
 

 
 

www.M-ie.ir         1 
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 چکیده
 

  پشتیبانی معکوس صنایعخدمات  تیفیک. باشد هاي اصلی براي توسعه پایدار کشور می هوایی یکی از زیرساخت عیصنا    
ارزیابی وهش، ژاین پ هدف. ها موثر خواهد بود نهیو کاهش هز ایبال ریها ، کاهش تاث و سالمت سازه یمنیا شیدر افزاوایی ه

 با استفاده از مدل تحلیل عملکرد سازمان براساس عوامل اصلی موفقیت زنجیره تامین معکوس با رویکرد کیفیت خدمات 
 این در. شود واقع موثر ،صنایع هواییبراي بررسی نقاط ضعف و قوت عملکرد  تواند می حاصل نتایج .باشد ها می داده پوششی
عامل اصلی موفقیت زنجیره تامین  24کارایی مشخص گردیده و سپس به تعیین عملکرد ارزیابی هاي شاخص ابتدا پژوهش

عملکرد عوامل اصلی موفقیت شاخص ورودي  .پرداخته است محور خروجیپوششی  BCC مدل با معکوس صنایع هوایی،
شاخص خروجی  . شوند ي میبند عملکرد در چهار چارك دسته –زنجیره تامین معکوس است که با نمودار تحلیل اهمیت 

 .استتعیین شده  EMSکارا و ناکارا توسط نرم افزار  عوامل اصلی موفقیت. تشکاف کیفیت خدمات با مدل سروکوال اس
 يبرا ییتوان الگوها یم لهیوس نیبد رایز ،باشد دیمف اریمنابع بس صیتخص جهت مدیران يتواند برا یم عملکرد يریگ اندازه

  .داد هیو بهبود عملکرد ارا ییبه مرز کارا دنیناکارا جهت رس يواحدها
 

 .کیفیت خدمات، زنجیره تامین معکوس، صنایع هوایی، تحلیل پوششی داده ها: کلمات کلیدي
 
 
  مقدمه   .1

. ]12 [باشد ها از اهدافشان می ها یا انحراف آن ها فرایندي جهت سنجش نیل سازمان ارزیابی عملکرد سازمان
ها  ها بر مبناي اهداف و ماموریتشان و میزان نیل به اهداف یا انحراف از آن گیري سازمان و تاکار  معتقدند جهت اندازه گوپال

عملکرد . ]9 [تامین اثربخش، ضروري است سیستم ارزیابی عملکرد زنجیره تامین توسعه داده شود جهت نیل به زنجیره
. سازمان و دستیابی پایدار به اهداف و به ویژه سودآوري آن دارد مناسب زنجیره تامین نقش کلیدي در موفقیت یک

هاي تامین سیال هستند و به طور پیوسته خود را با تغییرات موجود در عرضه و تقاضاي محصوالتی که با آنها  زنجیره
نیاز است که عملکرد هاي تامین  انتظار از زنجیره یابی به عملکرد مورد براي دست. ]10 [کنند سروکار داریم، تنظیم می

انجام ارزیابی عملکرد زنجیره تامین معکوس  نهیکه در زم یچند مورد از مطالعات. ]20 [گیرد مدیریت آنها مورد ارزیابی قرار
  :شرح است نیگرفته است، به ا

پژوهش به  نیدر ا. پرداخته است به عنوان یک رویکرد مهندسی مایعملکرد هواپ یبه بررس یدر پژوهش سادراي §
نت  رات،یتعمبرنامه عالوه بر  مایهواپ یو دسترس یمنیا بیضر شیکاهش حوادث، افزا ،یمنظور حفظ آمادگ
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 رات،یو تعم ينگهدار دیجد میمفاه بردکار ،یراتیماهر تعم يها نیو تکنس یدکیقطعات  تیفیک زیو ن رانهیشگیپ
LRU  وMEL منظور از . دارد يا ژهیو تیاهمLRU ها و قطعات به صورت  سامانه د،یجد یاست که در طراح نیا

 يبند طبقه MELمنظور از . باشند ضیو تعو کیقابل تفک ییتا هر کدام به تنها شوند یم یمجزا از هم طراح
 مایبه هواپ يمدت محدود يآنها برا یخراب رغمیشده عل فیخاص و تعر يها در گروه که يطور قطعات است به

 .]18 [شود یمجوز پرواز و ادامه خدمت داده م
مقاله، بر  نیدر ا. پرداخته است خدمات یبا مهندس یجهان نیتام رهیچوان وو و همکاران به بهبود زنج انگلی §

همراه با  ن،یتام رهیخدمات در زنج یو مهندس تیریاصل در رشته مد کی. دینما یتمرکز م ينقش مشتر
 يها ها و فرصت دو و چالش نیا یهماهنگ يراه ها. شود یم هیارا SCMو    SSMEشکاف  نیب یپلو  ییشناسا

 .]14 [شود یم یبررس نیتام رهیزنج
 نیا. دهد یم هیخدمات ارا نیتام رهیزنج تیریعملکرد مد يریگ اندازه يبرا یدونگ ون چو  و همکاران چارچوب §

سطح عملکرد  اساس بر. دهد یخدمات را توسعه م نیتام رهیعملکرد زنج يریگ چارچوب اندازه کی مقاله
در تعامل با . مورد بحث قرارگرفته است يریگ اندازه خدمات، نیتام رهیدر زنج یاتیو عمل یکیتاکت ک،یاستراتژ

 نیارتباط با تام تیریمد ،يارتباط با مشتر تیریتقاضا، مد تیریخدمات مانند مد نیتام رهیزنج يندهایفرا
 دیتاک ن،یتام رهیزنج یمال نیو تام ياطالعات و فناور تیریعملکرد خدمات، مد ت،یمنابع و ظرف تیریکننده، مد

 يبر مبنا ن،یتام رهیبهبود عملکرد خدمات زنج يبرا يا رهیعملکرد زنج يریگ اندازه .عملکرد است يریگ هبر انداز
  .]23 [ردیگ یصورت م يفاز یلیمراتب تحل سلسله ندیفرا
 BSC یبیترک کردیبا استفاده از رو یعملکرد سازمان يچند بعد یابیتحت عنوان ارز يا در مقالهبنتس و همکاران  §

ها  آن. متوازن پرداختند يازیمان با توجه به مناظر کارت امتزسا کی فهیسه واحد وظ یابیبه ارز AHPو 
 ارها،یهر کدام از مع يعملکرد واحدها، برا یابیرزا يکردند و برا هیمنظور ارا نیبه ا يا نه مرحله یتمیالگور

 .]2 [کردند فیمتناسب را تعر يارهایرمعیز
 کی قیتحق نیا. پردازد یم کیژنت  تمیمعکوس با الگور کیلجست RFIDعملکرد  یابیو همکاران  به ارز یتراپ §

کردن و  مدل يبرا ک،یژنت تمیو الگور يفاز یشناخت يها را با استفاده از نقشه یبیترک  یکم - یفیک کردیرو
 يپارامترها نیب يها رابطه انیب تیمز يفاز يها شهنق. دهد یم توسعه معکوس کیلجست RFIDيکردن اجرا یابیارز

 يبرا يریگ میتصم يها تیاجرا و حما يها ینیب شیبه پ کیژنت يها تمیالگور. کند یمعکوس را فراهم م کیلجست
 .]1 [شود یمعکوس منوط م کیلجست ییکارا

و همکاران در  اریوارماز. است رفتهیمختلف صورت پذ يها ستمیعملکرد س یابیارز نهیدر زم ياریبس قاتیتحق §
 یقاتیعملکرد مراکز تحق یابیارز يبرا BSCو  MCDM يها روش هیبر پا دیجامع جد کردیرو کیخود  یبررس

توسعه  لیو تحل هیتجز هیمنسجم بر پا کردیرو کیو شرما  داوی. ]22 [ارائه دادند يوراو فن قاتیسازمان تحق
و همکاران  کدورا .]25 [دادند هیارا لیکنندگان در صنعت اتومب نیتام لکردعم یابیارز يبرا) AHP(ها و روش داده
 يبرا يور بهره تیریمد يها ستمیدست آوردن عملکرد جامع و س را جهت به DEAو  BSCروش  بیترک

 یابیو همکاران در پژوهش خود به منظور ارز يفخر. ]11 [اند داده شنهادیپ شانیندهایو فرا یصنعت يها شرکت
را  عملکردی ابیارز یمال يها ها، شاخص بانک شتریکه ب افتندیدست  جهینت نیبه ا یبیل يها بانک عملکرد
 يمشتر يتمندیرضا يها به شاخص بانکها از ياما تعداد ،شناسند یعملکرد م یابیمرحله در ارز نیو اول نیمهمتر

متوازن  یابیچارچوب با استفاده از کارت ارز هیخود به ارا یدر بررس ياسو ت نیل. ]7 [دهند یم يشتریب تیاهم
 .]15 [ها پرداخته اند عملکرد بانک یابیبه ارز یبا استفاده از فن دلف یفرع يارهایها و مع مالك نیجهت تدو

 ستمیو س يفاز یسلسله مراتب لیرا با استفاده از دو روش تحل يدیتول يها ستمسی عملکرد تاشکن و گولچ
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ن کار یا يبرا يفاز یسلسله مراتب لیمشخص شد که روش تحل انیقرار دادند و در پا یابیمورد ارز يبازخورد
 قرار یابیمورد ارز ایکوچک را در تانزان يخود عملکرد سه شرکت اقتصاد قیدر تحق زیساتا ن .]8 [تر است مناسب

 یها را مورد بررس در شرکت یکنترل يها ستمیعملکرد و س یابینقش ارز جانسون، کاسل و کلوز ،یدابرل .]19 [داد
 هیعملکرد ارا یابیارز يها برا داده یپوشش لیتحل کردیمشابه رو یدوال و ومر مدل ،یکاپورالت .]6 [قرار دادند

 کیشاغل در  یانسان يرویعملکرد ن يآمار تیفیکنترل ک يها کیو داراب با استفاده از تکن یبرن .]5 [نمودند
 .]3 [قرار دادند یابیرا مورد ارز یواحد خدمات

  
پذیري متناسب با تغییرات محیط از ضروریات  در یک سیستم پایدار، پویایی و هماهنگی با محیط اطراف و تغییر

سالت خود وابستگی شدیدي به تجهیزات و امکانات خود از آنجاکه صنعت هوایی براي انجام ر .آید انکار ناپذیر به حساب می
هاي فیزیکی در این  گیري صحیح و اصولی این تجهیزات میسر نیست، مدیریت دارایی دارد و ارایه خدمات بدون به کار

در  براي ایجاد پویایی و جلوگیري از رخوت و در نتیجه از بین رفتن سازمان. ]13 [یابد اي می العاده صنعت اهمیت فوق
  .]24 [رسد فضاي کنونی، ارزیابی عملکرد ضروري به نظر می

  
  عملکرد  –تحلیل اهمیت .1.1

عملکرد   -تینمودار اهم. دیگرد هیارا مزیو ج ایبار توسط مارت نینخست يبرا) IPM(عملکرد  – تیاهم سیماتر      
)IPA (هیارا يبرا ییها ياستراتژ یطراح زیو ن شرفتیپ يها فرصت ییسازمان، شناسا تیموقع یابیارز يبرا يابزار موثر 

در . ردیگ یقرار م یابیمورد ارزش» و عملکرد تیاهم«عملکرد هر مولفه از دو بعد  -تیدر مدل اهم. خدمت هدفمند است
 بیترک. ]17 [ شود یاستفاده م تراست، یاتیمنابع در کجا ح صیتخص نکهیمشخص کردن ا يبرا تیاهم اریمدل از مع نیا
هاي مربوط به هر  افقی بیانگر عملکرد شاخص محور. دهد یچهارخانه را شکل م یسیماتر) و عملکرد تیاهم(دو جز  نیا

محور عمودي . متغیر است که از آزمون مقایسه میانگین یک جامعه، براي قضاوت در مورد وضعیت آنها استفاده شده است
باتوجه به نمودار . یانگین هندسی نظرات محاسبه می شودارزش اهمیت و عملکرد از م. ها است بیانگر اهمیت شاخص

 :بندي کرد و دسته درجتوان در چهار ناحیه  گر مدل را می بندي شده متغیرهاي مشاهده ناحیه
 نیا. هستند يگذار هیبهبود و سرما يها تیدهنده نقاط ضعف سازمان و اولو نشان: نییعملکرد پا - باال تیگروه اهم §

 .متمرکز نمود هیناح نیبهبود و توسعه را در ا يها تالش دیبا نیاست، بنابرا یاتیتوجه ح هیناح ه،یناح
ها اختصاص  آن يمناسب برا ياست و استراتژ نییپا تیاولو ای یتفاوت یمنطقه ب: نییعملکرد پا -  نییپا تیگروه اهم §

 .است يگذار هیو عدم سرما یتوجه یب ایو  هیناح نیمنابع محدود به ا
 نیا يمناسب برا يسازمان است و استراتژ یرقابت تیدهنده نقاط قوت و مز نشان: عملکرد باال - باال تیاهمگروه  §

 .مطلوب است تیتداوم وضع هیناح نیدر ا. است یفعل يحفظ استراتژ ها یژگیدسته از و
 صیتخص ها یژگیو نیاهستند که به  یاتالف منابع انگریب. قابل کاهش است هیناح: عملکرد باال -نییپا تیگروه اهم §

خود  یفعل يها تالش دیبا رانیمد. نمود ياستفاده بهتر گرید يها طهیاز منابع موجود در ح توان یاست و م افتهی
  .به شدت محدود کنند  هیناح نیرا در ا

 
  سروکوالمدل  .2.1

توسط پاراسورامان و همکارانش، جهت سنجش کیفیت  خدمات، ارائه و در  1985اندازه گیري سروکوال در سال  ابزار  
اي از مهمترین  ابعاد پنجگانه سروکوال در واقع خالصه. مورد بازنگري و اصالح قرار گرفت 1994و1991و1988 يها سال
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ابزار جهت ارزیابی انتظارات مشتریان از  نیا. گیرند کار می هب تمعیارهایی است که مشتریان هنگام ارزیابی کیفیت خدما
کیفیت خدمات از طریق محاسبه . طراحی شده است) ادراکات(گیري سطح ادراك شده از خدمات دریافتی  خدمات و اندازه

 ه،یگو 22 باپرسشنامه سروکوال . ارزیابی خواهد شد) یعنی ادراکات منهاي انتظارات(تفاوت موجود بین ارزش کسب شده 
را  یافتیاو از خدمات در يمند تیرضا زانیو در مرحله بعد، م کند یخدمت را مشخص م کیاز  يابتدا انتظارات مشتر

نتایج بدست آمده از این روش محدود به نظرات مشتریان کنونی و گذشته خواهد بود، چرا که . دینما یم يریگ اندازه
بررسی . کردن خدمات سازمان و یا شرکت تحت مطالعه است  گاهی و تجربهآ تنگویی به این پرسشنامه مستلزم داش پاسخ

گیري سروکوال به  ابزار اندازه .]21 [کید زیادي بر تعامل انسانی در ارائه خدمات داردادهد که ت ابزار سروکوال نشان می
پنج  قاتیبراساس تحق. شته باشدصنایع مختلف دا زاي ا اي طراحی شده که قابلیت ارزیابی کیفیت خدمات را در دامنه گونه

 :]16 [ بعد سروکوال عبارتند از
 .یابزارآالت، پرسنل و اطالعات ارتباط ،یکیزیف التیتسه يشکل ظاهر: ملموسات §
 .حیکامل و بطور صح نانیتوان انجام خدمات وعده داده شده، با اطم: طمینانا تیقابل §
 .به موقع خدمات هیو ارا انیبه کمک به مشتر لیتما: ییپاسخگو §
 .تیآنها در انتقال اعتماد و واقع ییو ادب و نزاکت کارمندان و توانا یآگاه: نیتضم §
  .شود یم انیکه موجب توجه به تک تک مشتر ینگرش دلسوزانه و عاطف: یهمدل §

  
  BCCمدل . 3.1

این مدل به ارزیابی . مدل جدیدي را عرضه کردند CCR، بنکر، چارلز و کوپر با تغییر در مدل 1984در سال
تر از  هاي بازده به مقیاس ثابت محدود کننده مدل. پردازد کارایی نسبی واحدهایی با بازده متغیر نسبت به مقیاس می

مقدار گیرد و  هاي بازده به مقیاس متغیر هستند، زیرا مدل بازده به مقیاس ثابت واحدهاي کاراي کمتري را در بر می مدل
ها به  است که هم در تابع هدف و هم در تمامی محدودیتCCR ساختار مدل همانند مدل . شود کارایی نیز کمتر می

هرگاه . باشد، نوع بازده به مقیاس کاهشی است w<0هرگاه . افزوده می شود wصورت کسر یک متغیر آزاد در عالمت 
w>0 هرگاه . باشد، نوع بازده به مقیاس افزایشی استw=0 مدل پوششی خروجی . باشد، نوع بازده به مقیاس ثابت است

  :خواهد بود) 1(صورت رابطه محور به
Max Φ )1(                                                                                                                                 
               
St: 
 Φ   − ∑      	≤0																						 = 1, … ,       
 ∑ λ        ≤                                 i=1,…,m 
 ∑ λ = 1                                   
 λ ≥ 0																																																	 = 1, … ,   
 Φ آزاد در عالمت 

  
 تحقیقروش   .2

ارزیابی عملکرد سازمان براساس  نییتع يمدل برا نیا. است يو توسعه ا يپژوهش حاضر از نظر هدف، کاربرد      
. شود عوامل اصلی موفقیت دسته بندي شده زنجیره تامین معکوس با رویکرد کیفیت خدمات صنایع هوایی توصیه می

 میتصم يواحدها ریسا يها ستادهنهاده ها و  زانیو دخالت دادن م یینسبت کارا نیباالترهمچنین این مدل براي تعیین 
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مدل خروجی محور  . شود یم شنهادیمحور پ خروجی BCC هیمدل پا ،یواحد تحت بررس يبرا نهیاوزان به نییدرتع رندهیگ
ها و  توصیه شده است، زیرا سازمان در تعیین میزان ورودي هاي خود کنترلی ندارد و خروجی هاي سازمان بسته به فعالیت

حجم  ازمندیکمتر ن يها تیمحدود لیبه دل یمدل پوشش ای هیثانو لیاز آنجا که حل مسا. نحوه تخصیص منابع است
ناکارا  يها یو خروج يورود) مجموعه مرجع(نهیهبهبود ب زانیتوانند م یم هیثانو يها مدل نیاست، همچن يکمتر اتیعمل

  . شود یمحور استفاده م خروجی BCC یپژوهش از مدل پوشش نیکنند، در ا نییرا تع

عملکرد  -عوامل اصلی موفقیت زنجیره تامین معکوس صنایع هوایی براساس نمودار ناحیه بندي شده اهمیت -1-2 فیتعر
ورودي مدل ارایه شده عملکرد عوامل اصلی موفقیت . مدل براي هر چارك اجرا خواهد شد. شوند سته تقسیم مید 4به 

عملکرد مشخصه مورد نظر از دید  "Pتعداد پاسخگویان ،  lفرض کنید  .باشد زنجیره تامین معکوس صنایع هوایی می
  :از فرمول زیر قابل محاسبه خواهد بود Pپاسخگو باشد، آنگاه ارزش عملکرد 

P= ∏  "       )2(                                                                                                                                       

  
 دیفرض کن. شود روجی در نظر گرفته میتحلیل شکاف کیفیت خدمات با مدل سروکوال به عنوان شاخص خ - 2- 2 فیتعر
SQ  ،کیفیت خدمات ارایه شدهc  ،درك عملکرد محرك      تعداد مشخصه هاa  با توجه به مشخصهb  ،Eab  انتظارات

در ارتباط است، باشد، آنگاه شکاف کیفیت خدمات از فرمول زیر قابل  aکه با محرك  bکیفیت خدمات براي مشخصه 
  :محاسبه خواهد بود

SQ=∑ (P   − E  )                                                                                                                  
SQa=(P   − E  )																																																																																																																																															  )3(  

  

بهینه بودن شکاف صفر براي کیفیت خدمات، اعداد غیرصفر چه مثبت چه منفی، شکاف کیفیت با توجه به       
شکاف  يها ها داده داده یپوشش لیافزار تحل جهت درج داده در نرم رو، از این. شود و باید بهینه شود خدمات محسوب می

و شکاف  دینما دایپ يباالتر يشکاف بصورت قدر مطلق معکوس داده، محاسبه شده است تا شکاف کمتر، ارزش عدد لیتحل
  .دینما دایپ يارزش کمتر شتر،یب

 کی دیتول ي، را برا xij يوجود داشته باشد که ورود DMUj (j=1,2,..n) يریگ میواحد تصم n دیفرض کن -3-2 فیتعر
 نی، که وارد نمودن ا)2-2(و تعریف )1-2(فیو تعر میریدر نظر بگ yijرا  یبردار خروج نیو همچن. صرف کنندم یخروج

سازمان براساس عوامل اصلی موفقیت زنجیره تامین  یابیمدل جهت ارز نیا. خواهد داد جهیرا نت) 4(مدل ات،یمعادله و فرض
  .شود یم شنهادیپمعکوس با رویکرد کیفیت خدمات صنایع هوایی 

Max Φ )4(                                                                                                                                 
St: 
 Φ  |( ∏  "    =1 )    | − ∑    | ∏  "    =1 )    | 	≤0																				 = 1, … ,  	,  ∏  "    =1 ≠ E  	     

 ∑ λ ( ∏  "    =1 )    ≤	( ∏  "  )  =1 
             i=1,…,m 													∑ λ = 1          

 λ ≥ 0																																																																			 = 1, … ,   
 Φ آزاد در عالمت 
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با ثابت نگه ) Φ(ها سطح خروجیچون الگوي مدل ثانویه خروجی محور است، تابع هدف سعی در افزایش میزان 
باشد که در  یک بردار غیرمنفی متغیرهاي تصمیم می λیک متغیر واقعی تصمیم و  Φدر واقع. ها دارد داشتن سطح ورودي

کند و در  ایجاد می DMU0هاي  ها و یک حد پایین براي داده مجاز، یک حد باال براي نهاده λjاین مدل انتخاب هر بردار 
دهد، این امر موجب  ارایه می*Max Φ=Φ گزینه بهتر براي مرتبط شدن با  λ≥0مرتبط با Φهاي  مقابل این محدودیت

  . به عنوان الگوي هدف سایر واحدهاي ناکارا میزان بهبود بهینه را بیان دارد *Φشود که می
 
  ها یافته  .3

 يورود یکها،  که هر کدام از آن میریگ یرا در نظر م تامین معکوس بیست و چهار عامل اصلی موفقیت زنجیره      
عملکرد که حاصل میانگین هندسی نظرات عملکرد  -بندي اهمیت ارزش عملکرد عامل اصلی موفقیت در نمودار ناحیه(

در  یو خروج يورود يها داده. دمصرف کنن) شکاف کیفیت خدمات( یخروج کی دیتول ي، را برا)پاسخگویان است
نمایش ) 1(عملکرد در شکل –بندي اهمیت  بندي شده در نمودار ناحیه عوامل اصلی موفقیت دسته .آمده است) 2(جدول

  . داده شده است
  

  سازمان مورد مطالعه -عوامل اصلی موفقیت زنجیره تامین معکوس صنایع هواییو خروجی  داده هاي ورودي -1جدول
پاسخگویانعملکرد عوامل اصلی موفقیت از نظر       

  عامل اصلی موفقیت

وي
خگ

اس
پ

1  

وي
خگ

اس
پ

2
 

وي
خگ

اس
پ

3
 

وي
خگ

اس
پ

4
 

وي
خگ

اس
پ

5
 

وي
خگ

اس
پ

6
اهمیت عوامل اصلی موفقیت در  

  ابعاد کیفیت خدمات
  خروجی

CSF1 2.417 2.62 2.62 3.17 4.00 3.00 4.00  مدیریت موجودي 
CSF2 2.322 3.17 2.52 3.30 3.17 3.17 3.30  حمل و نقل  

CSF3 2.34 2.29 3.17 2.88 2.88 2.88 2.88  یکپارچه سازي مواد و اطالعات  
CSF4 2.258 2.52 2.88 3.42 2.88 2.88 2.88  ارتباطات  

CSF5 2.119 3.30 3.00 3.63 2.88 2.62 3.63  فناوري اطالعات  
CSF6 2.973 3.63 2.00 3.42 2.88 2.88 2.88  اعتماد متقابل شرکاي زنجیره تامین  

CSF7 2.521 3.17 3.56 3.30 2.88 2.62 2.88  محدودیت هاي مالی  
CSF8 3.073 2.88 2.62 4.31 3.30 3.30 3.91  تکنولوژي  

CSF9 2.975 2.62 2.62 3.63 3.63 3.63 3.00  عملکرد زنجیره تامین  
CSF10 2.799 2.88 3.00 3.42 3.17 3.17 4.31  انعطاف پذیري زنجیره تامین  

CSF11 2.268 2.08 2.62 3.17 2.88 2.88 3.30  آگاهی نسبت به پشتیبانی معکوس  
CSF12 1.66 2.29 2.29 2.71 2.52 2.52 2.88  آگاهی زیست محیطی زنجیره تامین  

CSF13 2.025 2.29 2.29 4.64 2.29 2.62 3.91  مدیریت دانش  
CSF14 2.577 4.00 3.17 3.91 2.62 2.62 2.62  استاندارد سازي  

CSF15 2.956 2.62 2.88 3.68 2.29 2.29 2.29  قابلیت اطمینان زنجیره تامین  
CSF16 2.818 4.64 2.52 3.91 3.30 3.30 3.30  جمع آوري محصوالت برگشتی  
CSF17 2.627 4.00 3.30 3.91 3.30 3.30 3.30  سیستم هاي نظارت بر بازگشت  
CSF18 2.857 3.30 2.47 3.91 3.30 3.30 3.91  کارشناسان پشتیبانی معکوس  

CSF19 2.908 3.42 3.91 4.31 3.00 3.30 3.63  خدمات مشتري  
CSF20 2.628 3.11 3.91 4.64 3.30 3.30 4.31  رضایت مشتري  
CSF21 1.991 3.11 2.29 3.56 3.30 3.00 3.30  قوانین و مقررات  

CSF22 2.882 2.62 2.62 3.63 2.88 2.62 2.88  همکاري اجزاي زنجیره تامین  
CSF23 2.141 2.88 2.88 2.88  2.29 2.29 4.22  سیاست هاي بازگشت  
CSF24 2.027 2.88 2.62 3.17 2.62 2.62 2.62  حمایت و تعهد ذینفع  
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  سازمان مورد مطالعه -عملکرد عوامل اصلی موفقیت زنجیره تامین معکوس صنایع هوایی –تحلیل اهمیت  -1شکل 
  

همانگونه که  .آورده شده است) 2(اجرا و وضعیت کارایی بدست آمده در جدول EMS نرم افزار در )4(مدل      
  .فقیت کارا و سایر عوامل ناکارا می باشندشود، از بیست و چهار عامل اصلی موفقیت، هشت عامل اصلی مو مشاهده می

  
   EMSدر نرم افزار  BCCنتیجه حاصل از اجراي مدل  -2جدول

 چارك اول

ها خروجی  رییتغ زانیمرجع و معامل اصلی موفقیت  کارایی عامل اصلی موفقیت
   مرجعي عامل اصلی موفقیت ها خروجی متناسب با

Q1_CSF3 1412.5716%  )0.3636 (6 )06364 (4  
Q1_CSF6 331.8182%   )1.0000 (4  
Q1_CSF11 191.5001%  )0.6364 (6 )0.3636 (4  
Q1_CSF22 100%   
Q1_CSF23 2938.6670%  )0.0909 (6 )0.9091 (4  
Q1_CSF24 100%   

 چارك دوم
Q2_CSF1 417.8378%  )1.0000 (4  
Q2_CSF2 100%   
Q2_CSF5 562.7027%  )1.0000 (4  
Q2_CSF9 100%   
Q2_CSF19 357.8378%  )1.0000 (4  
Q2_CSF20 590.2703%  )1.0000 (4  
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   EMSدر نرم افزار  BCCنتیجه حاصل از اجراي مدل  - 2جدولادامه 

 چارك سوم
Q3_CSF4 196.9325%  )1.0000 (5  
Q3_CSF7 165.3374%  )1.0000 (5  
Q3_CSF12 100%   
Q3_CSF13 262.2699%  )1.0000 (5  
Q3_CSF15 100%   
Q3_CSF21 327.9141%  )1.0000 (5  

 چارك چهارم
Q4_CSF8 100%   
Q4_CSF10 300%  )1.0000 (1  
Q4_CSF14 100%   
Q4_CSF16 372.4551%  )1.0000 (1  
Q4_CSF17 528.7425%  )1.0000 (1  
Q4_CSF18 283.2335%  )1.0000 (1  

  
همکاري اجزاي «، عامل اصلی موفقیت در چارك اول  ،BCC مدل اجراي نتیجه در شود می مشاهده که همانطور

در ، »تامین زنجیره حمل و نقل و عملکرد«عامل اصلی موفقیت در چارك دوم ،»ذینفع تعهد و حمایت زنجیره تامین و
در چارك  و»تامین زنجیره آگاهی زیست محیطی زنجیره تامین و قابلیت اطمینان« عامل اصلی موفقیت چارك سوم 

 کارایی افزایش جهت مرجع عامل اصلی موفقیت .باشد کارا می» استانداردسازي و تکنولوژي« عامل اصلی موفقیت  چهارم
عامل اصلی  با متناسب ناکارا ها از عامل اصلی موفقیت خروجی تغییر مقدار و شده مشخص ناکارا، عامل اصلی موفقیت هر

 وجود باید به ناکارا عوامل اصلی موفقیت مناسب کارایی جهت مستمر بهبود زمینه .است شده داده نشان مرجع موفقیت
  .آید
 
  نتیجه گیري  .4
  

. از تاثیر دوچندان برخورداراست صنعتکیفیت در این  کشور، صنعت و اقتصاد درصنایع هوایی  اهمیت به توجه با
 اولیه، مواد شامل تولید در درگیر مختلف هاي بخش در کیفیت کفایت نیازمند ،صنایع هوایی در کیفیت امر از اطمینان

 استقراربه همین سبب  باشد که می... و مدیریت ،پشتیبانی معکوس یندهايافر استانداردها، انسانی، نیروي تجهیزات،
بسیار موثر و راهگشا  BS EN 9100هایی فضایی و صنایع دفاعی  سیستم مدیریت کیفیت صنعت هوایی، سازمان استاندارد

 با که است الزاماتی ازاستاندارد  رعایت که است بدیهی اما شود، می تعریف مشتري نظر براساس کیفیت اگرچه .خواهد بود
 از که است خصوصیاتی داراي و بوده جامعه مطلوب استانداردهاي ،کیفیت حداقل. شود نمی مخدوش نیز مشتري درخواست

 دست به از و پردازد می هزینه آن بابت مشتري که است حدي به کیفیت حداکثر و کند می پیشگیري جامعه به آسیب
   .شود می مشعوف آن آوردن

حمل و  نفع،یو تعهد ذ تیحما ،نیتام رهیزنج ياجزا يهمکار«عوامل اصلی موفقیت مطالعات نشان داد که  جینتا
و  يتکنولوژ ن،یتام رهیزنج نانیاطم تیقابل ،نیتام رهیزنج یطیمح ستیز یآگاه ن،یتام رهیعملکرد زنج ،نقل

عملکرد عوامل از  یناش یاحتمال آثارکاهش  يبرا. شدند ییناکارا شناسا عوامل اصلی موفقیت ریکارا و سا »ياستانداردساز
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 يها خروجیها ، متناسب با  خروجیر ییتواند با تغ یداد که مبهبود را تا حد امکان  عملکرد زانیم دیناکارا با اصلی موفقیت
 .شود ریامکان پذ ،مرجع عوامل اصلی موفقیت

 دهیچیعملکرد پ تیریمد ستمیس کی. ده استش یدگیچیپ شیباعث افزا نیتام رهیو بهبود عملکرد زنج نظارت    
ارتباطات، نظارت،  ،يزیر هدفها، برنامه نییسنجش، تع يها اسیمق ییمانند شناسا ،یتیریمتعدد مد يندهایشامل فرا
اقدام  ییو کارا یکردن اثربخش یکم ندیبه عنوان فرآ ن،یتام رهیزنج تیریمد ازشود  پیشنهاد می .و بازخور است یده گزارش

استفاده  يعملکرد يها شاخص يها و نظارت بر داده يجمع آور تیو هدا يزیر برنامه يبرا کیستماتیس کردیبه عنوان رو ای
 تیفروشان مرتبط، به منظور تقو خرده کنندگان، ولیداغلب ت يبهبود مداوم عملکرد برا ا،یپو نیتام رهیزنج نهیدر زم .شود

  .است یاتیموضوع ح کیرقابت 
به  ایکنندگان   نیماجزء و ت مانکارانیکننده عوامل فوق در پروژه ها، نحوه عملکرد  پ نییاز عوامل مهم تع یکی    
 ياز استفاده از ابزارها ری، ناگزتیموفق يبراها  سازمان نیبنابرا. ها است سازمان نیمات يها رهینحوه عملکرد زنج یعبارت
بوده  دیمف اریامر مهم بس نیکه در ا ییاز جمله راهکارها. خود هستند نمیات رهیبهبود در زنج يبرا يوراعلم و فن دیجد

مورد  ن،یمات رهیبهبود عملکرد زنج يراهکار در سازمان ها برا نیالزم است که ا نیبنابرا. ارزش است یاست، راهکار مهندس
 .ردیتوجه قرار گ
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