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 مقدمه .1

وزارتخانه  نی. ارا برعهده دارد ياحتمال داتیمقابله با تهد يبرا يدفاع يروهاین زیتجه فهیوزرات دفاع وظ
. وجود فشارها در ستاشده واقع  يالمللنیب يمورد حجمه و فشارها وابسته خود يدفاع عیصنا داتیتول لیدلبه
و رشد  يدفاع عیصنا ياز موانع و چالش، در روند تکامل يمنجر به خلق برخ يدیتول ،يعلم ،ياقتصاد يهانهیزم
 وبلوغ قادر نیستند به  موجود  يساختارها تیبا وضع يدفاع عیصنا. شده است يدفاع يهايافزون فناورروز
 تیبه اهداف و مامور لیفراحال دارند که ضمن ن يبه بازطراح ازیبرسند. لذا ن سازماني يو سرآمد يبرتر يهاافق

 نیبه ا تحول جادیا يبرا دیبا نینو يدفاع عیدر صنا ازیمورد ن يساختارها .ندینما میرا ترس يمطلوب ندهیآذاتي، 
و  يطراح ،ينوآور يهارا وارد عرصه عیصنا نیا ضرور را کاهش وریغ يگريتصدسو برود که حجم وسمت

 . [1۲] دینما يسازکپارچهی
 یيمنظور پاسخگوبه ن،ینو يهاتیمتناسب با وجود محدود يدفاع عیصنا تیریدر مد کردیرو رییضرورت تغ

. در ردیمورد توجه قرار گ شیاز پ شیبباید  ع،یصنا نیدر ا محصوالت دیحفظ توان خطوط تول و نفعانيذ ازیبه ن
چراکه با وجود  ؛باشند مسئله نیمواجه و حل ا يبرا يدنبال راهبرد اساسبهباید  يدفاع عیصنا حقیقت
 [.1] ستندین عیصنا نیا يراهبر يپاسخگودیگر  يفعل يهااستیس ها،ناشي از تحریمبوجود آمده  يهاتیمحدود
و توسعه،  پژوهشچون  یيهاو از بخش هستند يها و بخش بازرگانطور عام متشکل از دولتبه يدفاع عیصنا
 قیبا شناخت دق بایدراستا  نیدر ا .شده است لیتشک و کارخانجات، ساتیسأت ،زاتیتجه ،يو خدمات نظام دیتول

 يدفاع در هر کشور عیصنا نکهیبا توجه به ا .رفتخصوص را در نظر گ نیکار مناسب در اراه و جوانب آن، مسئله
 .[1۲] ردیقرار گ يمورد واکاو يصورت محورهب مسئله نیدارد که ا تیپس اهم است يتیحاکم عیجزء صنا

بحران، جهت حفظ توان خطوط  طیدر صورت شرا يدفاع عیکه صنا است مسئله نیبه دنبال حل ا پژوهش
در  عیصنا نید تا انداشته باش يخود چه راهبرد انیمشترمورد نیاز محصوالت  نیمأت يبرا و همچنین يدیتول
خود  انیمشتر يو چسبندگ يازمندیمحصوالت در جهت رفع ن دیتول ادامه روند بهبتوانند  نانیاطم فقدان طیشرا

اي از شبکه را مجموعهمعموالً  است مسئلهاستفاده از رویکرد شبکه یک ابزار براي مواجه با این  ادامه دهند.
 .[15] ها استوجود روابط میان این گره فقداناند که مبین روابط یا ها تعریف کردهها یا فاصله بین گرهگره

از  کیکه در آن هر  استدو طرف  نیب يارتباط تجار يمحدود به برقرار يسازشبکه ،پژوهش نیدر ا
اینکه  ایو  گردديممنجر  يهمکار يبه نوع ایارتباط  نیخود هستند و حاصل ا يبرا يمنافع يدر جستجو نیطرف
به  يابیدست يکار را براوشبکه کسب تیاهم موضوع نیا ؛شونديممنصرف  گریکدیارتباط با  ياز برقرار نیطرف
مهارت  نیکار است و از اومهم در کسب يمهارت يسازشبکه قتیدر حق .[۲5]دهد مينشان را  يرقابت تیمز
که دو سر آن دو  يفیط انیدر م يااستفاده نمود. سازمان شبکه يشخص ایو  يسازمان ،يدر امور تجار توانمي

 يسازمان نیب يهايهمکار جادیها با ابنگاه گری. به عبارت د(1)شکل  ردیگيقرار م ؛تندمقوله بازار و سازمان هس
 .خود هستند يدر حال کم رنگ کردن مرزها

 

 
 حدفاصل بازار و سازمان منزلههشبکه ب گاهیجا .1شکل

 
 رهیزنج میپژوهش با در نظر گرفتن مفاه نیا .استامور در دل شبکه  شبردینحوه پ نجایله مهم در ائمس

موجود در  يو توانمند هاتیظرف يریکارگهصورت همزمان، در نظر دارد تا نحوه ببه هايندگینما يو تئور نیمأت

 بازار شبکه نامساز



 011 سازی و بهینه توزیع سازی فرآیند تولید، ذخیرهمدل راهبردی شبکه

 

و پرکاربرد در  ازیقطعات مورد ن نیمأت يبرا يصنعت ندگانیشبکه نما يسازمان و سامانده يفراتر از مرزها
 .دینماو ارائه  يطراحراهبردي در قالب مدل  یيمحصول نها

روند تکاملي ها، در نجر به خلق برخي از موانع و چالشمنایع دفاعي هاي فراسازماني در صوجود محدودیت
هاي دفاعي در این عرصه شده است. این امر تغییر رویکرد در مدیریت صنایع این صنایع و رشد روزافزون فناوري

حفظ توان تولید  ،نفعانبه نیاز ذي پاسخگویي براي، وجود آمدههب نوینهاي محدودیت به تبعدفاعي را 
 دلیلاست صنایع دفاعي به الزمسازد. ضروري ميیش بیش از پدر این صنایع را  ،محصوالت دفاعي

باشند. در  اساسي راهبرددنبال بهشود يمها ماموریت هاي ذاتي آن نجاموجود آمده که مانع از اهبهاي محدودیت
با توجه به اینکه . پیدا کنندناسب در این خصوص را کار مراه ،و جوانب آن مسئلهقیق با شناخت د باید حقیقت

صورت محوري مورد هب مسئلهاست پس اهمیت دارد که این صنایع دفاعي در هر کشوري جزء صنایع حاکمیتي 
 و جوانب آن نسبت به حل بهینه آن اقدام گردد. مسئلهرار گیرد و بعد از شناخت دقیق واکاوي ق

ي از ناشه با شرایط بحران، هکه صنایع دفاعي در صورت مواج است مسئلهدنبال حل این پژوهش بهاین  
چه  ؛مشتریان خودمورد نیاز مین نیازمندي محصوالت تأ و خطوط تولیديجهت حفظ توان هاي بیشتر تحریم

خود در  تولید محصوالت روندبتوانند به نیز اطمینان  فقدانتا این صنایع در شرایط  دنناتخاذ کراهبردي باید 
 چسبندگي مشتریان خود ادامه دهند. جهت رفع نیازمندي و

 
 نظری و پيشينه پژوهش  مباني .2

ها مناسب سازمان يهااست ضرورت واکنش رییکه بصورت دائم در حال تغ يطیدر مح يصحنه رقابت دیتشد
 .سازديمرا واجب  اطمینان فقدان طیها با محآن يریرا دو چندان کرده و بر انعطاف پذ يدیتول يهاو شرکت
 يریگبهره ازمندین خودشانو حفظ  بمناس يگاهیمنظور کسب جابه يو جهان يدر عرصه مل يامروز يهاسازمان
هستند.  انیو انتظارات مشتر يرقابت تیتحقق مز يدر راستا نیمأت رهیزنج تیریمناسب همچون مد ياز الگو
توسعه دانش و توان  ،انجام امور يهاهیرو، خدمات ،کاال دیتولیند فرآ با باید يامروز يدر سازمان ها انیمشتر
. استدر سازمان بقا  ياز عوامل اصل نیمأت رهیثر زنجؤم تیریمد د.نباش انسازم يهمراه و همگام اعضاي رقابت

 تیقابل يو دارا اردد دیکأت سازمان يریپذو انعطاف يریپذانطباق شیبر افزا نیمأت رهیزنج تیریمد يطور کلهب
توان  شیافزا يها براسازمان ،يالدیم ۷۴و  0۴است. در دو دهه  يطیمح راتییو اثربخش به تغ عیواکنش سر

 نهیبهتر و هز تیفیبا ک يخود محصول يداخل يندهایآو بهبود فر يکردند تا با استانداردسازيخود تالش م يرقابت
 .[11] کنند دیکمتر تول

 نیمأت رهیرا از زنج يمتفاوت فینگرش و تعار مختلف، سندگانیو نو پژوهشگران. مينمدیریت زنجيره تأ
تنها بر  ينگرش نیچن ؛اندمحدود کرده يو مشتر داریخر انیرا در روابط م نیمأت رهیزنج ياند. برخارائه نموده

و آن را  شتهدا يترموسع دید نیمأت رهیبه زنج گریسازمان تمرکز دارد. گروه د کیرده اول در  دیخر اتیعمل
شامل تمام  نیمأت رهیزنج فیتعر نیبا ا .داننديسازمان م يبرا نیمأت يهاگاهیپا ایها شامل تمام سرچشمه

 نیمأشبکه ت لیتنها به تحل نیمأت رهیبه زنج ينگرش نیچن خواهد بود. يکنندگان رده اول، دوم، سوم و بعدنیمأت
ها آن فی. از وظاهستند عیو توز دیتول يهااز مکان هایيشبکهصورت به يدیتول يهااکثر سازمان خواهد پرداخت.

 نیاست که ا انیها به مشترآن لیو سپس تحو ياو واسطه یينهاها به محصوالت آن لیمواد خام و تبد هیته
 شیرا افزا نیمأت رهیزنج تیریمدت مدکوتاه افتوان اهديشوند. مياداره م نیمأت رهیزنج تیریها توسط مدشبکه
 تیرضا شیمدت آن را افزاو اهداف بلند ؛يمشتر يکل پاسخ به تقاضا کلیو زمان س يکاهش موجود ،يوربهره
کنندگان و دیکنندگان، تولنیمأ)ت نیمأت رهیعضو زنج يهاهمه سازمان يبرا يو سهم بازار و سودآور يمشتر

 . [5] دو( قلمداد نمعیمراکز توز
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 انیو اطالعات مربوطه در م از مواد، کاالها کیستماتیس انیجر کی دتوانيم نیمأت رهیزنج تیریمد
 انیرج، مواد انیرج شامل:ها . این جریانشود فیکنندگان تعرمصرففروشان و ها، خردهکنندگان، شرکتنیمأت

هاي پژوهش و مین سابقه بسیار طوالني داردمدیریت زنجیره تأ. هستند پژوهش ،پول انیجر ،داده اطالعات/
و توان به راجیو براي مرور مقاالت این حوزه مي مین انجام شده؛تأختلف زنجیره بسیار زیادي در زمینه انواع م

ها جریان. مدیریت این [1] ( مراجعه نمود۲۴1۰( و ربس و همکاران )۲۴1۷) (، یاوار و سورینگ۲۴1۷همکاران )
ي آن بسیار مین صنایع دفاعي سبب شده تا ابعاد سازمان متولدر یک زنجیره تأمین بسیار بزرگ مانند زنجیره تأ

مین این حوزه ارتقا عملکرد زنجیره تأ منظوربهار دشوار و پیچیده نماید. لذا را بسیوسیع شده و مدیریت آن
 .[1] یابدسازي ضرورت ميپرداختن به مفهوم کوچک

مطلوب  تیوضعبه يکنون تیسازمان از وضع لیتبد راهبرد کی يسازکوچک. یسازكوچک یاستراتژ
ها تیاز فعال يامجموعه يساز. کوچکاست انیمشتر يهاازیمناسب و ارضاء ن يرقابت تیوضع کیبه  نیلجهت 
 يو نگهدار نهیهز نترلسازمان و ک یيکارا شیکه قصد کاهش پرسنل با هدف افزا یيهاسازمان لهیوسهکه ب

تعداد کارکنان از  کیستماتیکاهش س کی يسازکوچک نی. بنابراکننديمتعریف در بازار را دارند،  يقدرت رقابت
. برخي از هستندو علکرد آن  یيسبت به بهبود کاراها بر اساس هدف سازمان نتیاز فعال يامجموعه قیطر
بازگشت  شیافزا شتر،یب يسودآور ان،یمشتر تیرضا شیافزا ،يقدرت رقابت شیافزا يسازکوچک ندیآفر فاهدا

و  يکارآمد شیداران و افزاسهامو سازمان  يرفاه اقتصاد شتر،یب يریپذانعطاف تر،عیسر يریگمیتصم ،هیسرما
موارد سبب بروز مشکالت و  شتریروشن در ب يبرنامه کار فقداندهد که يتجربه نشان م .است ،سازمان يوربهره
که  داشته باشد نیزرا  يتواند تبعاتيم يسازکوچکدر واقع گردد. يم يسازکوچکبه اهداف  يابیدست فقدان
 يوجود اثرات منفو  تجارت سازمان يرو اثرات مضر بر جادیا ،يفرهنگ سازمان يبر رو ياثرات منف جادیا شامل
از دست رفتن  و هیاز جمله کاهش روح اندهمراه بوده يسازکوچک ندیمانده که در فرآ يباق يانسان يروین يبر رو

ها در سازي، استفاده از مباني تئوري نمایندگيثر در کوچککارهاي بسیار مؤشرایط از راهاین در  .[۲] اعتماد افراد
  کاهد.طور اثربخشي ميهاست که نقش مهمي پیدا خواهد نمود و از تبعات این کار بمدیریت سازمان 

 يها و مشکالت موجود در انواع قراردادهانهیاز هز يکه قادر است بخش یيهاهیاز نظر. 1نمایندگينظریه 

 ،يمال ت،یریاقتصاد، مد لیاز قب يمتعدد يهادر حوزه هینظر نیاست. ا يندگینما هینظرد، نمای نییرا تب يمال
هم دارد  يباز هیظربا ن يکه ارتباط تنگاتنگ هینظر نیاست. ا کرده دایکاربرد فراوان پ استیس يحت و يحسابدار

حوزه  کیبه  ۷۴از آغاز دهه  هايندگینما هینظر پردازد.يچندجانبه م ایاز تضاد منافع در روابط دو  يبه مسائل ناش
 لیتبد هاآنو موضوعات مرتبط با  تیریمد ،ياقتصاد، مال يهاموفق و فعال در رشته اریبس يو مطالعات پژوهشي

و اقتصاد به کار گرفته شده  يمال يهادر حوزه يدر مقاالت متعدد يندگینما هینظر ریاخ يهاشده است. در سال
 کیاست و  یيدارا کی)کارفرما، مالک( که مالک  ۲لعام کی يهابا کنش و واکنش يندگینما هینظر است.
 گذاردياثر م یيکه بر ارزش دارا ردیگيم يماتیتصم ایکند و يمکار  یيکه با آن دارا (مانکاری)مستأجر، پ ۰ندهینما

 يمنابع مال عیخصوص توزدر يریگمیتصم تینفر مسئول کیاست که  يمربوط به مورد يتئور نیا سروکار دارد.
 . [۲۰] کنديواگذار م يگریبه شخص د يقرارداد مشخص يرا ط يانجام خدمت ای يو اقتصاد

                                                                                                                                                 
1 Agency Theory 

2 Principal 

3 Agency 
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 دار و مدیر است.هاي رفتاري مشخص بین سهامهاي مختلفي از جمله فرضمبتني بر فرضنمایندگي  نظریه
بیني توانایي پیش -فاوتي نسبت به ریسکتبي -مم کردن مطلوبیت مورد انتظارمربوط به مالک: ماکزیهاي فرض

-ریسک -کردن مطلوبیت مورد انتظار هاي مربوط به نماینده: ماکزیمم. و فرضاستآینده و دریافت اطالعات 

بیني آینده و پردازش اطالعات است. توانایي پیش -دارجهت منافع سهامرفتار در  -تمایل به کارگریزي -گریزي
دیدگاه اقتصادي  ها دریره تأمین ناشي از وجود کاستيهاي مدیریت زنجها در زمینهتئوري نمایندگي راهبردنیاز به 

 که با شرایطي پویا در زنجیره تأمین مواجه باشیم کنندها زماني بروز ميمین است. این کاستيمدیریت زنجیره تأ
[1۷].  

در نظر دارد  صورت همزمانبه هايندگینما نظریهو  نیمأت رهیزنج میپژوهش با در نظر گرفتن مفاه نیمدل ا
 ندگانیشبکه نما يسازمان و سامانده يفراتر از مرزها درموجود  يو توانمند هاتیظرف يریکارگهتا نحوه ب

. در ادامه دینما تامینرا  نفعانیمتناسب با سفارش ذ یيدر محصول نها ازیقطعات مورد ن نیمأت يبرا يصنعت
در  يکم   يریگمیکار تصم. سپس راهگردديارائه م ؛مدنظر يبه مدل راهبرد يابیمنظور دستشده به يط يهاگام

در  ندگانیمالک و نما يبرا تیکردن همزمان مطلوب ممیبا هدف ماکز ندگانینما نیمنابع ب عیخصوص نحوه توز
 .دشخواهد  انیب ياضیمدل ر کیقالب 
 

 پژوهششناسي روش  .3

و ارائه  ينسبت به طراح ،يصنایع دفاعروي پیش يهااز چالش گذاردر نظر دارد با یک رهیافت نوو پژوهش
قرار  يرا مورد واکاو مسئلهابعاد  ،اطمینان فقداندر شرایط  نمایندگان يسازاز طریق ایجاد شبکه يبوم یک مدل

 رفع تأمین و يروند حیات محصوالت و حفظ توان خطوط تولید برا يمانای بهو از طریق این مدل  دهد
 ارائهبه جهت )بنیادي  يبنیادین و کاربرد هايپژوهشاز نوع  پژوهشلذا این . کمک کند نفعانذي يهاينیازمند
راهبرد در روند تولیدات  یکمنزله بهو  است مطلوبیت(سطح  بردنباالسازي و پیاده ا هدفو کاربردي ب مدل

 .گیرديمقرار  يموجود مورد بررس يهابا هدف استفاده از ظرفیت يصنایع دفاع
ها نها از آآوري دادهاست و روش جمعنفر از خبرگان و نخبگان دفاعي  5۲جامعه آماري پرسش شونده شامل 

 مسئلهمتناسب با نیاز مدل و  است کهنیمه باز انجام شده و در قالب مصاحبه  از طریق پرسشنامه محقق ساخته
بر همین اساس به  .است ل حاضرحاتعیین مطلوبیت  براي استفاده از آن و هدف ال شدهسؤ طراحيژوهش پ
 شود.عاریف بعضي از مفاهیم پرداخته ميت

 یينها يخدمت به مشتر ایمحصول  کیارائه  يکه برا شوديم فیتعر یيهاتیشامل تمام فعال نیمأت رهیزنج
که به  انیو مشتر کنندگانعیتوز دکنندگان،یتول کنندگان،نیمأت شامل نیمأت رهیزنج ياست. اجزا اصل ازیمورد ن
شوند.  میتقس زین يکوچکتر يهاربخشیزاجزا به  نیممکن است هر کدام از ا يدر دست بررس مسئلهفراخور 
 موضوع است. نیدهنده انشان ۲ . شکلگردديم فیسازمان تعر يمرزها مسئله تیوابسته به ماه نیهمچن
 

 
 نیمأت رهیساده زنج يهامدل .۲شکل 
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 نیکه در ا يدر حال معطوف است يو صرفه اقتصاد يبه مسائل مال صرفاًمین سنتي مدیریت زنجیره تأ دگاهید
 ياساس ي. الگوگیرندميمورد توجه قرار  نیز يسازمانبرون يهاتیاز جمله استفاده از ظرف يپژوهش عوامل

 ي. تئورشودمينشان داده  ،يندگینما يدر چهارچوب تئورکه و مالک  ندهینما نیباي است رابطه يندگینما
و مطلوبیت و مالک  ندهینما نیمشخص ب يرفتار يهااز جمله فرض يمختلف يهابر فرض يمبتن يندگینما

عوامل شامل وزارت دفاع  نیا کننديم ينقش باز يعوامل متعدد يدفاع عیصنا نیمأت رهیدر زنج است.طرفین 
و  يدیتول ،پژوهشي فیها وظاسازمان نی. ااست تابعه يهااز سازمان لتشکمکه  است يهسته اصل منزلهبه

در  دکنندهیتول مانکارانیو پ هیاولمواد  کنندگاننیمأبا ت شتریب يدیتول يهابه عهده دارند. سازمانو... را  ينظارت
در  اهها و پژوهشکدهدانشگاه ،يدارند با مراکز علمپژوهشي  يهاتیفعال تیکه ماه یيهاارتباط هستند. سازمان

و  ينظام زاتیدر حوزه تجه عیصنا نیا يدیخاص بوده و محصوالت تول يدفاع عیصنا انید. مشترارتباط هستن
 يدفاع عیصنا يموارد هسته مرکز نی. با توجه به اردیگيمورد استفاده قرار م ينظام يهاسازمان طتوس يدفاع

تئوري این است که  فرض اساسيپیش .است آن يو چابک يریپذانعطاف يبرا يموضوع مانع نیبزرگ شده و ا
در واقع هر  ؛کننداگر هر دو طرف رابطه مالک با نماینده اصلي در راستاي حداکثرسازي مطلوبیت خود تالش مي

هاي استفاده از قابلیت آنکارهاي مواجه با لذا از راه[. ۰۴]د طرف همیشه به نفع طرف مقابل عمل نخواهد کر
ها در زنجیره تأمین تاکنون بسیار کمیاب بوده است. نمایندگي. کاربردهاي نظریه استها نظریه نمایندگي

مالک و اعضاي  تواندعضو اصلي زنجیره مي یده براي زمینه زنجیره تعریف شودنمان-که چارچوب مالکهنگامي
 . [۰۲] نماینده در نظر گرفتتوان دیگر را مي

قادر باشد تا به واسطه نمایندگان با بازار و همچنین تولیدکنندگان، مراکز  بایددر پژوهش شبکه مورد نظر 
دسته نماینده  5و توسعه در خارج از مرزهاي سازمان ارتباط برقرار نماید. بدین منظور  پژوهشعلمي و مراکز 

 گردد:تعریف مي

فه تولید، کنترل و نظارت بر هاي تولیدکننده که وظیاي از سازمان: نمایندگي تولید شبکهتولید نمایندگي (1
ایندگي پیمانکاران را از جانب سازمان بر عهده خواهد داشت. نمایندگي توزیع در تعامل با مشتري و نم

 کند.کنندگان عمل ميمینسازي در تعامل با تأذخیره
هاي ها و تخصصنظران و خبرگان دفاعي در قالب شاخهاي از صاحبهگران: شبکتحلیل نمایندگي (۲

 دنبال تبدیل دانش دفاعي به ایده محصوالت هستند.پژوهش و توسعه بهناورانه که در ارتباط با مراکز ف

پژوهشي و کاربردي جهت  هاي علميري: در تعامل با مجموعهطراحي و توسعه فناو ،هاژوهش نمایندگي (۰
 کنند.فعالیت مي پژوهشيهاي نمونه، طراحي و ساخت پژوهش

و توزیع: این نمایندگي وظیفه توزیع محصوالت از تولیدکننده به مشتري را بر سازي نمایندگي ذخیره (4
 شود.لجستیک نیز شناخته مي هايدارد. این نمایندگي با عنوان عهده

تولید محصوالت را در  مین مواد اولیه، قطعات آماده و طرحنمایندگي تأمین: این نمایندگي وظیفه تأ  (5
 شود.دارد. این نمایندگي با عنوان لجستیک هوشمند نیز شناخته ميالمللي بر عهده بینملي و سطح 

ه توزیع مبتني بر تئوري سازي و بهینسازي فرآیند تولید، ذخیرهبا توجه به این موارد مدل راهبردي شبکه
 گردد.ارائه مي ۰شکل به شرح ها در صنایع دفاعي نمایندگي
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 پژوهش يمدل راهبرد. ۰شکل 

 
زماني قابلیت اجرایي خواهد داشت که بتواند مطلوبیت طرفین در رابطه مالک و نماینده را مذکور  مدل 

 انیدر م يمواد، اطالعات و منابع مال انیجر گرفته شودنظر در مدل  نیدر ا بایدکه  يگرید نکتهتضمین نماید. 
 داده شده است. شینما 4در شکل  هاانیجر نیاجزاء مدل است. ا

 

 
 يو اطالعات در مدل راهبرد يمواد، منابع مال انیجر. 4شکل 

 

 هاها و یافتهتحليل داده .4

به همین دلیل مدیریت روابط میان مالک و  اینده غیرممکن یا بسیار دشوار استنظارت بر عملکرد واقعي نم 
 . [10] اي باشد که مطلوبیت طرفین در همکاري را تا حد ممکن افزایش دهدنماینده باید به گونه

شود. در واسطه توزیع مناسب جریان منابع مالي در مدل ایجاد ميورد مطالعه این پژوهش مطلوبیت بهدر م
دنبال افزایش مطلوبیت طرفین در رابطه میان نماینده، مالک بلکه به ،ها نبودهاین رویکرد هدف تنها کاهش هزینه

مقدار رضایتمندي و لذتي تعبیر رود و بهر ميکایت لغتي است که در علم اقتصاد بهمطلوب .هستیمو مشتري 
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سنجند. در حدود یک مي 1شود که توسط یک فرد حاصل گردد. اقتصاددانان، مطلوبیت را با واحد مطلوبیتمي
قرن پیش اقتصاددانان به مفهوم و کاربردهاي مهم نظریه مطلوبیت و مطلوبیت نهایي دست یافتند و توانستند 

توان در قالب ریاضي را از این مفهوم استخراج کنند. این اصل را ميتقاضا و خصوصیات آنین بار منحني براي اول
با توجه به این قانون همواره  وجود دارد؛ 2نیز تبیین نمود. در علم اقتصاد قانوني با عنوان مطلوبیت نهایي کاهشي

نمایشي از یک تابع  5 . شکل[۰۰] استگذارند که تابع مطلوبیت؛ تابعي افزایشي و مقعر فرض را بر این مي
 مقدار مطلوبیت حاصل از آن است. u(x)مقدار منبع کسب شده و  xمطوبیت افزایشي است. در این شکل 

 

 
 کننده منبعجذب يبرا تیاز تابع مطلوب يشینما. 5شکل 

 
ui(yi)فـرم کلي این توابـع در حالت افزایشي به صـورت  = 1 − e−biyi این تابـع در حالـت کاهشي  که

ui(xi) = e−bixi ها و سایر اجزاء مدل از در مورد مطالعه این پژوهش رابطه میان سازمان و نمایندگي .است
خواهد بود. با توجه به این جدول تابع مطلوبیت کل هر یک از  1نظر پرداخت یا جذب منابع مالي به شکل جدول 

 . در روابط زیر:هستندبه شکلي که در ادامه آورده شده است  ،اجزاء مدل

 xij  :مقدار منبعي که توسط جزء  شاملi  به جزءj شود.پرداخت مي 
 yij  :مقدار منبعي که جزء  شاملi  از جزءj کند.دریافت مي 
xijبا توجه به این تعریف رابطه   = yji .برقرار است 

 
 ها از منظر پرداخت یا جذب منبعدگي. رابطه میان سازمان و نماین1جدول

 جذب كننده منبع پرداخت كننده منبع طرفين رابطه

 نمایندگي تولید مالک مالک و نمایندگي تولید

 مالک و لجستیک هوشمند
 )بازرگاني دانش بنیان(

 لجستیک هوشمند )بازرگاني دانش بنیان( مالک

 مالک و نمایندگي هاب لجستیک
 توزیع(سازي و بهینه )ذخیره

سازي و هاب لجستیک)ذخیره
 بهینه توزیع(

 مالک

 سازي و بهینه توزیع(هاب لجستیک )ذخیره مالک

 ، طراحي و توسعه فناوريپژوهشينمایندگي  مالک ، طراحي و توسعه فناوريپژوهشمالک و نمایندگي 

 گراننمایندگي تحلیل مالک گرانمالک و نمایندگي تحلیل

 مشتري و هاب لجستیک
 سازي و بهینه توزیع()نمایندگي ذخیره

 مشتري
 هاب لجستیک

 سازي و بهینه توزیع()نمایندگي ذخیره

 کنندگان و لجستیک هوشمندمینتأ
 )بازرگاني دانش بنیان(

 لجستیک هوشمند
 )بازرگاني دانش بنیان(

 کنندگانمینتأ

                                                                                                                                                 
1 UTil 
2 Diminishing Marginal Utility 
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bij  ضریب اهمیت رابطه میان جزء :i  وj شود. استراتژي مالک در کل مدل تعیین مي بر اساسکه  است
یابد و در نتیجه رابطه مد نظر سرعت رشد یا تنزل نمودار افزایش مي دار عددي این ضریب بیشتر باشدهرچه مق

bijشود. با توجه به تعریف این ضریب از اهمیت بیشتري برخوردار مي = bji .است 
 کند.مشخص مي شماره هر یک از اجزا را در روابط ذکر شده ۲جدول 

 
 گذاري اجزا مدل. شماره۲ جدول

 نام جزء شماره

 مالک 1

 نمایندگي تولید ۲

 لجستیک هوشمند )بازرگاني دانش بنیان( ۰

 سازي و بهینه توزیع(هاب لجستیک )نمایندگي ذخیره 4

 نمایندگي تحقیقات،طراحي و توسعه فناوري 5

 گراننمایندگي تحلیل 0

 مشتري ۷

 کنندگانمینتأ 1

 
 پردازیم.مي وابع مطلوبیت هرکدام از اجزاتو در ادامه نسبت به تعریف مدل ریاضي 

  .تابع مطلوبيت نمایندگي توليد

 گردد.کند محاسبه ميدر این تابع مطلوبیت نمایندگي تولید با توجه به منابعي که از جانب مالک جذب مي
u2(y21) = 1 − e−b21y21 

 لجستيک هوشمند(.بازرگاني دانش بنيان )ت نمایندگي تابع مطلوبي

کند و همچنین منابع مالي مطلوبیت نمایندگي بازرگاني دانش بنیان با میزان منابع مالي که از مالک جذب مي
ز جانب بازرگاني دانش شود. میزان منابع مالي که اکند تعیین ميکنندگان بیروني سازمان پرداخت ميمینکه به تأ

)این پارامتر را با نماد  شودبر اساس برآورد قبلي مشخص ميشود ثابت بوده و نندگان پرداخت ميکمینبنیان به تأ

MS شود کنندگان پرداخت ميدهیم( این مقدار منبع براي نماینده درآمد محسوب نشده و عینا به تامیننشان مي
 لذا در محاسبه مطلوبیت نماینده این مبلغ نباید در نظر گرفته شود.

u3(y31) = 1 − e−b31(y31−MS) 
 )هاب لجستيک(. سازی و توزیعتابع مطلوبيت نمایندگي ذخيره

کند و همچنین با میزان منابع مالي که از مشتري و مالک جذب مي سازي و توزیعمطلوبیت نمایندگي ذخیره
شتریان به عنوان شود. با توجه به اینکه منابع مالي حاصل از مکند تعیین ميمنابع مالي که به مالک پرداخت مي

y47توان بیان نمود شود ميبه مالک تحویل داده مي گردد و عیناًدرآمد سازمان محسوب مي = x41  همچنین با
شود پرداخت مي سازي و بهینه توزیعهتوجه به این که میزان منابع مالي که از جانب مشتري به نمایندگي ذخیر

این مقدار یک  دهیم(نشان مي Mcشود )این پارامتر را با نماد ثابت بوده و بر اساس برآورد قبلي مشخص مي
 . دکنمينقش  يپارامتر در مدل ایفا

u4(y41, y47) = 1 − e−b41y41 + e−b47MC  
 ، طراحي و توسعه فناوری.پژوهشيتابع مطلوبيت نمایندگي 

u5(y51) = 1 − e−b51y51 
 گردد.کند محاسبه ميمطلوبیت نمایندگي با توجه به منابعي که از جانب مالک جذب ميدر این تابع 

 گران.تابع مطلوبيت نمایندگي تحليل

u6(y61) = 1 − e−b61y61 
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 تابع مطلوبيت مشتری.

شود. منابع مالي که از جانب کند مشخص ميدر این تابع مطلوبیت مشتري با توجه به منابعي که پرداخت مي
شود ثابت بوده و بر اساس برآورد نمایندگي ذخیره سازي و بهینه توزیع )هاب لجستیک( پرداخت ميمشتري به 

 شود.قبلي مشخص مي
u7(x74) = e−b74MC 

 كنندگان.مينتابع مطلوبيت تأ

شود. منابع مالي که از ميد مشخص نکندر این تابع مطلوبیت نمایندگان با توجه به منابعي که پرداخت مي
 شود.شود ثابت بوده و بر اساس برآورد قبلي مشخص ميکنندگان به نمایندگي پرداخت ميمینجانب تأ

u8(y83) = 1 − e−b83Ms  
 .تابع مطلوبيت مالک

هاي تولید، بازرگاني دانش بنیان، اي نوشته شده است که در آن مالک به تمامي نمایندگياین تابع به گونه
پرداخت منابع مالي داشته و همچنین از  ،گرانه فناوري و تحلیل، طراحي و توسعپژوهشيسازي و توزیع، ذخیره

 کند.منابع مالي حاصل از فروش محصوالت به مشتریان را دریافت مي ،سازي و توزیعجانب نمایندگي ذخیره

u1(x12, x13, x14, y14, x15, x16)

= e−b12x12 + e−b13x13 + e−b14x14 + 1 − e−b14Mc + e−b15x15 + e−b16x16 

 صورت یک مدل ریاضي فرموله نمود. فوق را به مسئلهباید منظور یافتن سطح بهینه توزیع خدمات به
 نکات زیر الزم است.به در این مدل توجه 

سازي و بهینه توزیع )هاب لجستیک( پرداخت از جانب مشتري به نمایندگي ذخیرهمیزان منابع مالي که  -
 دهیم. نشان مي Mcشود. این پارامتر را با نماد شخص ميشود ثابت بوده و بر اساس برآورد قبلي ممي

کنندگان میندانش بنیان )لجستیک هوشمند( به تأهمچنین میزان منابع مالي که از جانب بازرگاني  -
نشان  MSشود. این پارامتر را با نماد شود ثابت بوده و بر اساس برآورد قبلي مشخص ميپرداخت مي

 دهیم.مي

( Mgشود از محل منابع مالي مشتري و بودجه سازمان )الي که در مدل ایجاد ميکل جریان منابع م -
 شود.مین ميتأ

توسعه ها، رد مالک در رابطه با نمایندگيمنظور تعیین راهببهصورت زیر، به ا توجه به نکات فوق مدل ریاضيب
 یابد.مي

max e−b12x12 + e−b13x13 + e−b14x14 + 1 − e−b14Mc + e−b15x15 + e−b16x16  (1) 

max 1 − e−b21y21  (۲) 

max 1 − e−b31(y31−MS)  (۰) 

max 1 − e−b41y41 + e−b47MC  (4) 

max 1 − e−b51y51  (5) 

max 1 − e−b61y61  (0) 

St.   

xij = yji ∀i , j (۷) 

Mg + y14 ≥ x12 + x13 + x14 + x15 + x16  (1) 

x41 = Mc  (۰) 

y31 ≥ MS  (1۴) 

xij, yij ≥ 0 ∀i , j (11) 
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، ۰، ۲روابط و  استسازي مطلوبیت براي مالک دنبال ماکزیممتابع هدف اول است که به 1رابطه  در این مدل
توابع هدف دوم تا ششم مدل بوده که به ترتیب با هدف افزایش مطلوبیت نمایندگي تولید، بازرگاني  0و  5، 4

توسعه فناوري و نمایندگي و طراحي  ،پژوهشسازي و توزیع بهینه، نمایندگي دانش بنیان، نمایندگي ذخیره
 اند. گران تعریف شدهتحلیل

برابر است با جریان مالي دریافت شده  jبه  iکند جریان مالي پرداخت شده توسط مي اظهار ۷رابطه شماره 
 . iاز جانب  jتوسط 

به دهد که کل جریان مالي پرداخت شده توسط مالک نباید بیشتر از بودجه پرداخت شده نشان مي 1رابطه 
 سازمان و پرداخت نمایندگي توزیع باشد. 

  است. و بهینه توزیعسازي ذخیرهها توسط نمایندگي ها و دریافتدهنده رابطه بین پرداختنشان ۰رابطه 
 ها توسط بازرگاني دانش بنیان است.ها و دریافتنشان دهنده رابطه بین پرداخت 1۴رابطه  

 از است تا نحوه دستیابي به پارامترها نیز مشخص باشد. براي ورود به مرحله اجرا و تست مدل نی
اي خواهد داشت. کننده( نقش تعیینbijدر توابع مطلوبیت تعریف شده پارامتر موجود در توان توابع نمایي )

کند. هر چه مقدار این پارامتر بیشتر باشد، سرعت این پارامتر سرعت همگرایي تابع مطلوبیت را مشخص مي
نحوه همگرایي تابع مطلوبیت به ازاي  0طور مثال شکل وبیت نیز افزایش خواهد یافت. بهلع مطهمگرایي تاب

b1مقادیر  > b2 > b3 دهد.نشان مي 
 

 
 مختلف پارامتر ریمقاد يبه ازا تیحاالت تابع مطلوب سهیمقا .0شکل 

 
 تیمطلوب زانیم انیرابطه مدر قالب یک پرسشنامه یله نظرسنجي از خبرگان انجام و برآورد این پارامتر به وس
نظرسنجي گردید. پس از آن که این پرسشنامه  منابع شیمختلف سازمان با افزا يهاحاصل از عملکرد بخش

با استفاده از روش  1توابع مطلوبیت از طریق برازش منحني .آوري گردیدتوسط تعدادي از خبرگان این حوزه جمع
 .شودميمحاسبه  (LSE) 2کمترین مربعات خطا

شود داده مربوط به و فرض مي محاسبه برآورد پارامترهاي مدل با استفاده از روش کمترین مربعات خطا
,xiمیزان تغییرات مطلوبیت بر اثر تغییرات منابع به صورت ) Ui در اختیار باشد که در آن )xi  میزان منبع استفاده

مقداري حاصل از تابع مطلوبیت در همان نقطه است. در اولین گام  u(xi)مقدار واقعي مطلوبیت و  Uiشده، 
 شود.روابط به فرم مدل خطي تبدیل مي

 :به صورت درحالت کاهشي

                                                                                                                                                 
1 Curve Fitting 
2 Least Square Error 
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u(xi) = e−bxi → ln u(xi) = −bxi 
 :به صورت درحالت افزایشي

u(yi) = 1 − e−byi → 1 − u(yi) = e−byi → ln(1 − u(yi)) = −byi 

 
 شود.در گام بعد تابع مجموع مربعات خطا تدوین مي

 :به صورت حالت کاهشي در 
Ei

2 = (ln Ui − ln u(xi))2 = (ln Ui + bxi)
2 

Xبا فرض  = [

x1

x2

x3

…

Aو  [ = [

ln U1

ln U2

ln U3

…

 صورت زیر خواهیم داشت.خطا را بهدر حالت کاهشي، نرم دوم  [

J =
1

2
||E||

2
=

1

2
||A + bX||

2

=
1

2
[A + bX]T[A + bX] 

 
 گیري از تابع خطا خواهیم داشت:با مشتق

∂J

∂b
=

1

2
[(A + bX)TX + (A + bX)TX] = (A + bX)TX = 0 → XT(A + bX) = 0

→ XTXb + XTA = 0 → b = −[XTX]−1XTA 
 

Xبا فرض  = [

x1

x2

x3

…

Aو  [ = [

1 − ln U1

1 − ln U2

1 − ln U3

…

در حالت افزایشي، سایر روابط مشابه حالت کاهش تابع خواهد  [

 بود. 
 

یک نمونه از نتیجه برآورد پارامترهاي تابع مطلوبیت میان مالک و نمایندگي لجستیک هوشمند  ۷در شکل 
 نمایش داده شده است.

b13 = b31 = −[XTX]−1XTA = 4.332 × 10−6 

 

 
 هوشمند لجستیک نمایندگي و مالک میان مطلوبیت تابع پارامتر برآورد. ۷ شکل
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 مینتأ زنجیره بازیگران مطلوبیت سازيماکزیمم دنبالبه پژوهش مدل گفته شدنیز  پیشتر که گونههمان
 را مدل اجزا بنديبودجه برنامه است قادر مدل این. است هانمایندگي تئوري مفاهیم بر تکیه با دفاع وزارت

 .آید دستهب اجزا این براي مطلوبیت حداکثر که کند تعیین ايگونهبه

گیري استفاده نمود. تصمیم 1MODMهاي از تکنیک بایدمدل فوق یک مدل چندهدفه بوده و براي حل آن 
عنا پیدا باشد که در فضاي گسسته م( ميMCDM)2گیري چندمعیاره اي تصمیم( شاخهMODMهدفه )چند
 کند. مي

εدار شده، هاي متفاوتي از جمله توابع هدف وزنروش − constraintریزي آرماني و ... براي حل ، برنامه
گیري چند هدفه با رویکرد فازي موسوم به ها، روش تصمیمترین روشهاي چندهدفه وجود دارد. از محبوبمدل

FMODM علت انتخاب این روش آن است که در روش است .FMODM  دهي به توابع هدف وزننیاز به
آورد و دیگر هاي دیگر یک پاسخ نهایي براي مدل بدست ميهمچنین این روش بر خالف روش وجود نداشته؛
هاي پارتو و سناریوهاي مختلف در این روش وجود نخواهد داشت. این روش به شکل زیر عمل ارائه جواب

 کند.مي
 مسئلههاي دهنده مجموعه توابع هدف و مجموعه محدودیتبه ترتیب نشان C̃و  G̃فرض کنیم دو مجموعه 

fi(x) ،iتابع هدف به صورت  nتعداد  G̃باشند در مجموعه  = 1,2,3, … , n .وجود داشته باشد 
max fi(x) , ∀i 

x ∈ X 

 باشند. Miو  miبراي هر یک از این توابع هدف مقدار کمینه و بیشینه مقدار این توابع به ترتیب 
min

i
fi(x) = mi و max

i
fi(x) = Mi 

 شوند.تعریف مي 1صورت ارائه شده در شکل به  مسئلهسازي تابع عضویت توابع هدف ماکزیمم

μi(fi(x)) =
fi(x) − mi

Mi − mi
 

 
 تابع عضویت توابع مطلوبیت .1 شکل

 
 هاي مدل است.وعه توابع هدف و محدودیتاشتراک مجم شاملفوق  مسئلهبر اساس این رویکرد جواب 

 .است مسئلهبه معني مجموعه جواب  D̃در رابطه زیر  
D̃ = G̃ ∩ C̃ 

. [۲0] جات عضویت توابع مدل ماکزیمم شودباید حداقل مقدار در مسئلهدست آوردن مجموعه جواب هبراي ب
 .در واقع پاسخ نهایي جواب مدل زیر خواهد بود

                                                                                                                                                 
1 Multi objective decision making 
2 Multi criteria decision making 
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x ∈ X max min
i

μi(fi(x)) 

طي نمود.  پژوهشهاي فوق را براي مدل پیشنهادي این گام ،تا براي درستیابي به نتایج نهایيحال نیاز است 
و براي سایر اعضا  5براي مالک برابر  Miدر دست بررسي برابر صفر و مقدار  مسئلهبراي  miبر این اساس مقدار 

خواهد بود. بر همین اساس و با توجه به توضیحات قبلي، مدل بازنویسي شده به شرحي که در ادامه  1برابر 
 داده شده تبدیل خواهد شد.نمایش 

max λ  (1۲) 

λ ≤
1

5
(e−b12x12 + e−b13x13 + e−b14x14 + e−b15x15 + e−b16x16)  (1۰) 

λ ≤ 1 − e−b21y21  (14) 

λ ≤ 1 − e−b31(y31−MS)  (15) 

λ ≤
1

2
(1 − e−b41y41 + e−b47MC)   (10) 

λ ≤ 1 − e−b51y51  (1۷) 

λ ≤ 1 − e−b61y61  (11) 

xij = yji ∀i , j (1۰) 

Mg + y14 ≥ x12 + x13 + x14 + x15 + x16  (۲۴) 

x41 = Mc  (۲1) 

y31 ≥ MS  (۲۲) 

xij, yij ≥ 0 ∀i , j (۲۰) 

 
 است. آمده ۰ اند در جدولي شدهکارگیرهپارامترهایي که براي اجراي مدل ب

 
 پارامترهاي مدل .۰ جدول

 مقدار پارامتر ردیف

1 b12 = b21 4.458 × 10−6 
۲ b13 = b31 4.332 × 10−6 
۰ b14 = b41 3.719 × 10−6 
4 b15 = b51 7.701 × 10−6 
5 b16 = b61 1.021 × 10−5 
0 Mg 4۴۴،۴۴۴ 

۷ Mc 1۴۴،۴۴۴ 

1 MS 0۴،۴۴۴ 

 
افزاري نام دارد. کتابخانه نرم IPOPT1،استهاي غیرخطي را دارا هاي قوي که قابلیت حل مدلاز الگوریتم

روش  IPOPTوجو استفاده شده در ارائه گردید. الگوریتم جست ۲۴۴5 اولین بار توسط واچر و همکاران در سال
توانایي توسط فلچر و لفیر ارائه شده است و  ۲۴۴۲نام دارد. این روش که در سال  2جوي خط فیلتروجست

                                                                                                                                                 
1 Interior point optimizer 
2 Filter line-search method 



 002 سازی و بهینه توزیع سازی فرآیند تولید، ذخیرهمدل راهبردی شبکه

 

قابلیت افزوده  IPOPT. استدارا را بزرگ  اندازهدستیابي به جواب بهینه سراسري را براي مسائل غیرخطي در 
و در این پژوهش نیز به همین  استرا دارا  GAMSدر عملیات از جمله  پژوهشافزارهاي شدن و استفاده در نرم

 4جدول نتایج حاصل از اجراي مدل با استفاده از پارامترهاي جدول قبلي، در شکل مورد استفاده قرار گرفته است. 
 قابل مشاهده است.

 
 هاي مدل. خروجي4جدول 

 مقدار عنوان ردیف

 ۰۷/۴ مقدار تابع هدف 1

 ۴0۰/۴ زمان حل )ثانیه( ۲

 % 0۴ مطلوبیت مالک ۰

 % ۰۷ هامطلوبیت نمایندگي 4

 
 .است ۰شکل صورت ارائه شده در  به مسئلهم مقادیر متغیرهاي تصمی

 

 
 مقادیر متغیرهاي تصمیم مدل .۰ شکل

 
مین وضع موجود براي مدیریت زنجیره تأ نتایج فوق با در نظر گرفتن میزان منابع ورودي یکسان نسبت به

 بندي فعلي سازمان قابل مشاهده است.نمودار مقایسه نتایج مدل با نحوه بودجه 1۴شکل دست آمده است. در هب
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 مقایسه نحوه تخصیص منابع در وضعیت فعلي و خروجي مدل .1۴ شکل

 
مشـابه اسـت. بـه  شود خروجي مدل پیشنهادي با وضعیت فعلي تقریباًمشاهده مي 1۴شکل همانگونه که در 
دهنده دست آمده است که نشانههاي متناظر از مدل و وضعیت واقعي بهاي یکسان، خروجيبیان دیگر با ورودي
 اعتبار مدل است.

. استهاي مختلف از بخش درصد 1۰متوسط مطلوبیت سازمان در وضعیت فعلي برابر هابررسيمطابق نتایج 
 درصد 0۴مطلوبیت مالک را به  توانتوان گفت با تغییر در نحوه تخصیص منابع مينتیجه مدل ميبر اساس 

 توان ادعا نمود نحوه تخصیص این مدل منجر به بهبود وضعیت در سازمان خواهد شد.لذا ميرساند؛ 
 
 و پيشنهاد گيرینتيجه .5

شود ها ميهاي ذاتي آنوجود آمده که مانع از اجراي ماموریتههاي بصنایع دفاعي به تبع خلق محدودیت
د. در خود باشهاي مشتریان مین نیازمنديداري سطح تولیدات خود براي تأدنبال یک تغییر رویه با هدف نگهبه

ند با کار مناسب در این خصوص را در نظر گیروجود آمده و جوانب آن، راههب مسئلهباید با شناخت دقیق این راستا 
صورت هب مسئلهپس اهمیت دارد که این  استتوجه به اینکه صنایع دفاعي در هر کشوري جزء صنایع حاکمیتي 

هاي موجود در ها و ظرفیتاستفاده از قابلیت براي انجام این کار کارهامحوري مورد واکاوي قرار گیرد. از راه
 . استسازي شبکه

را  ه موقعو حتي توزیع ب سازيذخیره والت،زمینه تولید محص ،مینهاي تأرویکرد از طریق ایجاد شبکهاین 
. سازمان دهدميخارج از مرزهاي سازمان انجام و جهت استفاده از محصول نهایي مورد بهره برداري قرار 

مهم در اینجا نحوه پیشبرد  مسئلهد. نگیرازار و سازمان قرار ميکه دو سر آن مقوله باست اي در میان طیفي شبکه
هایي که . از نظریهشودمي، این کار توسط نمایندگان انجام پژوهشهاي این . براساس یافتهاستامور در شبکه 

نظریه نمایندگي است.  قراردادهاي مالي را تبیین نماید ها و مشکالت موجود در انواعقادر است بخشي از هزینه
اقتصاد، مدیریت، مالي، حسابداري و حتي سیاست کاربرد فراوان پیدا کرده  مانندهاي متعددي این نظریه در حوزه

به مسائل ناشي از تضاد منافع در روابط دو یا و هم دارد  بازي است. این نظریه که ارتباط تنگاتنگي با نظریه
ي در راستاي رفع سازهاي موجود در شبکهدنبال استفاده از قابلیتمدل این پژوهش به پردازد.چندجانبه مي

  .استها و مواجه با شرایط بحران محدودیت
در نظر دارد تا نحوه  صورت همزمانها بهنمایندگي نظریهمین و با در نظر گرفتن مفاهیم زنجیره تأ در حقیقت

براي صنعتي فراتر از مرزهاي سازمان و ساماندهي شبکه نمایندگان  ،ها و توانمندي موجودکارگیري ظرفیتهب
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عوامل متعددي  يمین صنایع دفاعتأمین نماید. در زنجیره تأرا نفعان متناسب با سفارش ذيمین محصوالت تأ
است. این  تابعه يهااز سازمانل وزارت دفاع هسته اصلي که متشکل کنند این عوامل شامنقش بازي مي

کنندگان مواد مینهاي تولیدي بیشتر با تأد. سازمان، تولیدي و نظارتي را به عهده دارنپژوهشيها وظایف سازمان
دارند با مراکز  پژوهشيهاي هایي که ماهیت فعالیتاولیه و پیمانکاران تولیدکننده در ارتباط هستند. سازمان

در ارتباط هستند. مشتریان صنایع دفاعي خاص بوده و محصوالت تولیدي این  هاها و پژوهشکدهلمي، دانشگاهع
گیرد. با توجه به این هاي نظامي مورد استفاده قرار ميتوسط سازمان حوزه تجهیزات نظامي و دفاعي صنایع در

 پذیري و چابکي آنراي انعطافبزرگ شده و این موضوع مانعي ببیش از حد  ارد هسته مرکزي صنایع دفاعيمو
 .است

ه توزیع مبتني بر تئوري سازي و بهینهسازي فرآیند تولید، ذخیربا توجه به این موارد یک مدل راهبردي شبکه
دنبال به بلکهها نبوده؛ هدف تنها کاهش هزینه مدلدر این  ارائه گردید.طراحي و ها در صنایع دفاعي نمایندگي

رابطه میان سازمان و و همچنین  است افزایش مطلوبیت طرفین در رابطه میان نماینده، مالک و مشتري
رائه اند. مدل اسازي شدهصورت توابع ریاضي مدلو روابط به یا جذب منبع بررسينظر پرداخت ها از منمایندگي

 است. فازي استفاده شده MODM گیري چندهدفه است. براي حل مدل از روشهاي تصمیمشده از انواع مدل
دهي به توابع هدف وجود ندارد. همچنین نیاز به وزن FMODMعلت انتخاب این روش آن است که در روش 

هاي پارتو و آورد و دیگر ارائه جوابدست ميههاي دیگر یک پاسخ نهایي براي مدل باین روش بر خالف روش
سناریوهاي مختلف در این روش وجود نخواهد داشت. حل مدل با استفاده از پارامترهاي موجود در وضعیت فعلي 

مطلوبیت کلي بیشتري را براي سیستم ایجاد  با تخصیص بهینه منابع توانستهکه مدل  دهدميان وزارت دفاع نش
 نماید. 

مطابق نتایج پرسشنامه ارائه شده در بین خبرگان و نخبگان دفاعي، متوسط مطلوبیت سازمان در وضعیت 
ا تغییر در نحوه تخصیص فت بتوان گ. بر اساس نتیجه مدل مياستهاي مختلف از بخش درصد 1۰فعلي برابر 

توان ادعا نمود نحوه تخصیص این مدل منجر به بهبود رساند. لذا مينیز  درصد 0۴مطلوبیت مالک را به  ،منابع
 مطلوبیت افزایش به منجر لزوماً مالي منابع افزایش دهدمي نشان پژوهش هايوضعیت سازمان خواهد شد. یافته

 صحیح واگذاري و منابع بهینه تخصیص نحوه بلکه نیست نماینده و مالک رابطه بازیگران و مینتأ زنجیره ءاعضا
 شودمي پیشنهاد لذا. دهد افزایش را نماینده-مالک رابطه طرفین رضایت تواندمي که است نماینده به وظایف
 و نموده اجرا آتي سال براي شده بینيپیش پارامترهاي از استفاده با را پژوهش در شده ارائه مدل مذکور سازمان

 توجه حساسیت با است قادر سازمان همچنین. نماید تنظیم را شبکه اعضا به مربوط ریزيبودجه اساس این بر
 این بر و نموده گیرياندازه را در قالب سناریو هاي مختلف اقدام و آن ورودي پارامترهاي تغییر به نسبت مدل

  .دهد انجام استوارتري هايگیريتصمیم اساس
 بر عالوه پژوهش این موضوع به مندعالقه پژوهشگران شودمي پیشنهاد آتي هايپژوهش انجام منظوربه
 شبکه در را...  و ابزارآالت و تجهیزات دانش، اشتراک اطالعات، مانند منابع سایر تخصیص ثیرتأ مالي، منابع
 شودمي نمایند. همچنین پیشنهاد فرموله را اعضا مطلوبیت بر ،آن اثرگذاري به مربوط روابط و نموده گیرياندازه

 آینده براي محتمل سناریوهاي طرف یک از پژوهش این روش و نگاريآینده هايروش تلفیق با آتي پژوهشگران
 جواب و محاسبه پژوهش این پیشنهادي مدل از استفاده با را پارتو هايجواب دیگر طرف از و نموده شناسایي را

 آورند.  دستهب محتمل سناریو در را مدل نهایي
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