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ص

در اين مقاله مدلی تلفيقی براي پشتيبانی از فرايند گزينش تامينكننده در موقعيتهاي كاري
جديد پيشنهاد شده است .در آغاز صورت مسألله ارزيأابی تأامينكننأده بأا تلفيأ رهيافأت
تصميمگيري چند معياره و فرايندي كه شامل پأن مرللأه بأوده و از تکنيأا فراينأد ت ليأل
شبکه اي بهره میگيرد فرموله میشود .سپس از تاپسيس تعديل شده براي رتبهبندي تامين
كنندگان با توجه به كاركرد كلی شان استفاده مأیشأود .از فراينأد ت ليأل شأبکهاي كأه بأه
تازگی رشد يافته براي م اسبه اوزان نسبی معيارهاي چندگانه ارزيابی كه از تکنيا گأروه
اسمی با وابستگی متقابل معيارها بأه دسأت آمأده اسأت اسأتفاده مأیشأود .بأراي نمأايش
توانمندي مدلِ پيشنهادي ،موردي به عنوان مثال نيأز ارائأه شأده اسأت .ايأن نمونأه نشأان
میدهد كه چگونه میتوان از اين رهيافت براي مسلله گزينش تامينكننده راهبردي اسأتفاده
نمود.
كلي صواژ صه  :فرايند ت ليأل شأبکهاي ،تکنيأا گأروه اسأمی ،ت ليأل چنأد معيأاره ،گأزينش
تامينكننده و وابستگی متقابل معيارها

دو فصلن مه
دا شگ ه ش هد
س ل وزدهم -دوره جديد
شم ره 2
پ يیز وزمست ن 1931
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مق مهصص
به دليل تأکيد برر برروس اریاری شرراکت هرای راهبرردی
اتحادهای راهبردی و بازاريابی روابط اازماس های بسرياری
در طی دو دهه اخير عالوه برخريد مواد خرا و مزوومرا
اااای اقدا به خريد اجوای ااخته شده پيچيده برا ارزش
افووده باال و خدما پر هوينه نمودهاند .گوينش تامينکننده
يا ارزيابی تامينکنندگاس اصزی فراينردی مهر و کزيردی در
تدارکا صنعتی به شمار مریآيرد و يکری از فعاليرتهرای
عمده صنايع حرفهای اات .گروينش ترامينکننرده مناار
بررای دقيق چندين معيار را میطزبرد .بسرياری از تصرمي
گيراس يا کارشناااس بر اااس تجرار و شر خرود ترامين
کنندگاس را بر میگوينند و اين نوع نگرشها کامالً ذهنری و
شخصی هستند.
تصمي گيریهای چند شاخصه رهيافتهايی هستند کره
با رتبهبندی و گوينش ير يرا چنرد ترامينکننرده از ميراس
مجموعررررهای از تررررامينکننرررردگاس اررررروکار دارنرر رد.
تصمي گيری های چند معياره چهرارچو مرثرری را بررای
مقايسه تامين کنندگاس بر اااس ارزيابی معيارهای متفراو
به دات میدهند .دی بوئر و همکاراس بررای و طبقهبندی
خوبی از رهيافت های تصمي گيرری چنرد معيراره را بررای
پشتيبانی از گوينش تامين کننردگاس در اختيرار گااشرته انرد
( .)1هر اکنرروس برره منظررور حررل مشررکل تعيررين عمزکرررد
تامينکننده با توجه به ي معيار يا تعيين اهميت تعدادی از
معيارها با دقت باال فرايند تحزيرل ازسرزه مراتبری هر از
اوی پژوهشگراس و ه از اوی متخصصاس مورد اارتفاده
قرار میگيرد ( .)2,3,4قدای پرور و اوبررين معتقدنرد کره
فرايند تحزيل ازسزه مراتبری دقيرقترر از ديگرر روشهرای
امتياز دهی به منظور گروينش ترامينکننرده اارت .از جنبره
نظری متدولوژی فرايند تحزيل ازسزه مراتبی به کرار رفتره
وقتی ارزشمند اات که چهارچو تصمي گيرری در ميراس
اطوح تصمي گيری رابطه ازسزه مراتبی ي اويه داشرته
باشد .کارنی و والنا همچنين اشاره میکننرد کره معيارهرای
ارزيابی گوينهها هميشه مستقل از يکديگر نيستند و معموالً
با يکديگر در تعامزند ( .)5با توجه به مطال اخيرر فراينرد
تحزيل ازسزه مراتبی ممکن اات نتايج نامعتبری به دارت
بدهد .به عالوه فرايند تحزيل ازسزه مراتبری هنگرامی کره

را پيشنهاد میکند که دو تکني فرايند تحزيرل شربکه ای و
تاپسي تعديل شده را بررای ارزيرابی ترامينکننرده تزفيرق
میکند .در اين مقاله از فرايند تحزيل شبکه ای تنها برای به
دات آوردس وزسهرای نسربی معيارهرا و نره بررای تمرامی
فرايند ارزيابی ااتفاده میشود .اين کار باعث کاهش تعرداد
مقايسا زوجی میشود .هدف تاپسي تعديل شده کره از
تعريف جديرد فاصرزه وزس دار اقزيداری بهرره مریگيررد
رتبهبندی تامين کنندگاس با توجه به کرارکرد کزری شراس برا
ااتفاده از معيارهای چندگانه اارت .موايرای حاصرل از دو
تکني ذکر شرده فرو هنگرامی کره برا يکرديگر ترکير
میشوند در واقع راه کار تازهای را برای گوينش تامينکننده
میگشايد .مدل پيشنهادی ارازماسهرا را بره روشری بررای
انديشيدس درباره معيارهای مناا و پااليش آنها و کراهش
خطر انتخا راه حلهای نه چنداس مناا مجهو میاازد.
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تعداد گوينهها و معيارها زياد باشد بره دليرل ارزيرابیهرای
تکراری و مقايسا زوجی زياد ممکن اات در امر تصمي
گيری خستگی به بار بياورد.
تکني ر مفيررد ديگررر برررای حررل مسررائل مربرروب برره
تصمي گيریهای چنرد معيراره تاپسري ) (TOPSISاارت
( .)6تاپسي بر اين مفهو ااتوار اات کره مناار تررين
گوينه بايد کمترين فاصزه را از نقطه ايده آل مثبت (بهتررين
حالت ممکن) و بيشترين فاصزه را از نقطره ايرده آل منفری
(بدترين حالت ممکن) داشته باشد .مفهو تاپسي منطقی
و قابل فه اات و محاابا بره کرار رفتره در آس پيچيرده
نيست .اگرچه مشکل ذاتی تخصيص ترجيحا ذهنی قابرل
اطميناس و معتبر به معيارها را بايد در ايرن تکنير در نظرر
داشت.
با توجره بره اينکره معيارهرا در دنيرای واقعری معمروالً
وابسته به يکديگر هستند ( )7رهيافتهرای ارنتی در ايرن
باره به شکل مناابی قابل به کرارگيری نيسرتند بره همرين
دليل فرايند تحزيرل شربکه ای را کره توارعه يافتره تحزيرل
ازسزه مراتبی اات برای به دارت آوردس مجموعرهای از
وزسهای مناا برای معيارها معرفی میشود ( .)8با توجه
به ويژگیهرای مربروب بره صرور مسرأله يعنری گروينش
تامين کننده راهبردی اين مطالعه مدل تزفيقی پنج مرحزهای

مدل تصمیمگیري چندمعیاره تلفیقي براي گزینش تأمینكننده راهبردي

ادبي تصمحقيقص

دستهص

احتمالی

 4ر رهيافتهای هوشمند

 5ر ديگر روش ها

تحزيل توا
روش وزس دار خطی
روش غير رتبه ای
روش اپسيزوس محدوديت

 2ر مدلهای

MODM

هوينه بر پايه انجا فعاليت ها
مدلاازی ااختار تفسيری

داته اول فرايند گوينشی اارت کره تعرداد محردود و
قابل شمارشی از گوينه های از پيش تعيرين شرده از طريرق
معيارهررا يررا شرراخصهررای چنرردگانرره مررورد بررارری قرررار
میگيرند .گوينه برتر با توجه به ميواس ارضاء هر چه بيشرتر
معيارها يا شاخصها گوينش میشود .اگر چه هنوز از روی
اطميناس نمی تواس گفت که آيا اين تکني ها کمی هستند يا
خير .شاخصها بره عنرواس معيارهرايی کره برر مبنرای آنهرا
گوينش نهرايی صرور مریگيررد عمرل مریکننرد .بيشرتر
رهيافتهای به کار رفتره همچروس فراينرد تحزيرل ازسرزه
مراتبرری تحزيررل ترروا روش وزس دار خطرری و روش غيررر
رتبهای در اين داته جای میگيرند.
دومين داته با انتخا بهترين گوينه با در نظرر گررفتن
تعامال گوناگوس دروسِ محدويت ها که بره بهتررين شرکل
خوااته های تصمي گيرنده را با کسر چنرد ارطا قابرل
قبول از مجموعرهای از اهرداف قابرل انردازهگيرری ارضراء
میکند انجا میشود .گوينه های اين داته به طرور ضرمنی
در منطقه موجه ي مجموعه از محدويت ها بياس میشوند
تا رضايت بخشترين گوينره انتخرا شرود .تکنير هرايی
همچوس روش اپسيزوس محدوديت ) (ε-constraintتحزيل
پوششی داده ها و برنامهريوی آرمرانی در ايرن دارته جرای
میگيرند.
اومين داته با محوريت تعداد بورگی از آزمروسهرا يرا
بررایها و با عد اطميناس آمراری بره ارزيرابی و انتخرا
تررامين کننرردگاس مرریپررردازد .روش طبقرره بنرردی تحزيررل
خوشرهای و تحزيرل عرد اطمينراس همگری در ايرن مقولرره
میگنجند.

فرايند تحزيل ازسزه مراتبی
1ر

ايست های خبره
الگوريت ژنتي
شبکه عصبی

هي فتص

مدلهایMADM

تحزيل خوشه ای
تحزيل عد اطميناس
ااتدالل مبتنی بر مورد پژوهی

ج وتص .1طبقه بندی رهيافتهای ارزيابی تامينكننده
دستهص

روش طبقه بندی

تحزيل پوششی داده ها
برنامهريوی آرمانی
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ارزيابی عمزکرد تامين کنندگاس و بهبود زنجيره تامين مسئزه
ای متداول در کس مزووما مورد نياز بررای پشرتيبانی از
خروجرریهررای اررازماسهررا ااررت ( .)2 11 11 12مشررکل
اازماسها يافتن و ارزيابی دوره ای بهترين يا مناار تررين
تامينکننده يا تامين کنندگاس بر اااس قابزيتهای گونراگوس
آسها اات .اين مسرأله معمروالً هنگرامی رخ مریدهرد کره
خريدی پيچيده با ارزش ارزی براال و احتمراالً حسراس در
پيش رو باشد همچنين فرايند رامی برای ارزيرابی و رتبره
بندی تامين کنندگاس امری ضروری اات .در واقرع فراينرد
گوينش تامين کننده نوعی فراينرد حرل مسرأله اارت زيررا
فرايند گوينش تامينکننده تمامی مراحل حل مساله از قبيل
تعريف مسأله فرموله کردس معيارهرا ارزيرابی برديل هرا و
گوينش را پوشش میدهد .بسرياری از مقراال بره مراحرل
ارزيابی بديلها و گوينش که تکني های مربوب به پژوهش
عمزيرراتی برررای آنهررا اررازگار شررده ااررت پرداختررهانررد
(.)12 18 17 16 13 14 15
تکني های تصرمي گيرری چنرد معيراره کره از جمزره
تکني های کمی در ارزيابی ترامين کننردگاس مریباشرند را
میتواس به طور تقريبی در پرنج دارته تقسري بنردی کررد:
تصمي گيریهای چند شاخصه (مبنرای عمرومی مردلهرای
وزس دار خطی) بهينه ارازی برا اهرداف چندگانره (مبنرای
عمررومی از مرردلهررای برنامررهريرروی خطرری /رياضررياتی)
رهيافتهای آماری /احتمالی رهيافتهای هوشمند و ديگر
روش ها .پنج داته هر کدا برا رهيافرت هرا و مثرال هرای
مرتبط در جدول  1ذکر شدهاند.

 3ر رهيافررتهررای آمرراری /

هي فتص
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چهارمين داته با بهره گيری از چنرد تکنير هوشرمند
که به تازگی تواعه يافته اند مانند ااتدالل مبتنی بر مرورد
پژوهش ری ايسررت هررای خب رره الگرروريت هررای ژنتي ر و
شبکه های عصبی به ارزيابی میپردازد .انتظرار مریرود کره
گوينه مناار برا اارتفاده از يکری از رهيافرتهرای فرو
گوينش شود .از آنجايی که فرايند ارزيابی تامينکننده بررای
موضوعا و اهداف تامين مرواد گونراگوس و خردما بره
طور گسترده قابل بکارگيری اات چندين تکنير خرا
ارائررره و در دارررته پرررنج گروهبنررردی شرررده اارررت
(.)23 22 21 21
فرايند گوينش با به دات آوردس مجموعهای از معيارها
يا شاخصها برای توصيف کارکرد تامينکننده شروع به کار
میکند .از آنجايی که ارزيابی معموالً متأرر از شاخص هرای
چندگانه اات بيشرتر برنامره ريروی هرای رارمی گروينش
تامينکننده عمزکرد تامينکننده را در کيفيت قيمت تحول
و خرردما جسررت و جررو مرریکننررد ( .)24از نقطرره نظررر
کاربردی میتواس مجموعهای از معيارها را توصيف کرد که
متناا نيازهای اهداف خاصی باشند .ديکسروس بيسرت و
اه معيار برای گروينش ترامينکننرده پيشرنهاد کررده اارت

ج وتص .2به كارگيری معيار/شاخصهای منتخب برای ارزيابی تامينكننده
نوعصكسبصوصك ص

ش خصصه ص/صم ي ه ص

1ر توليد کنندگاس غاای کودك

قيمت کيفيت تحويل.

 2ر اازندگاس دوچرخه

کيفيت تحويل قيمت تسهيال
(اابقه) انعطاف پايری خدما .

 3ر صنايع بطریاازی

قيمت کيفيت حمل و نقل توانمندی در زمينه بسته بندی.

قابزيرت فنری وضرعيت مرالی عمزکررد گاشرته

 -4توليد کنندگاس قطعا

هوينههای کس

 5ر شرکتهای های ت

فنی بازار اازمانی.

 6ر حمل و نقل جادهای و راه آهن عمومی

ااختار قابزيت طراحی زماس نمونهارازی اوليره زمراس برازبينی طراحری ايسرت
کيفيت طراحی مشترك اطا فنی آوری.

 7ر شرکتهای ارتباطا

راه دور

کيفيت محصول زماس بندی تحويل.

هوينه (مخارج ارمايه مخارج عمزيا ) کيفيت (فنی عمزياتی تامينکننده).
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( .)25اوئيفت ) (Swiftبيسرت و ير شراخص گروينش
تامين کننده را برای مديراس خريرد آزمروده اارت ( .)26در
هماس زماس موماالننی و همکاراس شش شاخصِ تحرول بره
موقع کيفيت هوينه/قيمت حرفه ای بودس پااخ گويی بره
نيازهای مشتری و روابط بزندمد با شرکت خريدار را بره
عنواس معيارهای تامين کنندگاس برای مديراس خريد مشخص
کررردهانررد ( .)27همچنررين دی برروئر و همکرراراس گررردش
موجودی فاصرزه ارطا هوينره تصروير کيفيرت را بررای
ارزيابی تامينکنندگاس مد نظر قرار دادهاند ( .)28عرالوه برر
اين اازماس های گوناگوس تامين کنندگاس خرود را از طريرق
معيارهای مختزفی ارزيابی مریکننرد .برخری از معيارهرا برا
توجه به نوع کس و کار در جدول ( )2فهرارت وار ذکرر
شده اند اطالعا از تجويه و تحزيل هفرت گونره صرنعت
بهدات آمده اات .همچنين قيمت کيفيرت و تحويرل اره
معياری هستند که برای گوينش تامين کنندگاس بسيار مرورد
توجه قرار میگيرند .با توجره بره ايرن برراریهرا متعاقبراً
مجموعررهای از معيارهررای مناار برررای بررارری انتخررا
میشود.
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م تصپيشاه دمص
يکی ازمحدويتهای رهيافتهای ارائه شده در بخرش دو
ناديده گرفتن وابستگی مياس شاخص هرا يرا معيارهرا بررای
ارزيابی اات .درحال حاضر تنها چند مقاله به اين موضروع
پرداخته اند و هيچ کدا از آنها شامل گروينش ترامينکننرده
نشده انرد .بررای رفرع مشرکل وابسرتگی از فراينرد تحزيرل
شبکهای به جای فرايند تحزيل ازسزه مراتبری بهرره گرفتره
میشود زيرا میتواس از توانمندی فرايند تحزيرل شربکه ای
در پردازش وابستگی بين معيارهرا ارود جسرت ( .)22بره
عالوه تاپسي را به دليل اادگی آس در ارزيرابی تعردادی
زيادی گوينه به کار میگيري  .موايای حاصل از دو رهيافت
فو مسب اصزی در تواعه مدلی تزفيقی -تجربی بود .برر
اااس ااختار هر شراکت وبر و همکراراس ( )31مراحرل
گوينش به فرايندی تزفيقی متشکل از پنج گا تبديل شرده
اات شکل (.)1
گا اول) تعيين معيارها برای گوينش تامينکننده
گا دو ) شنااايی وابستگی مياس معيارها
گا او ) محاابه اوزاس معيارها
گا چهار ) ارزيابی تامين کنندگاس
گا پنج ) مااکره برای خريد
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اولين مرحزه شناارايی معيارهرای مهر و ضرروری از
طريق تکني گروه اامی اات ( .)31اين تکني کارآمدی
معيارها را در فرايند گوينش تامينکننده میآزمايد ترا بترواس
تصميمی عادالنه و غيرر متعصربانه اتخراذ کررد .برار ديگرر
کارشنااراس بره کمر تکنير گرروه اارمی روابرط ميراس
معيارهای گوناگوس را مشرخص مریکننرد .پر از آس هرر
تصمي گيرنده يا کارشناس وزس متناا برای هر معيرار را
با اارتفاده از فراينرد تحزيرل شربکه ای تعيرين مریکنرد .از
تاپسي تعديل شده برای ايجاد ماتري تصمي به منظرور
کم به تسرهيل و نهرايی کرردس فراينرد گروينش اارتفاده
میشود .در پاياس اازماس با تامينکننده و يا تامين کننردگاس
منتخ برای خريدهای راهبرردی مرورد نظرر وارد مرااکره
می شود .توصيف دقيق ترر مراحرل فراينرد در ادامره همرين
بخش به تفصيل مرور میشود.
در فرايند ارزيابی تامين کنندگاس با توجه به معيارهرای
گوناگونی که میبايست به دقت مورد بررای و توجه قررار
گيرند اتخاذ تصميمی عينی و غير متعصربانه امرری بسريار
دشوار اات .يکی از تکني هرای مرديريت گروهری بررای
تعيين مجموعهای از معيارهای ارزيابی تکني گروه اامی
اات .اين فراينرد شرناخته شرده همره را بره مشرارکت وا
میدارد .در تکني گروه اامی تمامی ايرده هرا از اعتبراری
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يکسرراس برخوردارنررد و از ارروی گررروه منصررفانه مررورد
قضاو قرار میگيرند .در مسأله مطروحه با توجه به جمع
بندی نظرا ارائه شرده در بخرش دو اره معيرار قيمرت
کيفيت و تحويل به موقع به عنواس محورهای اصرزی مرورد
توافق قرار گرفت و با توجه بره نروع مطالعره چهرار معيرار
تسهيال پااخ گويی حرفه ای برودس و رابطره برا ترامين
کنندگاس به آس اضافه گرديد .هفت معيار ارزيابی برالقوه برر
اين روال مشخص شده اات.
 )1تحويل به موقع ) (C1
 )2کيفيت محصول ) (C2
 )3قيمت  /هوينه ) (C3
 )4تسهيال و فن آوری ) (C4
 )5پااخ گويی به نيازهای مشتری ) (C5
 )6حرفهای بودس تامينکننده ) (C6
 )7کيفيت رابطه با تامينکننده ) (C7
به منظور اهولت فرايند و اجتنرا از هرر گونره اروء
تفاهمی در مرحزه نخست تعامل بين هر ي از دو معيرار
مد نظر قرار نمی گيرد زيرا ممکن اات اين نروع معيارهرا
تمامی عوامل تصمي دخيل در امر گروينش ترامينکننرده را
شامل نشوند .ای برای انعکاس وابسرتگی برين معيارهرا
الز اات رابطه دقيرق برين معيارهرا را در اراختار فراينرد

2 K 1

 w  kLimWبرهداررت
کره وزس نهرايی عناصرر از رابطره

میآيد ( .)35در اينجا به دليل فه ااده تر بره جرای ايرده
اوليه ابرماتري که اراعتی ارائره کررده اارت محااربا
ماتريسی بر ايده ااعتی و تاکی زاوا ااتوار اات ( .)36بره
دليل ويژگی امرگوينش تامينکننده فرايند تحزيل شبکه ای
در جهت آشکاراازی تعامال دروس فراينرد بکرار گرفتره
میشود .مابقی فرايند گوينش به اين صور اات.

تحزيل شبکه ای شنااايی کني  .از تکني گرروه اارمی بره
منظور شنااايی روابط ااتفاده میگردد .با توجه به نظررا
کارشناااس اه معيار وابسته و چهار معيار مسرتقل ارزيرابی
شرردند معيارهررای وابسررته برا تکيرره بررر ارره نکترره کرره )1
قيمررت/هوينرره از کيفيررت محصررول و کيفيررت رابطرره بررا
تامينکننده تأرير میپايرد  )2کيفيت محصول تحرت ترأرير
تسررهيال و فررن آوری قرررار دارد و  )3پاا رخ گررويی برره
مشتری از تحويل به موقع تأرير میپايرد تعامال مرا برين
معيارها شنااايی شدند .شکل ( )2روابط وابستگی را نشاس
میدهد .برای مثال پيکانی که از  C 2خارج مریشرود و بره
 C3متصل میشود نشاس دهنده آس اات کره معيرار  C 2برر
معيار  C3تأريرگاار اات.
برای تعيين رابطه ميواس وابستگی تکني فرايند تحزيل
شبکه ای که تواعه يافتره فراينرد تحزيرل ازسرزه مراتبری
اات ااتفاده میشود ترا اهميرت نسربی معيارهرا مشرخص
شود ( .)32فرايند تحزيل شربکهای بره ايرن منظرور توارعه
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يافته اات که بدوس در نظر گرفتن فرضياتی دربراره رابطره
ازسزه مراتبی ي طرفه بين اطوح تصمي شرايط واقعری
تررری را برررای تصررمي گيررری فررراه آورد ( .)33برررای
جايگوينی شرکل خطری از براال بره پرايين و اکيرداً ازسرزه
مراتبی مدل فرايند تحزيل ازسزه مراتبی مدل فرايند تحزيل
شبکه ای اراختار شربکهای انعطراف پرايری را در اختيرار
میگاارد .اهميت نسبی يا تواس اررر گرااری عنصرر توارط
مقياس فاصزه ای دو قطبی مشرابه فراينرد تحزيرل ازسرزه
مراتبی اندازهگيری میشود.
فرايند تحزيل شبکه ای در مقايسه با فرايند تحزيرل ازسرزه
مراتبی قادر اارت روابرط درونری برين ارطوح تصرمي و
شاخصهرا را برا بره دارت آوردس اوزاس مرکر از طريرق
تشکيل ابر ماتري اداره کند .ابر مراتري ماتريسری جروء
بندی شده اات که در آس هر زير مراتري از مجموعرهای
از روابرط بررين دو عنصرر يررا خوشره در ارراختار شرربکهای
ارتباطی تشرکيل شرده اارت ( .)34اراعتی برا اارتفاده از
ماتري های احتمالی و زنجيره های مارکوف اربا میکنرد
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n
وزنی نسبی  1به عنواس جوا
محاابه میشود:
()1
که در آس

زوجی بردار

منحصر به فرد معادله پيررو
A1  max1

max

بورگترين مقدار ويرژه
زوجری  Aاارت .تمرامی بردارهرای بره
)(Eigenvevalue

ماتري مقايسا
دات آمده ای نرماليوه میشوند تا بردار وزنی نسبی
بهدات آيد.

2
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بدوس در نظر گرفتن فرض وابسرتگی ميراس معيارهرا از
کارشناااس يا تصمي گيرراس خواارته مریشرود ترا تمرامی
معيارهای پيشنهادی را از طريق مقايسرا زوجری ارزيرابی
کنند .آنها بره ارثاالتی همچروس "کردا معيرار در ارزيرابی
تامينکننده بايد بيشتر مورد توجه واقع شود؟ و چره مقردار
بيشتر؟" پااخ میدهند .پااخها به صور عرددی نمرايش
داده شدند و بر اااس مقياس "2ر "1ااعتی ارزيابی شدند.
در اين مقياس عدد ي نشاسدهنده يکساس برودس دو معيرار
از نظر اهميت و عدد نُه نشاسدهنده براالترين حرد تررجيا
ي معيار بر معيار ديگرر در مقايسره اارت .هرر جفرت از
معيارها تنها ي بار مورد قضاو قرار میگيرنرد .زيررا برر
اااس شرب معکوس ااعتی اگر ترجيا عنصر "الف" برر
" " برابر  nباشد ترجيا عنصر " " برر "الرف" برابرر
 1خواهد بود .بعد از کامل شدس مقايسا

ای تأريرا وابستگی بين معيارها تعيرين مریگرردد.
اعضای گروه تأرير همه معيارها را بر ه مجردداً از طريرق
مقايسا زوجی میانجند .برای کم بره تسرهيل فراينرد
مقايسه مجموعهای از اثاالتی همچوس "کدا معيار بيشرتر
بر معيار  C3تأرير میگاارد C 2 :يا  C7؟ و چه قدر بيشرتر؟"
پااخ گفته میشوند .برای هر معيار ماتري هرای گونراگوس
از مقايسا زوجی تشرکيل مری شرود .ايرن مراتري هرای
مقايسا زوجی برای تعيين تأريرا نسبی روابط وابستگی
معيارها الز هستند .بردارهای ويرژه اصرزی نرمراليوه شرده
برررای ايررن مرراتري هررا برره صررور عناصررر اررتونی در
ماتري  Bمربوب به وابستگی وزسها محاابه و نشراس داده
می شوند .دراين ماتري صفرها برای وزس هرای بردارهرای
ويژه معيارهايی در نظر گرفته میشوند که رابطره وابسرتگی
با يکديگر ندارند .اکنوس میتواني وابستگی نسربی معيارهرا
را به شيوه زير با تزفيق (ادغا ) نتايج از دو مرحزه پيشين به
دات آوري .
c  B2T .
()2
بعد از اين که وزسهای معيارها به دات آمرد رهيافرت
تاپسي تعديل شده برای هدايت فراينرد رتبرهبنردی بکرار
گرفته میشود .راه حل کامل فرايند تحزيل شبکه ای و حتی
فرايند تحزيل ازسزه مراتبی تنها هنگامی به شکل واقعی و
دقيق قابل ااتفاده اات که تعداد معيارها و گوينهها محدود
باشند .همچنين تعداد مقايسا زوجی که به وايزه تصمي
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 f mj

F1 F2
 f11 f12
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fi2
 f i1
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()5

) distanceمحاابه کنيد .مقدار فاصزه (جدايی)  Diمربوب
به هر ي از گوينهها  PISبه اين شکل به دات میآيد:
n

()3

f ij2

 (ij   j ) 2 , i  1,...,m.

()6

به همين ترتي مقدار فاصزه (جدايی)
هر گوينه از  NISاينگونه اات:

j 1

i

 (ij   j )2 , i  1,...,m.

()7

Di 

 Dمربوب بره

n

j 1

Di 

گا  )6نوديکی نسربی بره حرل ايرده آل را محااربه و
گوينهها را به شکل نوولی رتبهبنردی کنيرد .نودير نسربی

A1
A2
D 
Ai

Am

گوينه  Aiبا توجه به  PIS V به شکل زير قابل داتيابی
اات:

که در آس  Aiنمايشگر گوينره هرای i
بياسکننده  jامين شاخص يا معيار اات  j  1,...,n؛ و f ij
ارزشی اات که نرخ کارکرد هر گوينه مانند  Aiرا با توجه
به هر معيار يا شاخص مانند  f jنشاس میدهد.
گا  )2مراتري نرمراليوه (بری مقيراس) شرده تصرمي
)]  R( [rijرا حسا کنيد .مقادير  rijنرمراليوه شرده بره
شکل زير محاابه میشود.
f ij

i

i

که در آس  Jنشاسدهنده معيار اود و  J نشاسدهنرده
معيار هوينه اات.
گا  )5مقدار اندازههای جدايی (فاصزه) را با ااتفاده از
فاصزه اقزيداری  mبُعردی (m-dimensional Euclidean

 i  1, ..., m؛ F j

n

i

i

} V   {1 ,..., n
 {( minij | j  J ) , ( maxij | j  J ' )},

, i  1, ..., m

()8

Di
Di  Di

Ci 

که در آس مقدار شاخص  Ciبين  1ترا  1اارت .هرچره
مقدار اين شاخص بيشتر باشد آس گوينه بهتر اات.
می تواني مجموعه ای از تامين کنندگاس را با توجره بره
معيارها از طريق گا های فو مقايسه کني  .ميرواس کرارکرد
هر گوينه برای هر معيار بره شرکل مراتري تصرمي بيراس
میشود .همچنين فرمول نرماليوه کردس هماس گونه کره در
معادله ( )3نشاس داده شد برای تبديل مقياسهای متنوع بره
مقياای قابل ارزيرابی اارتفاده مریشرود .مراتري تصرمي
نرماليوه شده از طريق ضر هر اتوس ماتري در وزسهای
معيارهای متناا با آس وزس دار مریشرود .اری کرارکرد
کزی هر گوينه با فاصرزه اقزيداری آس از  V و  V تعيرين
میشود .اگر چه شيیزی و همکاراس نشاس میدهند کره ايرن
فاصررزه بررا وزسهررای معيارهررا در ارتبرراب ااررت و بايررد در
اندازهگيری فاصزه مد نظر قرار گيرد ( .)37دليل آس ه اين

rij 



j 1

که در آس . j  1...n ; i  1,...,m
گا  )3محاابه ماتري تصرمي نرمراليوه مروزوس (بری
مقياس وزين) که از ضر ماتري تصمي نرماليوه شده در
اوزاس مرتبط با آس به دات میآيد .مقدار  Vijنرماليوه موزوس
به اين طريق محاابه میشود:

ij   j ri j , j  1,...,n; i  1,...,m,

()4
که در آس   jنشاس دهنرده  jامرين شراخص يرا معيرار
اات.
گررا  )4برره ترتي ر ( PISراه حررل ايررده آل مثبررت)
و ( NISراه حل ايده آل منفی) را تعيين کنيد.





اات که گوينهها با  Vو  Vمقايسه میشوند نه مسرتقيماً
با يکديگر .دنر و همکراراس بره جرای اراخت مراتري
تصمي وزس دار از فاصزههرای اقزيداری وزس دار اارتفاده
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گيراس و کارشناااس انجا میگيررد بايرد پرايينترر از حرد
آاتانه معقول باشد .به دليل تعداد زياد تامين کنندگاس بالقوه
در داترس فرايند کامل تحزيل شبکه ای در برخی مروارد
غير عمزی میشرود .بررای جزروگيری از افروايش نرامعقول
تعداد مقايسا زوجی تاپسي به عنواس تکني رتبهبندی
برره کررار گرفترره مرریشررود .برره عررالوه برررای در بررر گرررفتن
ترجيحا گونراگوس چنردين تصرمي گيرر تاپسري را در
اندازههرای جردايی (فاصرزه) آس بره واريزه در نظرگررفتن
ميانگين هندای مقادير مربوب به افراد تعديل مریکنري  .در
ادامه مقاله ابتدا گا ها ارائه و ای گا تعديل شده مشرابه
با نمونه اصزی ارائه میشود .ابتدا فرايند تاپسي متداول با
شش گا مطرح میشود.
گا  )1برای رتبه بندی ي مراتري تصرمي تشرکل
دهيد .ااختار اين ماتري میتواند به اين شکل بياس شود:

} V   {1 ,..., n
 {( maxij | j  J ) , ( minij | j  J ' )},

مدل تصمیمگیري چندمعیاره تلفیقي براي گزینش تأمینكننده راهبردي

) PIS ( R 

مررریکننرررد ( .)38در فراينرررد تعرررديل شرررده
و )  NIS ( R را که به مراتري تصرمي وزس دار وابسرتگی
ندارند به اين شکل تعريف میشود.
} R   {r1 , ..., rn
 {( max rij | j  J ) , ( min rij | j  J )},
i

i

i

i

} R   {r1 , ..., rn
 {( min rij | j  J ) , ( max rij | j  J )},

فاصزه های اقزيداری وزس دار شرده ميراس  Aiو  R و
بين  Aiو  R به ترتي به شکل زيرمحاابه میشوند.
n

()11

  j ( rij  ri )2 ,

Di 



Di

j 1
n

 j ( rij  ri ) 2 ,
j 1

i  1, ...,m,

ارزش ) j ( j  1, ..., n

مقدار



برردار c

A3, A4 , A2 , A1

)
صندلی بوده و از چهار تامينکننرده عمرده (
(با توجه به ضرور رعايت حقو تامين کنندگاس و امانت
داری در ااتفاده از اطالعرا اارامی ترامين کننردگاس بره
صور حروف انگزيسی نامگااری شده اند ).تهيه میگردد.
شرکت ايراس لواز قطعه به منظور رتبه بندی تامين کنندگاس
اين نوع قطعه خود و انتخا ترامينکننرده راهبرردی خرود
جهت برقراری روابط بزندمرد تجراری از روش تزفيقری
ارائه شده در اين تحقيق ااتفاده نمود .ي گروه اه نفره از
اوی مديريت شرکت مسئول اين کار گرديد .هفرت معيرار
تعريف و برای گوينش در نظر گرفته شدند.

اارت

که در آس
که از معادله ( )2به دات میآيد.
برای ااتفاده ترجيحرا گروهری و بره منظرور تزفيرق
مراحل ترکي و اولويتبندی گروهی از ميانگين هنداری
ااتفاده میگردد .گروهی از تصمي گيراس بره تعرداد  Kرا
در نظر بگيريد .تصمي گيرنده  Jمیتواند با کمر معادلره
( )11مجموعهای از فاصزههای اقزيداری وزسدار شرده Dij
و  i  1,...,m D  ijرا بيابد .هر دو فاصزه هر تصمي گيرنده
را میتواس به کم ميانگين هندای به عنرواس فاصرزههرای

از تصمي گيراس خوااته شد بدوس در نظر گررفتن وابسرتگی

تجميعی بهدات آورد.

مياس معيارها همه آنها را به شرکل مقايسرا زوجری ارزيرابی
کنند .به دليل کمبود فضا تنها نتيجه ارزيابی تصمي گيرنده
ي در جدول  3آمده اات .برردار ويرژه بره ايرن صرور
خواهد بود

1

 k
k
   Dij 
 j 1




,

Di

1

()11

,

 k
k
   Dij 
 j 1



i  1,...,m.
Di

  (C1, C2 , C3 , C4 , C5 , C6 , C7 ) 
2

بنرابراين برا اارتناد برره معادلره ( )8مریترواس همچنررين
فاصزه های جدايی تجميعی تصمي گيراس را به شرکل زيرر
تعريف کرد:
()12

, i  1 ,..., m.

Di

 Di

Di

) ( 0.255 , 0.372 , 0.048 , 0.082 , 0.032 , 0.144 , 0.067

که نمايانگر اولويت نسبی مربوب به اين معيارها اات.
اکنوس وابستگی مياس معيارها در نظرر گرفتره مریشرود.
تمامی تصمي گيراس يا اعضای گروه تأرير تمامی معيارها را
با مقايسا زوجی میآزمايند .بردار ويژه نرماليوه شده ايرن

Ci 

در پاياس مجموعهای از گوينهها را میتواس بره صرور
ترتي نوولی ضري نوديکی محاابه شده از معادلره ()12
رتبهبندی نمود.

ماتري ها را که تواط اولين عضو گروه محاابه شرده در
جدول  4مالحظه میشود که در آس اعداد صفر برای نشاس
دادس وزسهای بردارهای ويژه مربوب به معيارهرای تعريرف
شده که هيچ رابطه وابستگی با يکديگر ندارند آمده اات.

مو دمصبهصعاوانصمث تص

با توجه به ماهيت توليدی صنايع خودرواازی و ارتباب آس
با شرکتهای مختزف و همچنين تخصصی شردس قطعرا
14
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()2

توليدی شرکتها اغز قطعا و مواد مورد نياز خرود را
از قطعه اازاس و تامين کنندگاس گونراگوس تهيره مریکننرد.
شرکتهای مختزفی برا شررکت مرکروی در ارتباطنرد ولری
تمامی آنها از کيفيت و کارايی يکساس برخروردار نيسرتند و
معموالً انتخا بهترين همکار صور نمریپرايرد .تحقيرق
حاضر در شرکت ايراس لواز قطعه انجا شرده اارت .ايرن
شرکت در زمينه توليد قطعا توئينی خودرو شرامل انرواع
صندلی و رو دری فعاليت داشته و يکی از ترامين کننردگاس
مطرح شرکت ااپکو (ايراس خودرو) محسرو مریگرردد.
يکی از قطعرا پرر اهميرت مصررفی ريرل کشرويی زيرر
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ج وتص .3ماتريس مقايسات زوجی معيارها
1/255

5

4

6

3

5

1/3

1

c1

1/372

5

4

5

4

7

1

3

c2

1/148

1/3

1/5

4

1/2

1

1/7

1/5

c3

1/182

2

1/3

3

1

2

1/4

1/3

c4

1/132

1/3

1/4

1

1/3

1/4

1/5

1/6

c5

1/144

3

1

4

3

5

1/4

1/4

c6

1/167

1

1/3

3

1/2

3

1/5

1/5

c7

ج وتص4ص .ميزان تأثير نسبی معيارهای ارزيابی

c7

c6

c5

c4

c3

c2

c1

1

1

1/213

1

1

1

1

c1

1

1

1

1

1/112

1/841

1

c2

1

1

1

1

1/786

1

1

c3

1

1

1

1

1

1/152

1

c4

1

1

1/727

1

1

1

1

c5

1

1

1

1

1

1

1

c6

1

1

1

1

1/112

1

1

c7
C6 , C1, C2

با توجره بره برردار تصرمي گيرنرده ير
مه ترين عامل های مربوب بره فراينرد ارزيرابی هسرتند .در
مرحزه بعردی فراينرد تصرمي از تصرمي گيرراس خواارته
میشود با مقايسه گوينهها با توجه به هر معيار بره صرور
جداگانه ماتري تصميمی را طراحی کنند .معيارها همگی
معيارهای اود در نظر گرفته میشوند و از تصرمي گيرراس
خوااررته شررد تررا امتيررازاتی را در محرردوده  1تررا  11برررای
کارکرد هر گوينه با توجه به هر معيار تعيين کنند .هردف از

دادههای جدول  4نشاسدهنده ترأرير نسربی معيارهرا برر
يکديگر اات .برای نمونره ميرواس ترأرير نسربی  c2برر c3
 11112اات .اهميت نسبی معيارها با توجه به وابستگی از
طريق تزفيق نتايج به دات میآيد:

0.255  0.261
0.372 0.318
0.048 0.038
0.082   0.141
0.032 0.026
0.144 0.144
0.067 0.072

0
0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
1
0

0 0.203
0
0
0
0
1
0
0 0.797
0
0
0
0

 C1 
C2 
C 
 3
c  C4  
C5 
C6 
C 
 7
0
0
1
0 0.841 0.112
0
0.786
0
0
0 0.159
0
0
0
0
0
0
0
0.102
0

اين کار نمايش کارکرد هر گوينه با توجه به هر معيار اات.
بعد از تعيين ماتري هرای تصرمي برا کمر معادلره ()3
آسها را نرماليوه میکني  .جدول ( )5نتايج به دات آمرده از
اوی تصمي گيرنده ي را نشاس میدهد.
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وزنهاي بردارها

c7

c6

c5

c4

c3

c2

c1

مدل تصمیمگیري چندمعیاره تلفیقي براي گزینش تأمینكننده راهبردي

گا های رتبهبنردی برر ااراس  PISو  NISبرداشرته
مریشروند .بررا توجره برره معادلره ( PIS )2و  NISبرررای
تصمي گيرنده ي عبار اات از:
)R   (0.67,0.59,0.61,0.55,0.58,0.62,0.54
)R   (0.32,0.39,0.32,0.43,0.41,0.44,0.35

با ااتفاده از وزس هرای معيارهرا (  ) cو معادلره ()11

فاصزههرای اقزيداری وزس دار شرده ميراس (  Aiو  ) R و
(  Aiو  ) R برره ارررعت قابررل محاارربهانررد .جرردول ()6
نمايانگر فاصزههای جدايی اات که از اوی اه عضو ارائه

ج وتص .5ماتريس تصميم نرماليزه شده

c7

c6

c5

c4

c3

c2

c1

5/44

5/44

5/14

5/44

5/44

5/44

5/14

A1

5/14

5/11

5/44

5/14

5/44

5/44

5/44

A2

5/41

5/11

5/14

5/44

5/14

5/14

5/44

A3

5/14

5/11

5/14

5/14

5/44

5/14

5/44

A4

ج وتص .6فاصلههای جدايی گروه
فاصلههاي جدايي تجميعي

تصميم گيرنده 2

تصميم گيرنده 3

تصميم گيرنده 1

Di

Di

Di

Di

Di

Di

Di

Di

1/121

1/123

1/185

1/226

1/182

1/175

1/125

1/183

A1

1/132

1/187

1/155

1/152

1/124

1/218

1/112

1/216

A2

1/211

1/121

1/233

1/122

1/217

1/126

1/126

1/111

A3

1/122

1/118

1/113

1/121

1/145

1/111

1/131

1/133

A4

اازماسها به شمار میرود .از آنجرايی کره عمزکررد ترامين
کنندگاس ارر اااای را برر روی موفقيرت يرا شکسرت ير
زنجيره دارد لاا انتخا تامينکننده بره عنرواس ير وهيفره
راهبردی شناخته میشود .در مياس فعاليتهای اازماسهرا و

ج وتص .7رتبه نهايی مساله گزينش تامينكننده
ضريب نزديکي

گزينه

رتبه

1/636

A3

1

1/523

A4

2

1/414

A2

3

1/317

A1

4

هوينه هايی که تواط آنها در جهت رفع نيازهرای مشرترياس
انجا مریشرود بيشرترين اره بره خريرد و ترامين مرواد
اختصا دارد در اين مقاله اعی شد مدلی کارا با اارتفاده
از فرايند تحزيرل شربکهای و تاپسري تعرديل شرده بررای
گوينش راهبردی تامين کننده ارائه شرود .بره منظرور لحرا
وابستگی مياس معيارها روش فرايند تحزيل شربکهای بررای
به دات آوردس وزسهای نسبی معيارها بکار گرفته شرد .در

نتيجه ي مص
ص
در دهه اخير نحوه تامين مواد اوليره مرورد نيراز و انتخرا
تررامين کننرردگاس در زنجيررره تررامين چالشرری برررای بيشررتر
44
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شدهاند .بررای تعيرين اولويرتهرای گروهری فاصرزههرای
جدايی تجميعی گروه بره واريزه ميرانگين هنداری آس بره
دات آمده که نتايج در دو ارتوس آخرر جردول ( )6نشراس
داده شده اات .ارانجا نوديکی نسبی به حل ايده آل هرر
گوينه با معادله ( )12اندازهگيری و نتايج نهرايی در جردول
( )7قابل مشراهده هسرتند .برا توجره بره ضرري نوديکری
رتبهبندی چهار گوينه به صور  A3  A4  A2  A1اات.
آشکار اات که بهترين گوينه نامود  A3اات.
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Distribution and Logistics Management, Vol. 22
(1), pp.42-52.

 .4اکبری مهدی مهرگراس محمدرضرا ( )1386اارتفاده از
فرايند تحزيل ازسزه مراتبی فرازی بره منظرور انتخرا
ابد پرروژه ارازمانی .پنجمرين کنفرران برين المززری
مهندای صنايع.
5. Carney D.J., Wallnau, K.C. (1998) A basis for
evaluation of commercial software. Information
and Software Technology, Vol. 40, pp. 851-860.

 .6آذر عادل ( )1381تصمي گيری کاربردی .تهراس :نگراه
دانش.
 .7محمرردياس ايررو صررفری حسررين ( )1383انتخررا
پروژههای ايست اصالعاتی با ااتفاده از مردل ترکيبری
فرايند تحزيل شبکه ای و برنامه ريروی آرمرانی صرفر-
ي  .کنفران بينالمززی مهندای صنايع.
 .8قدای پور ايدحسرن ( )1384فراينرد تحزيرل ازسرزه
مراتبی .تهراس :انتشارا دانشگاه صنعتی اميرکبير.
 .2محمرردی زنجيرانرری داريرروش مرردرس يررودی محمررد
( )1385رويکرررد مصررداقی اررنجش عمزکرررد زنجيررره
عرضه همراه برا مطالعره مروردی در صرنعت خرودرو.
فصزنامه دانش مديريت شماره  75صص .75-112
 .11جعفرنژاد احمد شاه حسينی محمد عزی ( )1385بهبود
زنجيررره تررامين شرررکت ايسرراکو بررا ااررتفاده از مرردل
موجودی و توزيع غيرر متمرکرو .فصرزنامه پژوهشرنامه
بازرگانی شماره  38صص .52-85
 .11اعتباری محمد پور اافنديانی حامد خزرج محمدرضرا
( )1384زمينه پيادهاازی ايست ارزيابی عمزکرد مدوس
زنجيره تامين شرکت ايراس خرودرو .ارومين کنفرران
بينالمززی مديريت.
 .12ذگرردی اريد حسررا الردين داورزنری هرردی ()1386
ارزيابی مدل ها و انجه های عمزکرد در زنجيره ترامين.
پنجمين کنفران بينالمززی مهندای صنايع.

مفهو نهفته در اين رهيافت هر عقاليری و هر قابرل
ادراك ااررت .توجرره برره روابررط بررين معيارهررا کرره در ايررن
پژوهش مطرح شده اازماسها را به راه کارهايی برای تدبير
و اصالح معيارهرای مناار و کراهش خطرر گروينش راه
حلهای نامناا رهنموس میاازد.
ما بعصوصمآخذص
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review of methods supporting supplier selection.
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2. Ghodsypour S.H., O'Brien C. (1998) A decision
support system for supplier selection using an
integrated analysis hierarchy process and linear
programming. International Journal of Production
Economics, Vol. 56-57, pp. 199-212.

 .13فائو فرهاد قدای پور ايد حسن فراطمی قمری اريد
محمد تقی ( )1385طراحری ير مردل تزفيقری بررای
انتخا تامينکننده و تخصيص افارشا با اارتفاده از
ااتدالل موردگرا و برنامه ريروی رياضری چنرد هدفره.
نشريه دانشکده فنی شماره  4صص .553-568

3. Min H. (1992) Selection of software - the analytic
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نتيجه پژوهش تجربی مالحظه میشود که روش ارائه شرده
برای رتبهبندی تامين کنندگاس با توجه به کارکرد کزی شراس
و با در نظر گرفتن معيار وابستگی چندگانه مدلی کراربردی
اات .اگر مورد بياس شده در بخش چهار را بدوس در نظرر
گرفتن وابستگی متقابل معيارها در نظر گرفته و بررای رتبره
بندی نيو از تاپسي متداول ااتفاده کني نتايج رتبه بنردی
به صرور  A3  A4  A2  A1خواهرد برود ايرن نتيجره
درات همانند نتيجه گيری جدول  7اات با اين تفاو که
مقرررررادير عرررررددی گوينرررررههرررررا برررررهصرررررور
 0.602  0.457  0.454  0.281مرریباشررد همرراسطررور کرره
مالحظه میشود تفاو عددی دو گوينره  A2و  A4بسريار
ناچيو اات و نمیتواس بين اين دو مقدار از لحا مقرداری
تفاو زيادی قائل شد برا توجره بره شرواهد رتبره بنردی
حاصرل از روش تعرديل شرده بررای رتبره بنردی بره نظرر
میراد روش تعرديل شرده حرداقل از لحرا نشراس دادس
تفاو برتری برين گوينره هرا بهترر باشرد .البتره تحقيقرا
بيشتری الز اات تا بتواس نظرا قطعری ترری را در ايرن
مورد ارائه کرد .نويسندگاس عالوه بر توصريه بره تحقيقرا
بيشتر در ديگر حوزه های تصمي گيرری معتقدنرد کره برر
اااس منطق فازی میتواس نتايج جال توجره و مفيردی را
بهدات آورد.
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