عملكردي ویژگی سه  براساس

 هر براي اسكور كارت تهيه از پس و استخراج( هزینه و اطمينان

 ردیدگ تفسير و تعيين معيار هر از انحراف ميزان ، مدل ویژگی سه

[Chen et al. 2005] . 

 ایعصن در معتبر فروش خرده سه مقایسه براي متدولوژي ارائه

 عنوان اسكور مدل و AHP تكنيک از استفاده با تركيه پوشاك
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 همكاران و آیدین آقاي توسط 2595 سال در كه بود پژوهشی

 عيارهام سطح در مراتبی سلسله ساختار طراحی براي. گردید ارائه

 یدگرد استفاده اسكور مدل عملكردي ویژگيهاي از معيارها زیر و

 يقتطب مدل ویژگی پنج با نظر مد معيارهاي كه صورت این به

 وليدت از بودند عبارت ارزیابی جهت اصلی معيار پنج .  شد داده

. رایيهادا مدیریت و هزینه نوآوري، و بازاریابی سرعت، كيفيت، و

 سپ.  گردیدند تعریف اصلی معيارهاي براي زیرمعيار 91 تعداد

 كارشناس 25 براي كه پرسشنامه طریق از اطالعات آوري جمع از

 وشر كمک به گردید، ارسال پوشاك توليد شركتهاي در خبره

AHP باالترین داراي نوآوري و بازاریابی معيار كه شد مشاهده 

  Aydin, Eryuruk and]  است اصلی معيارهاي بين در وزن

Kalaoglu, 2014]. 

هاي رآیندفبه تعيين اسكور با استفاده از مدل  تحقيقی  مندوزا در

رداخت ها پفرآیندزنجيره تامين و پيشنهاد مدلی براي باز طراحی 

استفاده كرد . در این مطالعه  اسكورسطح یک مدل  فرآیند 4و از 

استفاده گردید .  AHPبه منظور وزن دهی فرایندها از روش 

 فرآینداز انتخاب یک  استعبارت  AHPسطح هدف روش 

زنجيره تامين از بين گزینه هاي موجود به عنوان الگو براي 

طراحی مجدد زنجيره تامين . در سطح معيارها نيز از معيارهاي 

معيار متناظر با ویژگيهاي  95)شاملمدل اسكور  سطح یک

  .[Mendoza, 2014]( استفاده گردید . اسكورعملكردي مدل 

 

 ا عمدتمدل اسكور كه  موضوع  حاكی از آن استبررسی ادبيات 

ها و شناسایی  و اولویت بندي اقدامات  فرآیندبا هدف اصالح 

. در همين رابطه در تعدادي از بكار گرفته شده استاصالحی 

مطالعات از روشهاي تصميم گيري چند معياره براي اولویت 

 بندي اقدامات اصالحی استفاده شده است. 

در برخی از مطالعات دیگر نيز هدف مطالعه تعيين وزن معيارها 

سته . در این داستو زیر معيارهاي ارزیابی سيستم زنجيره تامين 

از معيارهاي پيشنهادي روش اسكور استفاده شده از مطالعات 

وزن  ،است و با استفاده از تكنيک هاي تصميم گيري چند معياره 

بهبود زنجيره تامين محاسبه شده  معياره و ميزان اهميت آنها در

علی رغم گستردگی كاربرد مدل اسكور در ارزیابی است. 

عملكرد صنایع مختلف ؛ تا كنون از این مدل در ارزیابی عملكرد 

صنعت ریلی استفاده نشده است. این شكاف در زنجيره تامين 

وجه با تمطالعاتی در این تحقيق مورد توجه قرار گرفته است و 

پس از تعيين ليست جامعی از  صنعت ریلی ؛ هاي به ویژگی

عملكرد ؛  AHPو  اسكورو با تركيب مدل  معيارهاي ارزیابی

ترین شركت فعال در شركت واگن سازي تهران به عنوان مهم

 . قرار گرفته استو ارزیابی این صنعت در كشور مورد بررسی 
 

معرفی شركت واگن سازي تهران و پياده  . 4

 سازي مدل
با ماموریت  9982در سال   TWM 21 شركت واگن سازي تهران

 .تاسيس گردیدواگن هاي مترو و نگهداري و تعميرات ساخت 

 واگن دستگاه 255 ساخت ساالنه ظرفيت مبناي بر كارخانه این

 احیطر كاري شيفت یک براي دوطبقه واگن دستگاه 12 و مترو

 دستگاه 544 تامين جهت قراردادي حاضر حال در. است شده

 لكوموتيو دستگاه 98 و دوطبقه واگن دستگاه 905 و مترو واگن

 این از یبخش كه است شده منعقد تهران مترو شركت با برقی

 بهره چرخه در اكنونهم و شده تحویل لكوموتيوها و واگنها

 ردبراي ارزیابی عملكرد  شده گرفته بكار روش . است برداري

 تعریف و تعيين مرحله سه شامل واگن سازي تهران  شركت

 و عملكرد گيري اندازه فاز و اجرا فاز عملكردي، معيارهاي

 . است نتایج تحليل

 عملكردي معيارهاي تعریف 4-1

 نظرات از استفاده با و اسكور مدل فرآیند  در این مرحله براساس 

ازي س واگن شركت متخصصين و خبرگان و مصاحبه با مدیران

 يثح از كه  معيار ارزیابی عملكرد تعيين گردید 99تهران،  تعداد 

 انعطاف ویژگی به مربوط معيار 2 تعداد عملكردي، ویژگی نوع

 پاسخگویی ویژگی به مربوط معيار 9 تامين، زنجيره پذیري

 ، مينتا زنجيره اطمينان قالبيت به مربوط معيار 4 ، تامين زنجيره

 دارایی به مربوط معيار 9 و تامين زنجيره ههزین به مربوط معيار 2

 اند. تامين زنجيره هاي
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. مشخصات و تعداد كارشناسان و مدیران تكميل كننده  2جدول 

 جداول مقایسات زوجی

 تعداد پست سازمانی ردیف

مدیر / كارشناسان بخش تداركات و تامين  9

 داخل 

 نفر 4

 نفر 0 مدیر / كارشناسان بخش مدیریت كيفيت 2

 نفر  5 مدیر / كارشناسان بخش توليد و مهندسی 9

 

با توجه به ویژگيهاي عملكردي مورد توجه در مدل اسكور ؛ در 

ابتدا معيارهاي مرتبط با ویژگيهاي عملكردي مدل اسكور بر 

اساس مرور ادبيات موضوع  شناسایی و در ادامه به منظور مقایسه 

استفاده شد.  AHPزوجی و تعيين وزن معيارها  از روش 

همچنين به منظور تعيين مقادیر هر یک از معيارها در مورد هر 

یک از تامين كنندگان از چک ليست ها و مستندات موجود در 

 ارزیابی تكميل گردید. با توجه به لزوم فرآیندو شركت استفاده 

نفر  94معيارها و گزینه ها ، در این مطالعه از  ارزیابی تخصصی

مدیران شركت با تحصيالت كارشناسی و باالتر از كارشناسان و 

و حداقل سه سال سابقه كار مرتبط در یكی از بخشهاي تداركات 

و تامين داخل، مدیریت كيفيت  و مدیریت توليد و مهندسی به 

مقایسات زوجی معيارها و  فرآیندشرح جدول زیر استفاده شد. 

با استفاده از  9915زیر معيارها در نيمه دوم دي ماه سال 

زن به منظور محاسبه و  پرسشنامه مقایسات زوجی تكميل گردید.

 94نظرات  بر اساسگروهی   AHPهر یک از معيارها از روش 

كارشناسان و خبرگان  استفاده شد. به همين منظور نفر از 

پرسشنامه  94و پس از تكميل شده تهيه  9پرسشنامه شماره 

ستفاده با ا كارشناسان  ارزیابی نتایج  خبرگان ؛ نفر از  94توسط 

ر ادامه دو تبدیل به ماتریس نهایی شد. تلفيق  9شماره  از فرمول

با بی مقياس سازي و محاسبه وزن هر یک از معيارها  فرآیند

 فرآینددر قالب   (EC-11)استفاده از نرم افزار اكسپرت چویس 

  .انجام شد AHPروش 

(9)                               𝑋𝑖𝑗 = (∏ 𝑋𝑖𝑗𝑙
𝑘
𝑙=1 ) 

1

𝑘 

 

i , j = 1,2, …, n  

i ≠ j   

 

تعداد تصميم گيرندگان  k شماره تصميم گيرنده ؛  l این فرمولدر 

 .Momemi]هستندشاخص ها ي مورد مقایسه   (i , j )؛ و 

2008]     

ليست معيارها به همراه وزن و نحوه اندازه گيري هر یک از   

به عنوان مثال وزن  .نشان داده شده است 9معيارها در جدول 

 "محصوالت جدید و توان مهندسیتوانایی ارائه "معيار 

نفر از  94معيار دیگر توسط  92صورت زوجی نسبت به هب

لفيق تپس از ه است. كارشناسان منتخب مورد ارزیابی قرار گرفت

ماتریس  بی مقياس سازيو  9-9ارزیابی ها با استفاده از فرمول 

 هوزن این معيار در مقایسه با سایر معيارها تعيين شد ؛ نهایی 

همواره  AHP( . مجموع وزن معيارها در روش 25) % است

 (  باشد كه در این مورد هم همينگونه است.955)% 9باید برابر با 
 

 اجراي ارزیابی  فاز 4-2
، تامين كنندگان  معيار تعریف شده 99در این مرحله براساس 

شركت مورد مميزي قرار می گيرند و عملكرد هر تامين كننده 

گردد . بدیهی است كه با محاسبه وزن در هر معيار محاسبه می

گردد ، امتياز نهایی تامين كننده محاسبه می معيارها در مرحله قبل 

. 
 

 نتایج تحليل و عملكرد گيري اندازه فاز 4-3
 ضعيتو به معيار هر در كننده تامين امتياز نسبت از در این مرحله

 تهران سازي واگن شركت تامين زنجيره عملكرد ، مطلوب

 وضع مطلوب تعيين جهت اسكور مدل گردد . منطقمی محاسبه

 مشابه هاي شركت عملياتی كارآیی كردن كمی و مقدار هدف ،

 – بهترین نتایج براساس درونی مدت كوتاه اهداف نهادن بنا و

  .است. دیگر صنایع از الگوبرداري عبارتی به و 99طبقه – در
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 . معيارهاي كليدي عملكرد شركت واگن سازي تهران و نحوه اندازه گيري آنها 3جدول 

عملكردينوع ویژگی  كد معيار وزن نام معيار ردیف  نحوه محاسبه 

%25 توانایی ارائه محصوالت جدید و توان مهندسی 9  AG.1 چک ليست انعطاف پذیري 

%94 قابليت تطبيق زنجيره تامين 2  AG.2 كيفی انعطاف پذیري 

%99 ميزان مشاركت تامين كننده 9  RS.1 كمی پاسخگویی 

%99 پاسخگویی قطعات معيوب 5  RS.2 چک ليست پاسخگویی 

کيلجست ستميس 4  1%  RS.3 چک ليست پاسخگویی 

%1 نرخ محصوالت معيوب 0  RL.1 كمی قالبليت اطمينان 

كيفيت نيسيستم تضم 1  0%  RL.2 چک ليست قالبليت اطمينان 

%4 تكميل كامل سفارشات 8  RL.3 كمی قالبليت اطمينان 

%5 گواهينامه استاندارد 1  RL.4 كيفی قالبليت اطمينان 

تاميندرصد عمق  95  2%  RL.5 كمی قالبيت اطمينان 

%9 انحراف از قيمت هدف 99  CO.1 كمی قيمت 

%2 توان مالی و سرمایه گذاري تامين كنندگان 92  CO.2 كيفی قيمت 

%9 زمان دوره نقد به نقد 99  ASS.1 كمی دارایی 

%955 جمع  95  --- --- --- 

 

شابه م با توجه به عدم دسترسی به اطالعات صنایع  در این تحقيق

، به منظور الگوبرداري و بررسی ميزان شكاف از دو روش ابتكاري 

 استفاده شده است :

 كردن نرماليزه منظور : به 95روش نرماليزاسيون دبوئر -روش اول

 می فادهاست دبوئر دهی امتياز سيستم از معيارها گيري اندازه مقياس

 . [Trienekens and Hvolby, 2000] شود

در این روش امتياز تامين كننده در هر معيار با بهترین امتياز آن  

معيار در زنجيره تامين شركت واگن سازي تهران مقایسه و عملكرد 

 تامين كننده محاسبه می گردد. به عبارتی با توجه به عدم دسترسی

يره تامين زنج به الگوي برتر ، هر معيار نسبت به بهترین عملكرد در

 با دیگر عبارتی همان شركت مورد سنجش قرار می گيرد . به

 امينت كل در هماهنگی و یكپارچگی نوعی به روش این از استفاده

در خصوص معيار هاي مثبت . گيردمی قرار ارزیابی مورد كنندگان

 : زیر استنحوه محاسبه به شرح 

(2)               𝑺𝒏𝒐𝒓𝒎 =  
(𝑺𝒊−𝑺𝒎𝒊𝒏)

𝑺𝒎𝒂𝒙−𝑺𝒎𝒊𝒏
∗ 𝟏𝟎𝟎 

  و در خصوص معيار هاي منفی :

(9)               𝑺𝒏𝒐𝒓𝒎 =  
(𝑺𝒎𝒂𝒙−𝑺𝒊)

𝑺𝒎𝒂𝒙−𝑺𝒎𝒊𝒏
∗ 𝟏𝟎𝟎 

پایين  minSام در معيار مربوطه ، iامتياز واقعی سازنده  iSكه در آن 

باالترین مقدار معيار است كه در ارزیابی  maxSترین مقدار معيار و 

 عملكرد تامين كنندگان حاصل شده است .

سطح صفر و سطح مورد انتظار : در این روش براي  -روش دوم 

هر معيار ، سطح پایه به عنوان حداقل معيار مد نظر شركت و سطح 

مورد انتظار به عنوان سطح مطلوب شركت در آن معيار با كمک 

رگان شركت تهيه و مبناي محاسبه عملكرد هر متخصصين و خب

 یآمادگ نوعی به روش تامين كننده در آن معيار قرار می گيرد . این

  . است المللی بين شركتهاي از الگوبرداري به ورود براي
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 . سطح صفر و سطح مورد انتظار معيارها 4جدول 

معياركد  نوع معيار نام معيار ردیف  سطح مورد انتظار سطح صفر 

AG.1 05% مثبت توانایی ارائه محصوالت جدید و توان مهندسی 9  15%  

AG.2 05% مثبت قابليت تطبيق زنجيره تامين 2  04%  

قرارداد 4 یک قرارداد RS.1 مثبت ميزان مشاركت تامين كننده 9  

RS.2 05% مثبت پاسخگویی قطعات معيوب 5  14%  

کيلجست ستميس 4 RS.3 05% مثبت   15%  

RL.1 4% منفی نرخ محصوالت معيوب 0  5%  

كيفيت نيسيستم تضم 1 RL.2 05% مثبت   15%  

RL.3 15% مثبت تكميل كامل سفارشات 8  955%  

RL.4 45% مثبت گواهينامه استاندارد 1  955%  

RL.5 05% مثبت درصد عمق تامين 95  955%  

CO.1 95% منفی انحراف از قيمت هدف 99  5%  

CO.2 15% مثبت توان مالی و سرمایه گذاري تامين كنندگان 92  955%  

روز ASS.1 05 منفی زمان دوره نقد به نقد 99 روز 95   

 

و براي  9-9معيارهایی كه ذاتا مثبت می باشند مطابق رابطه براي 

محاسبه  9-5معيارهایی كه ذاتا منفی می باشند مطابق رابطه 

مقدار امتياز معيار مد نظر  Aعملكرد معيار ،  nگردد كه در آن می

 ،Z  سطح صفر وE  استسطح مورد انتظار. 

(5)                            {

𝒏 = 𝟎%             𝒊𝒇 𝑨 < 𝒁
𝒏 = 𝟏𝟎𝟎%        𝒊𝒇 𝑨 > 𝑬

𝒏 =
𝑨−𝒁

𝑬−𝒁
       𝒊𝒇 𝒁 ≤ 𝑨 ≤ 𝑬

} 

(4)                           {

𝒏 = 𝟎%             𝒊𝒇 𝑨 > 𝒁
𝒏 = 𝟏𝟎𝟎%        𝒊𝒇 𝑨 < 𝑬

𝒏 =
𝒁−𝑨

𝒁−𝑬
       𝒊𝒇 𝑬 ≤ 𝑨 ≤ 𝒁

} 

جهت محاسربه عملكرد تامين كنندگان براساس روش سطح صفر 

و سرطح مورد انتظار ، اولين گام تعيين سرطح صفر و سطح مورد 

انتظار توسررط مدیران شررركت می باشررد كه در این خصرروص 

 99براساس نظرات خبرگان، سطح صفر و سطح مورد انتظار براي 

 . است 5معيار به شرح جدول 

مين كنندگان براساس دو روش فوق، به پس از محاسبه عملكرد تا

و براسرراس  یمپرداز یموجود م يو تحليل شرركاف ها یبررسرر

 یم فایرا در بهبود عملكرد ا يرگذاريتاث يشرررترینكه ب يارهاییمع

 فرآیند 2گردد در شكل یو اجرا م يشنهادپ یكنند اقدامات اصالح

ا واگن سازي تهران ر شركتپياده سازي سيستم ارزیابی عملكرد 

 شود .یمشاهده م

 

یند ارزیابی عملكرد زنجيره تامين براساس آفر. 5

  اسكورمدل 

گانه تعریف شده، مميزي تامين كنندگان  99براساس معيارهاي 

مجموعه اصلی توليدي انجام گردید و به منظور حفظ نام  8براي 

ه است شدتامين كنندگان، صرفا به نام محصوالت آن شركتها اشاره 

معيار ارائه شده  99امتياز هر تامين كننده به تفكيک  4در جدول  .

براساس دو روش ارائه شده در باال عملكرد هر یک از تامين  است .

گردد به عنوان مثال جهت محاسبه عملكرد كنندگان محاسبه می

تامين كننده سيستم روشنایی و تامين كننده عایق حرارتی مربوط 

 براساس روش نرماليزاسيون دبوئر داریم :    AG.1به معيار 

(0)     𝑺𝒏𝒐𝒓𝒎 =  
(𝑺𝒊−𝑺𝒎𝒊𝒏)

𝑺𝒎𝒂𝒙−𝑺𝒎𝒊𝒏
∗ 𝟏𝟎𝟎 =  

𝟔𝟐−𝟓𝟎

𝟖𝟗−𝟓𝟎
∗ 𝟏𝟎𝟎 = 𝟑𝟏% 

(1)       𝑺𝒏𝒐𝒓𝒎 =  
(𝑺𝒊−𝑺𝒎𝒊𝒏)

𝑺𝒎𝒂𝒙−𝑺𝒎𝒊𝒏
∗ 𝟏𝟎𝟎 =  

𝟓𝟎−𝟓𝟎

𝟖𝟗−𝟓𝟎
∗ 𝟏𝟎𝟎 = 𝟎% 
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 ممجموعه اصلی به تفكيك هر معيار 8. امتياز تامين كنندگان براي تامين كننده  5جدول 

 

  

مجموعه نام  AG.1 AG.2 RS.1 RS.2 RS.3 CO.1 CO.2 RL.1 RL.2 RL.3 RL.4 RL.5 ASS.1 

 94 15 15 85 40 9 04 9 01 04 9 12 02 سيستم روشنایی

 24 85 15 85 41 9 85 2 48 49 2 01 45 عایق حرارتی

 94 87 07 85 48 2 85 9 41 00 4 01 11 پنجره

 25 15 15 85 40 2 15 2 58 05 5 14 14 صندلی

 GRP 02 89 5 85 01 2 85 9 41 15 15 85 94  دیواره هاي 

 24 15 15 05 02 9 84 9 44 80 5 89 19 هندریل

 95 15 15 15 41 9 84 9 02 82 4 955 81 سقف جانبی

 04 15 15 15 45 5.4 84 9 10 19 4 955 15 سقف ميانی
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 . عملكرد تامين كنندگان براساس روش دبوئر 6جدول . 

 

  
Smin Smax 

سيستم 

 روشنایی

عایق 

 حرارتی
 دیواره هاي صندلی پنجره

GRP 
 هندریل

سقف 

 جانبی

سقف 

 ميانی

AG.1 45 81 99%  5%  01%  05%  99%  45%  955%  02%  

AG.2 01 955 10%  5%  5%  25%  58%  58%  955%  955%  

RS.1 2 4 99%  5%  955%  01%  01%  01%  955%  955%  

RS.2 49 80 90%  5%  91%  29%  15%  955%  88%  09%  

RS.3 58 10 08%  90%  92%  5%  14%  24%  45%  955%  

RL.1 5.4 9 85%  5%  55%  55%  85%  85%  85%  955%  

RL.2 45 02 24%  98%  45%  24%  09%  955%  98%  5%  

RL.3 05 85 955%  955%  955%  955%  45%  5%  45%  45%  

RL.4 15 15 955%  955%  955%  955%  955%  955%  955%  955%  

RL.5 15 15 5%  45%  45%  955%  45%  5%  5%  5%  

CO.1 9 9 5%  45%  955%  45%  45%  5%  5%  5%  

CO.2 04 15 5%  05%  05%  955%  05%  85%  85%  85%  

ASS.1 94 04 05%  85%  955%  15%  05%  85%  15%  5%  

 

 

 

 دبوئر . نمودار عملكرد نهایی تامين كنندگان به روش3شكل      

 

در ادامره برا توجره بره اوزان معيرارها می توان عملكرد نهایی هر 

درصد عملكرد نهایی   9تامين كننده را محاسربه نمود . در شركل 

ه ارائ تهران به روش دبوئر تامين كنندگان شرررركت واگن سرررازي

گردد تامين كننده سررقف شررده اسررت. همانگونه كه مشرراهده می

داراي بهترین عملكرد و تامين كننده عایق حرارتی  %82جرانبی با 

. از آنجایی كه ارزش  اسرررتداراي پرایين ترین عملكرد  %98برا 

توان می هستندتامين كننده  تقریبا یكسران  8وزنی قطعات تامينی 

براسرراس ميانگين عملكرد تامين كنندگان، عملكرد شررركت واگن 

ران در حوزه ترامين را محراسررربره نمود. عدد مذكور سرررازي ته

نشرررانردهنرده وضرررعيرت تامين كنندگان از حيث یكپارچگی و 

اساس عملكرد شركت واگن سازي تهران  ین. برااسرتهماهنگی 

  دد.گرمحاسبه می 40%
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روش دوم ) روش سطح صفر و سطح به منظور محاسبه عملكرد  به

تامين كننده  8ه از مورد انتظار (براساس ارزیابی صورت گرفت

شركت واگن سازي تهران  و نيز تعيين مقادیر سطح صفر و سطح 

معيار محاسبه  99مورد انتظار، عملكرد تامين كنندگان براساس 

انحراف از قيمت  "محاسبه معيار  هگردد . به عنوان نمونه نحویم

یر زبراي تامين كننده مجموعه سيستم روشنایی به صورت  "هدف 

براساس نظرات متخصصين خبرگان شركت ، سطح صفر و . است

و  %95سطح مورد انتظار معيار انحراف از قيمت هدف به ترتيب 

(  براین اساس مطابق فرمول ارائه  استمی باشد . ) معيار منفی  5%

  شده و امتياز تامين كننده در این معيار داریم :

 

(8                                  )𝒏 =  
𝐙−𝐀

𝐙−𝐄
=  

𝟏𝟎−𝟑

𝟏𝟎−𝟎
= 𝟕𝟎% 

 

 واگن شركت كنندگان تامين نهایی عملكرد درصد 5 شكل در

 شده ارائه سطح صفر و سطح مورد انتظارتهران به روش  سازي

 اب ميانی سقف كننده تامين گرددمی مشاهده كه همانگونه ت.اس

 %21 با حرارتی عایق كننده تامين و عملكرد بهترین داراي 09%

 مجموعه 8 از یک هر كه آنجایی از است. عملكرد ترین پایين داراي

 سازي واگن شركت عملكرد هستند یكسانی وزنی ارزش داراي

 كه معناست به آن این و است %45 برابر تامين حوزه در تهران

 وضعيت از %45  با برابر انحرافی سازي واگن شركت تامين زنجيره

  . دارد شركت نظر مورد مطلوب

در مقایسه با عملكرد كسب و كار سنتی، یكی از مشخصات ارزیابی 

 و بر این اساس استعملكرد زنجيره تامين توجه به یكپارچگی 

ضرورت دارد عوامل تاثير گذار در عملكرد پایين شركت واگن 

درصدي از عملكرد  55سازي )سهم هر یک از معيارها در انحراف 

د صورت پذیرد . ( شناسایی و اقدامات الزم جهت بهبود عملكر

 ارائه گردیده است. 0نتایج در جدول 

 

   وئربد روشدر  انحراف آناليز و نتایج تحليل 5-1
رد از بهترین عملك انحراف بيشترین گردد می مالحظه كه همانگونه

به  در زنجيره تامين موجود شركت واگن سازي تهران مربوط

 مهندسی توان و جدید محصوالت ارائه توانایی) AG.1معيارهاي 

 با ستا بدیهی است.(  تامين زنجيره تطبيق قابليت)  AG.2 و( 

اقداماتی كه منجر به بهبود عملكرد در این معيارها در سطح   انجام

 عملكرد ميزان توان می ؛ گرددميبهترین تامين كننده موجود 

مين اقدامات اصالحی توسط  تا. بخشيد بهبود را شركت لجستيكی

كنندگان ضعيف تراز طریق الگو برداري از عملكرد تامين كنندگان 

منجر به ارتقاء  تواندمیبرتر امكان پذیر است و در بلند مدت 

  شركت واگن سازي تهران گردد. عملكرد سيستم لجستيک 

 

 

 

 

 امين كنندگان به روش سطح صفر و سطح مورد انتظار. نمودار عملكرد نهایی ت4شكل 
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 . تاثير هر یك از معيارها در انحراف از عملكرد ) روش دبوئر (0جدول 

 Smin Smax نام معيار ردیف
 متوسط امتياز

 تامين كنندگان

 عملكرد

 تامين كنندگان

 درصد

 انحراف

 درصد انحراف

موزون   

 اولویت

 اصالح

9 AG.1 45 81 15 49%  51%  92%  9 

2 AG.2 01 955 89 58%  42%  8%  2 

9 RS.1 2 4 5 01%  99%  5%  5 

5 RS.2 49 80 19 44%  54%  4%  9 

4 RS.3 58 10 02 45%  45%  5%  5 

0 RL.1 5.4 9 9 85%  25%  9%  0 

1 RL.2 45 02 41 91%  09%  5%  5 

8 RL.3 05 85 15 15%  95%  9%  0 

1 RL.4 15 15 15 955%  5%  5%  - 

95 RL.5 15 15 10 95%  15%  2%  4 

99 CO.1 9 9 2 45%  45%  9%  0 

92 CO.2 04 15 89 05%  90%  9%  0 

99 ASS.1 94 04 99 08%  92%  5%  1 

به روش دبوئر  اسكورحوزه مدل  5. عملكرد شركت واگن سازي تهران در 5شكل 

  AG.2 و AG.1 معيار دو حوزه در اگر اقداماتی نمونه عنوان به

با الگو برداري از عملكرد بهترین تامين كننده صورت گيرد  ویا 

اینكه چنين الزامی توسط شركت واگن سازي تهران براي تامين 

كنندگان ضعيف تر اعمال گردد  بنحوي كه عملكرد ضعيف ترین 

تامين كنندگان به سطح  عملكرد بهترین تامين كننده ارتقاء یابد ، 

. بهبود یابد %25 ميزان د كلی شركت بهانتظار داشت عملكر تواندمی

 (. 1)مجموع درصد انحراف موزون در سطر اول و دوم در جدول 

  

  

50%

59%

65%
54%

80%

       پذ   

پ   گ   

        ق       ط     
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 . عملكرد تامين كنندگان براساس روش سطح صفر و سطح مورد انتظار 8جدول 

 كد معيار
 متوسط امتياز

 تامين كنندگان
Z E 

 عملكرد

 تامين كنندگان
انحرافدرصد   

 درصد انحراف

 موزون

 اولویت

 اصالح

AG.1 15%  05%  15%  99%  01%  90%  9 

AG.2 89%  05%  04%  955%  5%  5%  - 

RS.1 5 9 4 14%  24%  9%  4 

RS.2 19%  05%  14%  92%  08%  8%  2 

RS.3 09%  05%  15%  94%  84%  0%  9 

RL.1 9%  4%  5%  19%  21%  2%  1 

RL.2 41%  05%  15%  5%  955%  0%  9 

RL.3 15%  15%  955%  99%  88%  5%  5 

RL.4 15%  45%  955%  55%  05%  2%  0 

RL.5 10%  05%  955%  59%  41%  9%  8 

CO.1 2%  95%  5%  10%  25%  9%  8 

CO.2 89%  15%  955%  5%  955%  2%  0 
Ass.1 99 05 95 10%  5%  5%  1 

 

 

 

 

 

 در روش سطح صفر و سطح مورد انتظار  اسكورحوزه مدل  5.  عملكرد شركت واگن سازي تهران در 6شكل 

براساس نتایج جدول فوق ، عملكرد شركت واگن سازي تهران در 

) انعطاف پذیري ، قابليت  اسكورحوزه ویژگی عملكردي مدل  4

توان مطابق شكل اطمينان ، پاسخگویی ، دارایی ها و هزینه ( را می

 مشاهده نمود :  4

روش سطح صفر و  درانحرافات  و نتایج تحليل 5-2

 سطح مورد انتظار 
 هزنجير در هماهنگی و یكپارچگی افزایش باعث اول روش چه اگر

 روش از استفاده اما ، شود می تهران سازي واگن شركت تامين

 يالگوبردار به ورود براي آمادگی انتظار مورد سطح و صفر سطح

 .  كندمی فراهم را روپيش شركت از

59%

46%

34%

96%

41%

       پذ   

پ   گ   

         ق       ط     
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ترین عوامرل تاثيرگذار در عملكرد در ادامره ضررررورت دارد مهم

 پایين شركت شناسایی و اقدامات اصالحی انجام گردد .

درصدي  45اثر منفی هر یک از معيارها را در انحراف  8جدول 

گردد اگر چه صنعت نشان می دهد . همانگونه كه مالحظه می

 CO.2ت ( ، )سيستم تضمين كيفي RL.2شركت در معيارهاي  

)تكميل  RL.3)توان مالی و سرمایه گذاري تامين كنندگان ( و 

اما با در نظر گرفتن  ،كامل سفارشات ( بيشترین انحراف را دارد

اوزان و اهميت معيارها، انجام اقدامات اصالحی در خصوص معيار 

AG.1  توانایی ارائه محصوالت جدید و توان مهندسی ( و(RS.2 

 %15به  %45معيوب (  باعث بهبود عملكرد از )پاسخگویی قطعات 

 خواهد گردید و در اولویت اول خواهند بود .

 عملكردي ویژگی حوزه 4 در تهران سازي واگن شركت عملكرد

 دارایی ،پاسخگویی ، اطمينان قابليت ، پذیري انعطاف)  اسكور مدل

 : شودمی مشاهده 0 در شكل(  هزینه و ها

 

 تحليل نتایج  . 6

شركت واگن سازي تهران در دو روش  عملكرددر این تحقيق 

 اسبهمح "انتظار مورد سطح و صفر سطح" روش و "دبوئر نرماليزه"

حاكی از ضعف عملكرد روش نتایج بدست آمده در هر دو گردید. 

ه و زنجير شركت واگن سازي تهران در زمينه مدیریت لجستيک

 ترینبه با معيار هرامتياز  نوعی به كه دبوئر روش در .استتامين 

 ؛ عملكرد شركت گرددمی مقایسه صنعت همان در معيار عملكرد 

 اظلح از كنندگان تامين كه است معنی به آن این . شد محاسبه 40%

  .  دارند یكدیگر با توجهی قابل اختالف عملكردي

 ربیتج روش مبنايبر  كه انتظار مورد سطح و صفر سطح روش در

 هدف گذاري شده است،  شركت مدیران انتظارات براساس و

 مينتا عملكرد دیگر عبارت به گردید. محاسبه %45 شركت عملكرد

 نواگ شركت انتظار مورد و مطلوب سطح با مقایسه در كنندگان

 كه رضایت بخش و قابل قبول نيست. است %45تنها  ، تهران سازي

 جمع بندي و نتيجه گيري . 0

-AHPیک مدل تركيبی  ي در قالبجدیدیده ا مقالهدر این 

SCOR   شد و ليست  ارائهبراي ارزیابی عملكرد زنجيره تامين

جامعی از معيارهاي ارزیابی عملكرد بر اساس مرور ادبيات موضوع 

 و مصاحبه با خبرگان تدوین گردید. 

 عملكرد ارزیابی جهت معيار 99 تعدادپس از بررسيهاي الزم ، 

 نحوه و شد انتخاب تهران سازي واگن كتشر زنجيره تامين سيستم

 یده وزن منظور به .گردیدنيز مشخص  معيارها از كدام هر ارزیابی

 AHP روش در زوجی مقایسات از معيارها زیر و معيارهابه 

زمان  وو تامين كنندگان  قطعات زیاد تعداد به توجه شد. با استفاده

 8؛  تامين كنندگان شركتاز بين  ، عملكرد ارزیابی فرآیند بودن بر

 99 از استفاده با عملكرد ارزیابیانتخاب شدند و   بزرگ مجموعه

 رصف سطح" روش و "دبوئر نرماليزه"در دو روش شده اشاره معيار

 انجامبراي این مجموعه از تامين كنندگان  " انتظار مورد سطح و

و مورد انتظار  مطلوب وضعيت با موجود وضعيتدر ادامه  . شد

نشان دهنده عملكرد ضعيف آمده  نتایج بدست .گردد مقایسه

  .ستاسيستم لجستيک و زنجيره تامين  شركت واگن سازي تهران 

به منظور تغيير شرایط موجود، الزم است اصالحاتی در حوزه هاي 

ورت صدر سيستم لجستيک و زنجيره تامين این شركت مختلف 

 هم و "دبوئر" روش در هم،  اصالحی اقداماتاول  اولویتگيرد.

بارت ع كه گردید تعيين "انتظار مورد سطح و صفر سطح" روش در

 ."مهندسی و توان جدید محصوالت ارائه توانایی"  از است

این حوزه باید مورد توجه بيشتري قرار گيرد و اقدامات  بنابراین،

 اصالحی باید از این حوزه شروع شود.

 

 پی نوشتها  .0

1- Supply Chain Operation Reference 

2- Supply Chain Council 

3- Business Process Reengineering 

4- Benchmarking 

5- Reliability 

6- Responsiveness 

7- Agility 



 ارزیابی عملكرد زنجيره تامين در صنعت ریلی با استفاده از مدل اسكور

 9911(/تابستان 54ونقل/ سال یازدهم/ شماره چهارم)فصلنامه مهندسی حمل

988 
 

8- Cost 

9- Assets Management 

10- Technique for Order of Preference by 

Similarity to Ideal Solution 

11- Analytical Hierarchy process 

12- Tehran Wagon Manufacturing 

13- Best-in-Class 

14- De Boer 
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ل  در سارا از دانشگاه شيراز و درجه كارشناسی ارشد  9900حميد رضا احدي ، درجه كارشناسی را در سال 

موفق به كسب درجه دكتري در رشته  مهندسی حمل و   2559از دانشگاه  تهران  اخذ نمود. در سال  9915

نقل از دانشگاه جيائو تونگ پكن در كشور چين گردید. زمينه هاي پژوهشی مورد عالقه ایشان  برنامه ریزي 

و در حال حاضر عضو  استقل لجسرتيک و زنجيره تامين؛ حمل و نقل تركيبی؛ ترانزیت و اقتصاد حمل و ن

 هيات علمی با مرتبه استادیار در دانشگاه  علم وصنعت ایران است.
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