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 1931 بهار و تابستان ، (1)شماره ، (4)پیاپی، سوم دوره، عملیات مدیریت تولید و

 14/1/31: پذیرش    93/6/39: وصول

 11 -93 :صص

 

 mazaher.ghorbani@gmail.com                                                               :نویسنده مسؤول* 

 کنندگان بر مبنای مدل کرالجیک ارائه رویکرد جدید انتخاب تأمین

 ریزی عدد صحیح برنامهو  FMEAبا استفاده از تکنیک 
 

 *4، مظاهر قربانی3مقدم ، رضا توکلی2، جعفر رزمی1زاد بسید محمد عر
 دانشگاه آزاد اسالمی، واحد نجف آباد، باشگاه پژوهشگران جواندانشجوی کارشناسی ارشد،  -1

 های فنی، دانشگاه تهرانشیار مهندسی صنایع، پردیس دانشکدهدان -9

 های فنی، دانشگاه تهراناستاد مهندسی صنایع، پردیس دانشکده -9

 آبادارشد، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف دانشجوی کارشناسی -4

 

 چکیده

اما  ،نندگان ارائه شده استک ارزیابی و انتخاب تأمین ای زیادی برایه طی سالیان گذشته، روش

هدف این مقاله، ارائه . از آن غفلت شده است، نقش اقالم خرید در این فرآیند استمعموالً که  ای نکته

 ؛خرید بر مبنای ماهیت اقالم خرید است های کنندگان و تخصیص سفارش انتخاب تأمین برایرویکردی 

های خرید نقش  کنندگان و تخصیص سفارش ی تأمینبه این معنا که ماهیت اقالم خرید در فرآیند ارزیاب

تکنیک تجزیه و تحلیل حاالت بالقوه خرابی و  به وسیلهبه این منظور، ابتدا اقالم خرید . مستقیمی دارد

کنندگان با درنظر گرفتن  سپس تأمین. شوند بندی می بر مبنای مدل کرالجیک دسته (FMEA)آثار آن 

بندی  دستهطی چهار مرحله به ازای ( ژیک، گلوگاهی، اهرمی و عادیاقالم استرات)ماهیت اقالم خرید 

صحیح تخصیص  ریزی عدد با استفاده از یک مدل برنامه. شوند بندی می ارزیابی و اولویت گرفته صورت

در این پژوهش، از یک مثال کاربردی برای تشریح  .گیرد کنندگان صورت می به تأمین های خرید سفارش

بندی  دهد که رتبه دست آمده از پژوهش نشان می نتایج به. نهادی استفاده شده استمراحل رویکرد پیش

های خرید با درنظر گرفتن ماهیت اقالم خرید توانمندی بیشتری برای  کنندگان و تخصیص سفارش تأمین

 .کنندگان ایجاد خواهد نمود مدیریت اقالم خرید و تأمین

 

 .FMEAریزی عدد صحیح،  مدل کرالجیک، برنامهکنندگان،  انتخاب تأمین :کلیدی های واژه
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 مقدمه 

در دهه گذشته، مدیران به اهمیت نقش زنجیره 

تغییرات . اند ها پی برده آفرینی شرکت  تأمین در ارزش

که در سرتاسر بازارهای جهانی اتفاق  بسیار سریعی

طور اساسی روشی را که مدیران به  ، بهدافت می

یکی از . ا تغییر داده استر ،نگریستند محیطشان می

هایی که مدیران توجه خود را بیشتر به آن  حوزه

در . یابی و خرید است اند، مدیریت منبع معطوف کرده

دهه اخیر، مدیریت خرید در زنجیره تأمین چالشی 

ها بوده است و دستیابی به یک  برای عمده شرکت

سطح رقابتی جهانی در زمینه تأمین به یک نیاز 

و همکاران،  iکارپاک) یل شده استاساسی تبد

، (و قطعات)در بیشتر صنایع هزینه مواد خام . (9991

دهند و این  هزینه اصلی محصول نهایی را تشکیل می

درصد  19مقدار در صنایع ساخت و تولید به حدود 

رزمی و همکاران، )رسد  قیمت محصول نهایی می

تواند نقش  بنابراین، دپارتمان خرید می. (9993

یدی در کارایی و اثربخشی یک سازمان ایفا کند؛ کل

تواند اثر مستقیمی روی کاهش هزینه،  می زیرا

بدون . پذیری شرکت داشته باشد سودآوری و انعطاف

ترین مرحله در فرآیند یتردید، مهمترین و حساس

کنندگان   خرید هر سازمان، ارزیابی و انتخاب تأمین

ین حقیقت کننده از ا اهمیت انتخاب تأمین. است

کنند،  شود که آنها تأمین منابع را تعهد می ناشی می

از قبیل  ،هایی طور همزمان بر فعالیت هکه ب درحالی

ریزی و کنترل تولید،  مدیریت موجودی، برنامه

اثر نیز الزامات جریان وجوه نقد و کیفیت محصول 

با افزایش اهمیت خرید، تصمیمات خرید . گذارند می

ها روز به  طور که شرکت مانتر شده است و هممه

شوند،  کنندگانشان بیشتر وابسته می روز به تأمین

گیری ضعیف  پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم تصمیم

iدی بوئر) شود در این حوزه آشکارتر می i  و

 (.9991همکاران، 

های زیادی برای ارزیابی  طی سالیان گذشته، روش

 وجودبا . کنندگان ارائه شده است و انتخاب تأمین

بهینه روش  ،اعتقاد دارند که در عمل انمتخصص این،

کنندگان وجود  برای ارزیابی تأمینمنحصر به فردی 

iبلو) ندارد i i ،9999) .ها از  شرکت ،بنابراین

براساس  این مسالههای متفاوتی برای  روش

. کنند های مشخص شرکت خود استفاده می نیازمندی

و انتخاب همین امر، یافتن بهترین روش ارزیابی 

iکسکین)کند  کننده را دشوار می تأمین v  ،و همکاران

مدلی برای انتخاب ( 9993)و همکاران  ئزفا .(9919

و تخصیص سفارش با استفاده از  گانکنند تأمین

فازی و مدل  vروش استدالل مبتنی بر مورد

کئو و  .اند ارائه کرده صحیح ترکیبی ریزی عدد برنامه

های عصبی  ی از شبکهمدل ترکیب( 9919)همکاران 

viها ، تحلیل پوششی دادهviمصنوعی i  و فرآیند تحلیل

viای شبکه i i کنندگان را  انتخاب بهترین تأمین برای

iزیدان .اند توسعه داده x  از ( 9911)و همکاران

فازی،  xمراتبی تحلیل سلسلهتجزیه و ابزارهای 

ها در غربال  فازی و تحلیل پوششی داده xiتاپسیس

ان و مجدداً از ابزار تحلیل پوششی کنندگ اولیه تأمین

. نندکننده استفاده ک ها در فاز انتخاب نهایی تأمین داده

تا پیش از سال  الههای حل این مس بررسی روش

xiدر تحقیقات وبر 9919 i  دی (1331)و همکاران ،

( 9919)، کسکین و همکاران (9991)بوئر و همکاران 

xiو هو i i  قابل مشاهده است( 9919)و همکاران. 

ها معموالً با تعداد زیادی از اقالم مورد  شرکت

اتخاذ . کنندگان کاندید مواجه هستند نیاز و تأمین
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های یکسان در مورد تأمین اقالم مختلف  سیاست

های  از سوی دیگر، سیاست. رسد منطقی به نظر نمی

کنندگان پیشنهاد  متفاوتی در حوزه ارتباط با تأمین

ش و مدیریت تأمین خرید اثربخ ،بنابراین. شده است

های مناسب و متناسب با  کارا نیازمند اتخاذ سیاست

xiلرامن و اِلساُ. شرایط مختلف است v (1331)  اذعان

های مختلف  کردند که به منظور دستیابی به سیاست

. های خرید وجود دارد خرید نیاز به توسعه مدل

های متفاوت مشخص  نیاز به اتخاذ سیاست ،همچنین

 بندی در اقالم خرید و تأمین از طبقه کند که نوعیمی

 .(xv ،1333لیلیکتروز) کنندگان کاندید مورد نیاز است

 ABCبرای مدت زمان طوالنی، ابزار تجزیه و تحلیل 

تنها ابزار موجود برای تفاوت قائل شدن میان 

با این حال، این . تر بود خریدهای مهم و کم اهمیت

بندی  رید دستهاقالم خهای راهبردی برای  ابزار توصیه

با توجه به این . کرد ارائه نمی( Cو  A  ،B)شده 

توانست به عنوان ابزاری کامل  فقدان، این ابزار نمی

تا اینکه در سال . در حوزه مدیریت خرید مفید باشد

بار یک  نخستینبرای  xvi (1339)کرالجیک 1339

های  منظور تعیین سیاست  مدل مفهومی جامع به

ای با استفاده از مدل  ریداران حرفهخ. خرید ارائه نمود

صورت بهینه از   توانند به ماتریسی کرالجیک می

کنندگان استفاده  های مختلف کلیه تأمین توانمندی

xviنِلوره) کنند i ،9999) ثر ؤطور م به ،و درنتیجه

نقطه ضعف . کنندگان خود را مدیریت کنند تأمین

با  رویاروییمدل کرالجیک، ذات کیفی آن در 

 ذهنی مدیران برای ارزیابی موقعیت تأمین قضاوت

 . کنندگان در ماتریس است
در این پژوهش، پیشنهاد استفاده از معیارهای 

مختلف ارزیابی اقالم خرید بر مبنای مدل کرالجیک 

سپس . گردددر ابعاد ریسک تأمین و اثر سود ارائه می

وزن نهایی هر یک از اقالم خرید در ابعاد ذکر شده 

به این منظور، با معرفی . بندی قرار گیرد مالک دسته

ای در  معیارهای مناسب برگرفته از مطالعات کتابخانه

بندی اقالم  حوزه انتخاب تأمین کنندگان پیرامون دسته

تجزیه و تحلیل حاالت بالقوه کارگیری  خرید و با به

xviخرابی و آثار آن i i  برای نخستین بار در پیشینه

ین اقالم و همچنین، تحقیق جهت ارزیابی ریسک تأم

xiاستفاده از ابزار آنتروپی شانون x  برای

دست آمده رویکرد پیشنهادی  سازی اوزان به یکپارچه

های  از سوی دیگر، تخصیص سفارش .شود معرفی می

خرید به تأمین کنندگان برای نخستین بار مطابق با 

بندی اقالم خرید و مدل کرالجیک به وسیله  دسته

های  ا درنظر گرفتن اولویتریزی خطی و ب برنامه

رویکرد پیشنهادی در این مقاله . خرید استفاده کردند

بندی اقالم خرید،  طی سه مرحله به ارزیابی و دسته

 ها کنندگان و نهایتاً تخصیص سفارش ارزیابی تأمین

در مرحله اول، مطابق با . پردازد ا میهبه هر یک از آن

یابی ، اقالم خرید با ارز(1339)مدل کرالجیک 

معیارهای ارزیابی در ابعاد ریسک تأمین و اثر سود 

 xxو اعداد اولویت ریسک  FMEAکارگیری هبا ب

و با استفاده از ابزار آنتروپی  شوند میفازی ارزیابی 

این . شود شانون وزن اهمیت نسبی آنها برآورد می

ابزار با وجود سادگی در محاسبات، دارای نقاط قوت 

ت این روش و همچنین، زیادی است؛ از جمله دق

عدم نیاز به تعیین وزن اهمیت برای معیارهای 

مطابق با مدل کرالجیک و با استفاده از اوزان . ارزیابی

دست آمده، اقالم خرید به چهار دسته استراتژیک،  هب

در . شوند بندی می اهرمی، گلوگاهی و عادی دسته

کنندگان شرکت با توجه به  تأمینمرحله دوم، 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 

 1931 بهار و تابستان، (1)شماره  ،  (4)یاپیپ، دوره سوممدیریت تولید و عملیات، / 99

تیم  به وسیلهدر نظر گرفته شده معیارهای 

گیری و با در نظر گرفتن ابعاد ریسک و اثر  تصمیم

سود ارائه شده توسط کرالجیک به منظور مدیریت 

در . شوند  موثر و کارای فرآیند خرید، ارزیابی قرار می

مرحله سوم با استفاده از یک مدل برنامه عددصحیح 

قالم و با در نظر گرفتن اولویت اول تخصیص به ا

استراتژیک، دومین اولویت به اقالم گلوگاهی و 

اهرمی و نهایتاً اولویت آخر به اقالم عادی، عمل 

 .می یابدتخصیص 
 
 رویکرد مدیریت خرید کرالجیک -1

برای نخستین بار یک رویکرد ( 1339)کرالجیک 

. جامع پورتفولیو به منظور مدیریت خرید ارائه نمود

دن ریسک تأمین و رویکرد، حداقل کرایده اصلی این 

: 1339کرالجیک، )حداکثر کردن قدرت خرید است 

بندی  دسته 9×9مدل کرالجیک یک ماتریس (. 119

« ریسک تأمین»و « اثر سود»اقالم خرید با متغیرهای 

است که هر یک از این متغیرها مقادیر احتمالی کم و 

شکیل این ماتریس، نتیجه ت(. 1شکل)گیرد  زیاد می

خرید به چهار دسته شامل اقالم  بندی اقالم دسته

 .استراتژیک، اهرمی، گلوگاهی و عادی است

طور کلی به عنوان یک راهکار  مدل کرالجیک به

های  دستیابی به موفقیت در توسعه تئوریبرای 

مختلف در حوزه مدیریت تأمین و خرید شناخته 

های  معموالً مدل(. xxi ،1339سیسن)شود  می

های  ارگیری استراتژیک پورتفولیو در توسعه و به

خریداران . کارایی فراوانی دارند مختلف خرید

ای با استفاده از مدل ماتریسی کرالجیک  حرفه

های مختلف  صورت بهینه از توانمندی توانند به می

و  (9999نِلوره، )کلیه تأمین کنندگان استفاده کنند 

طور موثر تأمین کنندگان خود را مدیریت  درنتیجه به

 .کنند

 

یمرها مالقا کیژتارتسا مالقا

یداع مالقا یهاگولگ مالقا

دایز

دوس ر ا

مک

مک  نیمات ک یر              دایز                        
 (1893) بندی کرالجیک ماتریس دسته  -1شکل

 

طور گسترده  اکنون، ماتریس کرالجیک به هم

های  ای، به ویژه در شرکت توسط خریداران حرفه

کارگیری  شوند و میزان به اروپای غربی استفاده می

های بزرگی،  شرکت. آن رشد چشمگیری داشته است

فیلیپس و زیمنس از این مدل  نظیر شل، آلکاتل،

xxiوان ویلی)اند  استفاده کرده i ،9999 .) المینگ و

xxiهریسون i i (9991 ) اظهار داشتند که ماتریس

های خرید بسیاری از  کرالجیک پایه و اساس سیاست

xxiبُدی. هاست شرکت v (1331 ) در یک نظرسنجی

درصد از  44های هلندی، متوجه شد که  از شرکت

کرالجیک برای فرموله  مدیران خرید از ماتریس

رزمی و . کنند های خرید استفاده می کردن سیاست

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 

 91/ ... و FMEAکنندگان بر مبنای مدل کرالجیک با استفاده از تکنیک  ارائه رویکرد جدید انتخاب تأمین

 

برای نخستین بار پیشنهاد استفاده (  9992)کرباسیان 

از مدل کرالجیک را در ارزیابی تأمین کنندگان با 

با وجود . کردند xxvاستفاده از رویکرد سیستم خبره

 xxviهایی که توسط گلدرمن و وان ویلی پیشرفت

xxviیلزو کان (9999) i صورت  (9991) و گلدرمن

گرفته است، هنوز نقطه ضعف مدل کرالجیک، ذات 

کیفی آن در مواجهه با قضاوت ذهنی مدیران برای 

 . کنندگان در ماتریس است ارزیابی موقعیت تأمین
 

تکنیک تجزیه و تحلیل حاالت بالقوه خرابی و  -2
 (FMEA) آ ار آن

FMEA   دی بن گیری برای اولویت  یک ابزار تصمیم

اقدامات اصالحی به منظور ارتقای عملکرد محصول 

. و سیستم با حذف یا کاهش نرخ خرابی است

از جمله جامعه  FMEAچندین سازمان صنعتی 

xxviمهندسان خودروسازی i i  وسازمان دفاع ارتش

xxiآمریکا x  به منظور ارزیابی  اعداد اولویت ریسکاز

. اند ریسک و شدت خرابی استفاده بهره گرفته

ه عامل وجود دارد که اولویت ریسک س  FMEAدر

است که  xxx (S)اولی شدت. کند خرابی را تعیین می

است xxxi (O )جدیت اثر خرابی است؛ دوم رخداد

که احتمال یا تعداد دفعات بروز خرابی است؛ سوم 

xxxiاحتمال کشف i (D ) است، احتمال اینکه کشف

اعداد . خرابی قبل از اثرگذاری تشخیص داده شود

ضرب   ارت است از حاصلعب اولویت ریسک

 =RPNشدت، رخداد و کشف که به صورت 

S O D اعداد اولویت ریسکمقادیر باالتر . ستا 

حالت به خرابی برای یک حالت، احتمال اینکه آن 

برد و متعاقباً این حالت در  منجر شود را باالتر می

 .گیرد اولویت باالتر انجام اقدامات اصالحی قرار می

تالش برای  FMEAاساسی  با وجود این، مشکل

دست آوردن مقادیر کمی برای ریسک تنها از  به

بدون کمی در  اعداد اولویت ریسکطریق محاسبه 

سَنکر )نظر گرفتن عوامل تأثیرگذار در ریسک است 

xxxiو پرابو i i ،9991 .) بنابراین، به تنهایی اطالعات

. کند مهم کافی مربوط به این عوامل را ارائه نمی

اعداد تواند با بررسی  یسک میاگرچه مدیریت ر

برای نمایش ( 1999و  1بین ) اولویت ریسک

حالت ممکن ترکیب  1999افزایش سطح ریسک در 

شدت رخداد کشف انجام شود، اما هنوز چندین 

بهبود یافته که  FMEAمتدولوژی . کاستی وجود دارد

xxxiاز قوانین فازی و نظریه رابطه خاکستری v  برای

کند، توسط پیالی  فاده میمدل سازی کل سیستم است

ژو و همکاران . ارائه شدxxxv (9999 )و وانگ

مبتنی بر منطق فازی و  FMEAیک تکنیک ( 9999)

. های اولیه پیشنهاد دادند سیستم خبره ارزیابی نمونه

اعداد تاریخچه کامل استفاده از اعداد فازی برای 

و همکاران  xxxviچیندر تحقیقات  اولویت ریسک

xxxviوانگو  (9993) i وجود  (9993)مکاران و ه

 .دارد
 

 رویکرد پیشنهادی -3

رویکرد پیشنهادی در این مقاله، تخصیص 

کنندگان با در نظر  خرید به تأمین های سفارش

طی  ،به این منظور. استگرفتن ماهیت اقالم خرید 

بندی اقالم خرید،  سه مرحله به ارزیابی و دسته

 ها کنندگان و نهایتاً تخصیص سفارش ارزیابی تأمین

در مرحله اول، . شود پرداخته میبه هر یک از آنها 

، اقالم خرید با (1339)مطابق با مدل کرالجیک 

ارزیابی معیارهای ارزیابی در ابعاد ریسک تأمین و 

 RPNفازی و اعداد  FMEAکارگیری  هاثر سود با ب

و با  شوند میارزیابی ( Dو  O ،S مقادیر فازی)
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وزن اهمیت نسبی استفاده از ابزار آنتروپی شانون 

مطابق با مدل کرالجیک و با . شود آنها برآورد می

آمده، اقالم خرید به چهار  دست هاستفاده از اوزان ب

دسته استراتژیک، اهرمی، گلوگاهی و عادی 

بندی پیشنهادی به  دسته. شوند بندی می دسته

بندی اقالم خرید را  گیران امکان اولویت تصمیم

های متنوع و  تخاذ سیاستتواند به ا دهد که می می

 تأمیندر مرحله دوم، . متناسب با ماهیت اقالم شود

کنندگان با توجه به معیارهای در نظر گرفته شده 

با در نظر گرفتن ابعاد  کرده، گیری توسط تیم تصمیم

ریسک و اثر سود ارائه شده توسط کرالجیک به 

 منظور مدیریت موثر و کارای فرآیند خرید، تأمین

 طور کیفی و با متغیرهای زبانی خیلی هرا ب کنندگان

 ، متوسط (MH)، تقریباً زیاد (H)زیاد H ،(V)زیاد 

 

(M)،  تقریباً کم(MV)،  کم(V )کم  و خیلی

(VL)  در این مرحله نیز با . می کنندارزیابی

کارگیری ابزار آنتروپی شانون، وزن اهمیت نسبی  هب

دست کنندگان نسبت به سایرین ب هر یک از تأمین

 های توان سفارش صورت، اکنون می به این. آید می

به این . کنندگان تخصیص داد  اقالم خرید را به تأمین

منظور، در مرحله سوم با استفاده از یک مدل برنامه 

صحیح و با در نظر گرفتن اولویت اول  خطی عدد

تخصیص به اقالم استراتژیک، دومین اولویت به 

هایتاً اولویت آخر به اقالم گلوگاهی و اهرمی و ن

. پذیرد اقالم عادی، عمل تخصیص صورت می

 .دهنده مراحل رویکرد پیشنهادی است نشان 9شکل

 
 

 

         :
         
         

         :
       
             

         :
           

                             )FMEA(

                                         
 )             (

                                        

                          
 )                            RPN(

                     
 )             (

                                  
)                   (

 

 کنندگان تخصیص سفارش به تأمین برایرویکرد پیشنهادی  -2شکل
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 ها یافتهمثال کاربردی و 
 کننده قطعات یک شرکت تولید در این مقاله،

حوزه فعالیت این . شود میدر نظر گرفته خودرو 

شرکت، محدود به تولید چهار قطعه مورد نیاز جهت 

با توجه به برآوردهای فنی و . تولید خودرو است

مالی صورت گرفته، شرکت تصمیم به تأمین تعدادی 

سپاری  از قطعات مورد نیاز خود به صورت برون

و  استعدد  19تعداد این اقالم . گرفته است

قلم، حوزه مورد بحث این  19تخصیص سفارش این 

های زیر پیشنهاد  به این منظور قدم. استمقاله 

 (9شکل)  دشو می

 

         :
         
         

         :
       
             

         :
            

    2-                                  

    3-                                         

    4-                                      

    5-                                      

    6-                                  

    7-                                        

    8-                                    

    9-                     

    10-                                                     

    11-                                   

             1-                    

 

 اتتخصیص سفارشو کنندگان  تأمینبندی اقالم خرید، ارزیابی  شامل دسته روش پژوهش -3لشک

 

 گیری تشکیل تیم تصمیم -1قدم 

بندی اقالم خرید و ارزیابی  دستهبه منظور 

گیری  کنندگان، ابتدا نیاز به تشکیل تیم تصمیم تأمین

 . است

 انتخاب معیارهای ارزیابی اقالم خرید -2قدم 

طور کلی، معیارهای ارزیابی اقالم خرید در دو  هب

عد ریسک و اثر سود مطابق با مدل کرالجیک بُ

بی در انتخاب معیارهای ارزیا. شوند بندی می دسته

 استگیری بسیار مهم و حساس  ه تصمیمالیک مس

گیری  و یکی از مهمترین وظایف گروه تصمیم

تر معیارهای ارزیابی اقالم خرید محدود شپی. است

به معیارهای تعداد فروش و درآمدهای حاصل از 

گروه . بود (ABCدر تجزیه و تحلیل  به ویژه)آن 

یت، گیری، معیارهای قیمت پیشنهادی، کیف تصمیم

زمان تحویل، خدمات پس از فروش، تعداد  مدت

های آتی را معیارهای  پتانسیل همکاری سفارش
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ارزیابی ریسک تأمین اقالم خرید  برایمناسب 

معیارهای درآمد حاصل  ،همچنین. تشخیص دادند

از فروش اقالم، سود خالص، تعداد فروش و 

معیاری به نام تأثیر استراتژیک اقالم در شرکت 

معیارهای درنظر گرفته شده در ( یریتیسهم مد)

در واقع، نظر مستقیم مدیریت  .عد اثر سود هستندبُ

ذکر   شایان. شود ارشد در معیار آخر لحاظ می

طور مستقیم از پیشینه  است، معیارهای ارزیابی به

گیری انتخاب شده  پژوهش و با نظر تیم تصمیم

 . است

 
ری ک ارزیابی اقالم خرید با معیارهای  -3قدم 

 تأمین

از طور جداگانه  هدر این قدم، کلیه اقالم خرید ب

با درنظر گرفتن شش و گیری  گروه تصمیم سوی

ابزار . شوند میمعیار برگزیده در مورد ریسک ارزیابی 

FMEA ترین ابزارهای تحلیل ریسک که از کاربردی 

با اعداد فازی اعداد اولویت ریسک، ریسک هر  است،

 FMEAابزار . کند گیری می زهیک از اقالم را اندا

شدت، احتمال رخداد و احتمال کشف نقصان در هر 

یک از اقالم خرید را با توجه به معیارهای ارزیابی 

  نحوه ارزیابی به این. دهد مورد سنجش قرار می

 برای)صورت است که به ازای هر یک از معیارها 

ال برای هر یک از اقالم خرید ؤسه س( کیفیت ،مثال

 :شود لب زیر پرسیده میدر قا

  اگر محصول مطابق با کیفیت درخواستی تأمین

نشود، تا چه میزان نامطلوب خواهد بود؟ 

 (شدت)

  متفاوت با کیفیت محصول به نسبت تا چه میزان

احتمال )؟ بوده است انتظارکیفیت مورد 

 (رخداد

  انحراف کیفیت محصول از کیفیت مطلوب تا چه

 (ل کشفاحتما)میزان قابل کشف است؟ 

سهولت در فرآیند ارزیابی، متغیرهای زبانی  برای

 ،(MH)تقریباً زیاد  ،(H)زیاد  ،(VH)زیاد  خیلی

کم  و خیلی (V)کم  ،(MV)تقریباً کم  ،(M)متوسط 

(VL) های مطرح شده برای پاسخگویی به پرسش، 

دهنده  نشان 1جدول(. 4شکل)اند  تعریف شده

 .استگیری در این قدم  گروه تصمیم هاینظر
 
تعیین وزن ن بی و نهایی ری ک اقالم  - 4قدم 

 خرید

وزن   Dو O ،Sبا انجام عمل ضرب مقادیر فازی 

هر یک از اقالم خرید به صورت زیر  ریسک نسبی

 (9919چانگ و چِنگ، ) شود میمحاسبه 

:  

 

حد باالی  حد وسط،  حد پایین،  که 

 .است Dو O ،Sر فازی مثلثی به ازای عوامل مقادی
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منظور تعیین وزن نهایی ریسک هر ه ، باکنون

این . شود قطعه از ابزار آنتروپی شانون استفاده می

گیری  های تصمیم ترین ابزار ابزار از جمله کاربردی

و کاربرد آن بخصوص در مواقعی  استچندمعیاره 

معیارهای که وزن اهمیت ( الهمانند این مس)است 

گیران بخوبی قابل تشخیص  گیری برای تصمیم تصمیم

 . نیست

 

 (2008امین و رزمی، )شاخص متغیرهای زبانی  -4شکل

 
 تخمین ری ک هر یک از اقالم خرید -1ولجد

 معیارها 1قلم خرید  2قلم خرید  3قلم خرید  4قلم خرید  5قلم خرید 

O S D O S D O S D O S D O S D 

VH ML H VH ML MH VH ML L VH MH L VH ML MH قیمت 

H M H H MH M H M L H ML H M MH ML کیفیت 

L H H L H L L H ML H VH M MH ML H تحویل 

VH L VH ML H ML L ML VL ML H MH H ML H خدمات 

H H VH M M MH ML L L H VH M M VH M ظرفیت 

M M ML L MH L ML ML VL ML L VH VL H VH  همکاری

 آتی

 معیارها 6قلم خرید  7قلم خرید  9قلم خرید  8قلم خرید  10قلم خرید 

O S D O S D O S D O S D O S D 

L ML H ML M H VL ML MH VH H M VH H VH قیمت 

H H L H H L H M ML VH VH H H H ML کیفیت 

L M H MH ML ML L H H M ML VH L H H تحویل 

VH L ML ML L H VH L L M H M ML VH VH خدمات 

L M M H M ML H M M ML VH MH M ML ML ظرفیت 

MH L L L H ML L M L M H H ML H M  همکاری

 آتی

 

1 3 5 7 9 10

VL L ML M MH H VH

0

1

X
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 عد ری ک تأمینوزن ن بی و نهایی هر یک از اقالم خرید در بُ -2جدول

 کیفیت قیمت اقالم خرید
تحویل 
 بموقع

پس از  خدمات
 فروش

تعداد 
 سفارش

پتانسیل 
همکاری های 

 آتی
 وزن

 916239 21911 91919 49919 99219 12919 41219 1قلم خرید 
 916429 91919 24219 99219 24219 49919 49119 9قلم خرید 
 919236 9911 1419 1911 99919 94119 91919 9قلم خرید 
 919944 19319 11219 99919 91419 92919 41219 4قلم خرید 
 912644 3919 19919 69919 49919 42219 29919 2قلم خرید 
 919324 92219 2219 61919 49919 49919 31919 6قلم خرید 
 916143 42219 41219 93919 94219 31919 24219 1قلم خرید 
 919199 9319 93919 99419 49919 92219 11211 3قلم خرید 
 919626 99919 92219 99919 19219 49919 92219 3قلم خرید 
 911324 19319 1919 91919 94119 49919 99919 19قلم خرید 

     

پس از ارزیابی توسط تیم  9کلیه اعداد جدول 

مطابق )فازی  RPNگیری و با توجه به اعداد  تصمیم

برای مثال، ارزیابی . دست آمده است به( 1با رابطه 

به ازای معیار قیمت برای قلم  DوO ، Sپارامترهای 

. است MHو  VH ،ML، به ترتیب بصورت 1خرید 

به  412، مقدار 4و شکل 1از این رو، با توجه به رابطه

پس از اجماع نظر  1ازای معیار قیمت برای قلم خرید

اعداد بدست آمده از . گیران محاسبه شده است تصمیم

جنس ریسک است و این مقادیر هرقدر زیادتر باشند، 

در نهایت، از ابزار . ریسک باالتر هستند  نشان دهنده

ای تعیین وزن نهایی ریسک تأمین هر یک آنتروپی بر

 (. مقادیر ستون آخر)از اقالم استفاده شده است 
 

 ارزیابی اقالم خرید با معیارهای ا ر سود -5قدم 

در این قدم، اقالم خرید توسط چهار معیار 

شامل درآمد حاصل در بُعد اثر سود  9انتخابی در قدم

یر از فروش اقالم، سود خالص، تعداد فروش و تأث

مورد ارزیابی ( سهم مدیریتی)استراتژیک اقالم خرید 

معیارهای کمی درآمد، سود و فروش . شوند قرار می

و از به طور مستقیم از دپارتمان مالی شرکت 

شوند و معیار سهم  استخراج میهای پیشین  دوره

نظر تیم طور کیفی  همدیریتی ضریبی است که ب

مشخص  را خرید اقالماثر سود  گیری بر تصمیم

عد اثر سود را مقادیر ارزیابی در بُ 9 جدول. کند می

 .نشان می دهد
 

 تعیین وزن نهایی ا ر سود اقالم خرید -6قدم 

عد اثر تعیین وزن هر یک از اقالم خرید در بُ برای

سود، بار دیگر از ابزار آنتروپی شانون استفاده می 

 2دست آمده از قدم  هبه این منظور، مقادیر ب. شود

طور مستقیم با ابزار آنتروپی شانون ارزیابی  هب
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بیانگر وزن اهمیت  9جدولآخرین ستون . شوند می

 .عد اثر سود استاقالم خرید در بُ
 

بندی اقالم خرید مطابق با مدل  دسته -7قدم 

 کرالجیک

مطابق با مدل کرالجیک، اقالم خرید بر اساس 

ریسک تأمین و اثر سود به چهار دسته شامل اقالم 

راتژیک، اقالم اهرمی، اقالم گلوگاهی و اقالم است

ماتریس کرالجیک تأکید بر . شوند بندی می هعادی دست

بندی اقالم به دو قسمت در هر یک از ابعاد  دسته

ریسک تأمین و اثر سود دارد و تعریفی برای ریسک 

به همین علت، . تأمین و یا اثر سود متوسط ندارد

اقالم خرید در ابعاد  به عنوان تمییز دهنده 2/9مقدار 

 2/9اقالم با مقدار بیشتر از . شود ذکر شده تعیین می

اعداد . به تفکیک ریسک و سود بیشتری دارند

و  4های  دست آمده از ابزار آنتروپی شانون در قدم هب

عد اثر بُ) yو ( عد ریسکبُ) x، به ترتیب محورهای 6

را تشکیل ( 1شکل)کرالجیک  99ماتریس ( سود

بندی اقالم خرید  دهنده دسته نشان 2شکل. دهند می

مشخص است، تنها قلم خرید که طور  همان. است

 .است 9استراتژیک شرکت قلم خرید

 

 عد ا ر سودمقادیر ارزیابی و وزن نهایی اقالم خرید در بُ -3جدول

 وزن سهم مدیریتی تعداد فروش *سودخالص *درآمد اقالم خرید

 919233 9199 96 919 613 1قلم خرید 

 912139 9132 32 629 399 9قلم خرید 

 916293 9163 192 339 39 9قلم خرید 

 911331 9113 131 311 929 4قلم خرید 

 914946 9133 96 229 122 2قلم خرید 

 914944 9191 191 69 129 6قلم خرید 

 914169 9123 142 911 199 1قلم خرید 

 914911 9192 29 662 499 3قلم خرید 

 919221 9142 92 112 629 3م خرید قل

 914926 9113 29 439 139 19قلم خرید 

 مقادیر به هزار تومان است*
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 بندی اقالم خرید مطابق با مدل کرالجیک دسته -5شکل

 کنندگان تعیین معیارهای ارزیابی تأمین -9قدم 

بازنگری در فرآیند  برایدر این قدم، شرکت 
 های ارزیابی تأمینخرید معیار های تخصیص سفارش

گیری از میان  گروه تصمیم. کند کنندگان را تعیین می
 19، (1366)معیار معرفی شده توسط دیکسون  99

، تحویل (9C)، کیفیت (1C)معیار شامل قیمت 
، خدمات پس از فروش (4C)، شهرت (9C)بموقع 

(2C) گارانتی ،(6C) پاسخگویی به تغییرات تقاضا ،
(1C) موقعیت مالی ،(3C)های ارتباطی ، سیستم
(3C) مدیریت و سازماندهی ،(19C) پتانسیل ،

و موقعیت جغرافیایی ( 11C)های آتی همکاری
(19C )کنندگان  را به عنوان معیارهای ارزیابی تأمین

 . انتخاب کردند
 

 کنندگان ارزیابی تأمین -8قدم 
 هم اکنونای که  کننده در این قدم، هفت تأمین

کنند ارزیابی  کت را تأمین میاقالم مورد نیاز شر
 منظور تسهیل در این فرآیند، تأمینه ب. شوند می

. شوند متغیرهای زبانی ارزیابی می وسیله بهکنندگان 
خوب، خوب، تقریباً خوب،  این متغیرها شامل خیلی

بد، با مقادیر به ترتیب  متوسط، تقریباً بد، بد و خیلی
ک از خوب در هر ی متغیر خیلی. است 1تا  1از 

معیارها نشان دهنده بهترین مقدار ارزیابی به ازای 
کنندگان در  مقادیر ارزیابی تأمین. کلیه معیارهاست

صورت  هدر این مقاله، ب. یت استؤقابل ر 4جدول
کنندگان متناسب با ماهیت اقالم خرید  نوآورانه تأمین

به این معنا که فرآیند ارزیابی طی  ؛شوند ارزیابی می
بندی  ر جداگانه برای اقالم دستهطو هب چهار مرحله و

کنندگان اقالم استراتژیک  تأمین. گیرد شده صورت می
. شوند می توسط کلیه معیارهای معرفی شده ارزیابی

کنندگان اقالم اهرمی توسط معیارهای قیمت،  تأمین
کیفیت، خدمات پس از فروش، موقعیت مالی، 

یابی رزامدیریت و سازماندهی و موقعیت جغرافیایی 
معیارهای کیفیت، تحویل بموقع، خدمات . شوند می

پس از فروش، گارانتی، پاسخگویی به تغییرات 
مدیریت و سازماندهی  های ارتباطی و تقاضا، سیستم

کنندگان اقالم گلوگاهی و نهایتاً  کننده تأمین ارزیابی
کنندگان تنها  به منظور تأمین اقالم عادی، تأمین

 .شوند توسط معیار قیمت سنجیده می
 

با درنظر گرفتن  کنندگان تأمین بندی رتبه -10قدم 
 ماهیت اقالم خرید

با تبدیل متغیرهای زبانی به مقادیر کمی و با 
 استفاده از ابزار آنتروپی شانون، وزن عملکردی تأمین

وزن عملکردی . گیری است کنندگان قابل اندازه
ان با توجه به ماهیت اقالم خرید کنندگ تأمین
به نمایش درآمده  1تا  4 بندی شده در جداول دسته
 . است
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 تأمین اقالم استراتژیک برایکنندگان  مقادیر ارزیابی تأمین -4جدول

 وزن معیارها تأمین کنندگان
1 2 3 4 5 6 7 9 8 10 11 12 

1 H L ML H ML L M VH MH L VL H 911112 

9 MV H VL L H L H H H MH H VH 911249 

9 M VL H H M H VH M VH M M M 911433 

4 MH H VH M H MH M M M ML MH M 911223 

2 VH M M VH VH M L ML ML VH M H 911913 

6 M M MH M H VH H VL M H VH ML 911499 

1 H VH MH MH M M VL M M VH H L 911429 

 

 تأمین اقالم اهرمی برایکنندگان  مقادیر ارزیابی تأمین -5جدول

 وزن معیارها نندگانک تأمین
1 2 5 9 10 12 

1 H L ML VH L H 911942 

9 MV H H H MH VH 911334 

9 M VL M M M M 919334 

4 MH H H M ML M 911434 

2 VH M VH ML VH H 911261 

6 M M H VL H ML 911199 

1 H VH M M VH L 911624 

 

 تأمین اقالم گلوگاهی برایکنندگان ابی تأمینمقادیر ارزی -6جدول

 وزن معیارها کنندگان تأمین
2 3 5 6 7 8 10 

1 L ML ML L M MH L 919399 

9 H VL H L H H MH 911493 

9 VL H M H VH VH M 911243 

4 H VH H MH M M ML 911193 

2 M M VH M L ML VH 911949 

6 M MH H VH H M H 911192 

1 VH MH M M VL M VH 911416 
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 تأمین اقالم عادی برایکنندگان  مقادیر ارزیابی تأمین -7جدول

 وزن معیار کنندگان تأمین

2 

1 H 911114 

9 MV 919321 

9 M 911149 

4 MH 911493 

2 VH 919999 

6 M 911149 

1 H 911114 

 خرید به تأمین های تخصیص سفارش -11قدم 

 کنندگان

سکو، و   بندی اقالم خرید از یکک  از دستهبا استفاده 

تککوان  کننککدگان مککی ارزیککابی تککأمین ،از سککوی دیگککر

کننکدگان منتخکب    مورد نیاز را به تکأمین  های سفارش

از ایککن رو، بککا اسککتفاده از یککک مککدل . تخصککیص داد

ریککزی عددصککحیح عمککل تخصککیص صککورت  برنامککه

طکور ککه پیشکتر اشکاره شکد، عمکل        ن همکا . گیکرد  می

 . شود ب با ماهیت اقالم انجام میتخصیص متناس

 

عککدد  ریککزی اول مککدل برنامککه اولویککت ،بنککابراین

اقککالم . ، تخصککیص اقککالم اسککتراتژیک اسککتصککحیح

و در آخر سکومین   اولویتاهرمی و گلوگاهی دومین 

 . ، تخصیص اقالم عادی استاولویت

آمکده بکرای اهمیکت     دسکت  هبا استفاده از اوزان بک 

کننکدگان   و تکأمین ( 9و 9 جکداول )نسبی اقالم خرید 

، مقدار وزن اهمیت تخصکیص هکر یکک از    (6جدول)

 رکنندگان به شرح زیک  اقالم خرید به هر یک از تأمین

 :گیری است قابل اندازه
 

 

وزن اهمیت معیارهکای ریسکک    که در آن 

وزن اهمیکت معیارهکای اثکر سکود      اقالم خرید، 

 دست آمده عملکرد تأمین هاوزان ب اقالم خرید و 

وزن اهمیت تخصکیص   ،به این ترتیب. استکنندگان 

دسکت   هکننکده بک   سفارش هر یک از اقکالم بکه تکأمین   

این مقادیر ضریب مقادیر تخصکیص در تکابع   . آید می

 (.9رابطه) .استهدف 

کننکدگان را   میزان ظرفیت موجکود تکأمین   4رابطه

قاضای مورد نیاز شرکت میزان ت 2رابطه. دهد نشان می

حداکثر مقکدار سکفارش    1و  6روابط. دهد را نشان می

 .کنند کنندگان را تعیین می هر یک از تأمینبه 
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 پارامترها و متغیرها در مدل تخصیص سفارش -9جدول
 وپارامترها 
 تعاریف متغیرها

 kمربوط به دسته  iمقدار تقاضای قلم =   پارامترها

 kمربوط به دسته  jکننده  مقدار ظرفیت تأمین=   
 kمربوط به دسته  iکننده  توسط تأمین j وزن اهمیت تأمین قلم  =  
 ای که بتوانند اقالم خرید را تأمین نمایند  کننده حداکثر تأمین=   

 ریداقالم خشاخص مربوط به شمارش   ها شاخص
   کنندگان تأمینشاخص مربوط به شمارش   
 اهرمی و گلوگاهی،  استراتژیک،  ) بندی اقالمشاخص مربوط به دسته  

 (عادی
تخصیص  jکننده  تأمین که به  kمربوط به دسته  iتعداد سفارش خرید قلم =   متغیرهای تصمیم

 .یابد می

 p کننده مورد بررسی که به تأمین kمربوط به دسته  iتعداد سفارش خرید قلم =  
 .یابد تخصیص می

در  9تخصیص یابد،  jکننده  که به تأمین kمربوط به دسته  iاگر سفارش قلم  
 صورت غیر این

تخصیص p کننده مورد بررسی که به تأمین kمربوط به دسته  iقلم  اگر سفارش 
 .صورت در غیر این 9یابد، 

     ( )  kکننده مربوط به دسته  تأمینمقدار سفارش تخصیص یافته به =   میانجی

 
s.t.    
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دهکد ککه    یران میگ این امکان را به تصمیم 6رابطه

تعیین هکر یکک از    برایدلخواه  گانکنند حداکثر تأمین

ه در این المطلوب مس. انواع اقالم خرید را تعیین کنند

 تأمین هر یک از اقالم توسط حداکثر دو تکأمین  ،مقاله

ایکن ویژگکی، گکاهی در دپارتمکان هکای      . کننده است

منظکور مکدیریت بهتکر     های صنعتی و بکه  خرید بخش

پارامترها و متغیرهکای  . شود ندگان استفاده میتأمین کن

مقکادیر  . بکه نمکایش درآمکده اسکت     3مدل در جکدول 

. قابکل مشکاهده اسکت    3له در جکدول اپارامترهای مس

نکرم   وسکیله  بهصحیح پیشنهادی  ریزی عدد مدل برنامه

3xxxviافزار لینگو i i متغیر  149تعداد . حل شده است

یکک و  -متغیکر صکفر   19تصمیم عدد صکحیح شکامل   

ریکزی را   محدودیت حدود مدل برنامکه  114چنین هم

 به تکأمین  ها نتایج تخصیص سفارش. دهند تشکیل می

 . آمده است 19له در جدولاکنندگان پس از حل مس

 
 خرید های له تخصیص سفارشامقادیر پارامترهای م  - 8 دولج

 ظرفیت تولید کنندگان تأمین تقاضا اقالم خرید
 999 1کننده  تأمین 39 1قلم خرید 
 139 9کننده  تأمین 41 9قلم خرید 
 949 9کننده  تأمین 199 9قلم خرید 
 139 4کننده  تأمین 199 4قلم خرید 
 929 2کننده  تأمین 19 2قلم خرید 
 999 6کننده  تأمین 169 6قلم خرید 
 999 1کننده  تأمین 199 1قلم خرید 
   129 3قلم خرید 
 139 3قلم خرید 

l=9 ها دسته کلیه برای 
 999 19قلم خرید 

 

 بحث -4

با محاسبه ریسک تأمین و اثکر سکود هکر یکک از     

اقالم خرید، مطابق با مدل کرالجیک اقکالم خریکد بکه    

چهار دسته اسکتراتژیک، اهرمکی، گلوگکاهی و عکادی     

بنککدی اقککالم خریککد بککه   دسککته. شککوند تقسککیم مککی

هکای تکأمین و    کند که سیاسکت  گیران کمک می تصمیم

کنندگان را متناسب بکا ماهیکت اقکالم     ا تأمینارتباط ب

بنکدی پیشکنهادی،    بکه کمکک دسکته    .خرید اتخاذ کنند

کنندگان مطلوب بکه   تأمین خریداران قادر به شناسایی

تواند به بهترین وجه نیازهکای   شوند که می ای می گونه

همکانطور ککه   . خرید را پوشش دهد هر دسته از اقالم

تنها قلم خریکد   9قلم خرید ،مشخص است 2از شکل

 استاستراتژیک شرکت 

این قلم خرید، ریسکک تکأمین و نیکز اثکر سکود      . 

کنکد و   نقش کلیدی در شرکت ایفکا مکی  باالیی دارد و 

هکای دقیکق و مکدون و     برنامکه   نیازمند  علت،به همین 

کننکده مربوطکه    ارتباط مناسب و بلندمکدت بکا تکأمین   

صیص تخ 1این قلم خرید در اولویت  ،بنابراین. است
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، اقالم اهرمی 4و  9اقالم خرید  .گیرد سفارش قرار می

به این معنی که اثر سود باال و در عین  ؛شناخته شدند

خریدار مانور زیادی . ریسک تأمین پایینی دارند ،حال

زنی این اقکالم دارد و بکرای او پیکدا ککردن      برای چانه

بهترین قیمت خرید به وسیله برگزاری مناقصه سکاده  

اقالم گلوگاهی هستند که  1و  2، 1م خرید اقال. است

بیانگر ریسک تأمین بکاال و اثکر سکود پکایین اسکت و      

 فراوانککیهککا و مشکککالت   تککأمین آنهککا بککا ریسککک  

هککای مناسککب بککرای اقککالم   سیاسککت. روسککت هروبکک

کننده و سکایر   گلوگاهی ضمانت قرارداد، کنترل تأمین

سکایر   .داشکتن موجکودی اسکت    منظور نگه ها به برنامه

 . اند اقالم خرید نیز اقالم خرید عادی تعیین شده

این اقالم ریسک تأمین و اثر سکود پکایینی دارنکد و    

. گیرنکد  ریکزی قکرار مکی    مسلماً در اولویت آخر برنامه

بهترین روش بکرای کنتکرل اقکالم عکادی، نگهداشکت      

سطح موجودی این اقالم در انبکار اسکت و در مکورد    

ه گکر معیارهکا توجک   این اقالم نیازی نیست ککه بکه دی  

 .شود

 
 کنندگان تخصیص یافته به تأمین های سفارش -10جدول

مجموع 

 ها سفارش

 اقالم خرید

 تأمین کنندگان
10 8 9 7 6 5 4 3 2 1 

 1کننده  تأمین          999 999

 9کننده  تأمین   29 199       139

 9کننده  تأمین           9

 4ه کنند تأمین 29 41         31

 2کننده  تأمین      169  39   929

 6کننده  تأمین 99    19  199    999

 1کننده  تأمین   29     69 139  939

 

 منظکور شناسکایی تکأمین    هدر این مقاله، نوآورانه بک 

کننکدگان طکی چهکار     کنندگان برتر هر دسکته، تکأمین  

مرحلککه بطککور جداگانککه و بککا معیارهککای متناسککب بککا 

بکرای مثکال،   . شوند اقالم خرید ارزیابی میبندی  دسته

کننکدگان اقکالم اسکتراتژیک     معیارهایی که برای تأمین

کننکدگان   تأمین با معیارهای ارزیابی، شوند انتخاب می

تکأمین   برایکنندگان کاندید  تأمین. متفاوتندگلوگاهی 

اقککالم اسککتراتژیک توسککط کلیککه معیارهککا ارزیککابی    

ده اهمیکت ایکن اقکالم    دهنک  له نشانااین مس. شوند می

برقکراری   برایاست و ارزیابی جامع اقدامی ضروری 

دلیکل    هب. کنندگان است ارتباط بلندمدت با این تأمین

 بکرای اثر سود باالی اقالم اهرمی، معیارهکای مناسکب   

کننکدگان ایکن دسکته بیشکتر از جکنس       ارزیابی تکأمین 

معیارهکایی ککه از   . شکود  معیارهای مالی پیشکنهاد مکی  

های مختلف تأمین اقالم را  های گوناگون ریسک جنبه

کننکدگان اقکالم    ارزیابی تکأمین برای  ،کنند ارزیابی می

معیکار   ،در نهایکت . گلوگاهی در نظر گرفته می شکوند 

 قیمککت پیشککنهادی مهمتککرین معیککار ارزیککابی تککأمین 
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 ،صورت به این. آید حساب می کنندگان اقالم عادی به

الم خرید در ارزیکابی  در رویکرد پیشنهادی، ماهیت اق

بکر همکین   . ای دارد کننکده   کنندگان نقش تعیکین  تأمین

 ،کنندگانی وجود داشکته باشکند    اساس، چه بسا تأمین

که به منظور تأمین اقالم استراتژیک باالترین اولویکت  

 .را داشته باشند ولی برای اقالم اهرمی بهترین نباشند

 گزینه بهترین 4کننده دهد که تأمین نتایج نشان می

تکأمین اقکالم اسکتراتژیک و گلوگکاهی اسکت و       برای

بکه ترتیکب بکاالترین اولویکت      2و  9کننکدگان   تأمین

 . تأمین اقالم اهرمی و عادی هستند

ای  کننکده  تنهکا تکأمین   9کننده همچنین تأمین

ایکن  . است که سفارشی به آن تخصیص نیافتکه اسکت  

کننکده   دهنده این نیسکت ککه ایکن تکأمین     اتفاق نشان

. سبت به سایرین بکدترین عملککرد را داشکته اسکت    ن

مشکخص اسکت، ایکن     1تا  4طور که از جداول  ههمان

کننککده حتککی سککومین اولویککت تککأمین اقککالم   تککأمین

در واقع، ظرفیت بکاالی  . استراتژیک و گلوگاهی است

کنندگان اولویت باالتر اجازه تخصیص سفارش  تأمین

ی دیگکر،  از سکو . کننکده را نکداده اسکت    به این تأمین

 طکور کامکل بکه تکأمین     هب 19سفارش خرید قلم خرید

ایککن تنهککا بککه ایککن . تخصککیص یافککت اسککت 1کننککده

تأمین  برایای مناسب  گزینه 1کننده معناست که تأمین

کننده در ارزیکابی   اقالم عادی است، وگرنه این تأمین

 نسبت به سکایر تکأمین  ( 4جدول)توسط کلیه معیارها 

 .قرار گرفته است یپایانکنندگان در اولویت 

 بکه تکأمین   هکا  در صورتی که تخصیص سکفارش 

، (پیشکینه پکژوهش  ) کنندگان مطابق با سایر تحقیقکات 

گرفکت   بدون درنظر گرفتن ماهیت اقالم صکورت مکی  

بکار و توسکط کلیکه     کننکدگان تنهکا یکک    یعنی تکأمین )

، شکاهد نتکایج تخصکیص    (شکدند  معیارها ارزیابی مکی 

تخصیص سفارش بکه  نتیجه  11جدول. متفاوت بودیم

کنندگان را بدون درنظر گکرفتن ماهیکت اقکالم     تأمین

  .دهد خرید نشان می

 

 گرفتن ماهیت اقالم خرید کنندگان بدون درنظر تخصیص یافته به تأمین های سفارش -11 جدول

مجموع 

 ها سفارش

 اقالم خرید
 کنندگانتأمین

10 8 9 7 6 5 4 3 2 1 

 1کننده تأمین           9

 9کننده تأمین    111 69      139

 9کننده تأمین 39  199  1 49  19   949

 4کننده تأمین  41  19   199    139

 2کننده تأمین          111 111

 6کننده تأمین        191  39 999

 1کننده تأمین      199   139  999

قابکل مشکاهده اسکت،     11طور که در جدول همان
ای است که سفارشی بکه   کننده تنها تأمین 1کننده تأمین

از کلیکه ظرفیکت    ،همچنکین . آن تخصیص نیافته است

استفاده نشده است، در حالی که قیمکت   2کننده تأمین
 کنندگان نسکبت بکه سکایر تکأمین     پیشنهادی این تأمین

تکأمین اقکالم عکادی     بکرای تکر اسکت و    کنندگان پایین
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از . رسکند  ظکر مکی  مناسکب بکه ن  ( 19و  3، 3، 6اقالم )
تأمین اقالم  برای 6و  9کنندگان  سوی دیگر، از تأمین

که مطابق  در حالی ،شود اهی و عادی استفاده میگگلو
هکای   کننده در اولویکت  این دو تأمین 4و  9با جداول 

 . قرار دارندبرای تأمین این اقالم پایین 
کته قابل ذکر دیگر این است که بکا افکزایش حکداکثر    

، 9بکه   9دگان اقالم خرید مسکاله حاضکر از   تأمین کنن
نکتکه مهکم   . شکود  تغییری در جواب بهینه حاصل نمی

مطابق بکا مکدل   . دیگر، محدودیت بودجه خرید است
بودجککه در دسککترس طراحککی شککده، در صککورتی کککه 

باید هنکوز اولویکت را بکه خریکد قلکم      محدود باشد، 
بکا   و از تکأمین اقکالم  استراتژیک با بودجه اضافی داد 

 .اجتناب کردتر  درجات پایین
 

 گیری نتیجه -5

 حاضر، ارزیکابی و انتخکاب تکأمین    پژوهشهدف 
در  .کنندگان با درنظر گرفتن ماهیت اقالم خرید است

ها باید در ابتکدا بتواننکد اقکالم     چنین شرایطی، شرکت
بنکدی کننکد تکا بکر      مورد نیاز خود را شناسایی و دسته

اندیککد را کننککدگان ک همککین اسککاس بتواننککد تککأمین  
هکای مختلکف خریکد را اعمکال      بندی و سیاسکت  طبقه
بندی پیشنهادی، خریداران قادر به  به کمک طبقه .کنند

شکوند   ای مکی  کنندگان کاندید به گونه شناسایی تأمین
تواند بکه بهتکرین وجکه نیازهکای هکر طبقکه را        که می

بررسی بندی اقالم در شرکت  نتایج دسته. پوشش دهد
درصکد از   19که اقالم اسکتراتژیک  دهد  نشان می شده

اقککالم اهرمککی و . دهککد اقککالم خریککد را تشکککیل مککی
درصکد از ککل اقکالم     99و  99گلوگاهی بکه ترتیکب   

درصکد از اقکالم    49دهند و نهایتاً  خرید را تشکیل می
بکه ایکن    .خرید، اقالم عادی تشخیص داده شده است

مدیریت شرکت از ماهیت اقکالم خریکد آگکاه     ،ترتیب
متناسکب بکا ماهیکت     ییها تواند سیاست د و میشو می

 .اقالم خرید در نظر بگیرد

کننکدگان تمرککز    ها باید از میان کلیه تأمین شرکت
کنندگان اقالم استراتژیک خود داشته  ای بر تأمین ویژه

مکدت و ککامالً    این روابط باید به صورت بلند. باشند
شکود ککه برخکی از     حتی مشکاهده مکی   ؛نزدیک باشد

کننکدگان اسکتراتژیک    های بزرگ دنیا با تکأمین  شرکت
شوند تا کیفیت و قیمت نهایی محصول  خود ادغام می

تواند بکا تمرککز بکر     شرکت می. خود را بهبود بخشند
مقادیر سفارش جداگانه و تجمیع آنها و واگذاری بکه  

های بکاال، و پوشکش    کننده، پذیرفتن قیمت یک تأمین
اردادها موقعیت خود کل مقادیر مورد نیاز از طریق قر

، شکرکت بکه   ایکن  با وجود. در تأمین را تحکیم بخشد
منظور کاهش ریسک وابستگی طوالنی مدت از یکک  
منبع، باید به دنبال تأمین کنندگان یا اقکالم جکایگزین   
 ؛باشد و حتی به فکر یکپارچگی رو به عقب نیز باشد

به این معنا که در صورت نیاز، با تکأمین کننکده خکود    
هنگکامی ککه   . و شرکتی یکپارچه تشکیل دهنکد  ادغام

وسکت، مجبکور بکه برقکراری     ر هشرکت با ضعف روبک 
های بکاالتر بکه   مدت و پذیرش قیمت قراردادهای بلند

از طکرف  . شکود  منظور حصول اطمینان از تکأمین مکی  
کننکدگان خکود    دیگر، اگر شرکت خریکدار از تکأمین  

و تواند از قکدرت خکود اسکتفاده کنکد      قویتر باشد می
کننکدگان   از سوی دیگر، در مورد تأمین. زنی کند چانه

هکای روابکط    اقالم عادی، نیکازی بکه پرداخکت هزینکه    
 هکا در مکورد تکأمین    شرکت. متقابل و بلندمدت نیست
کننکدگان   تواننکد میکان تکأمین    کنندگان این اقکالم مکی  

ای  از ایکن طریکق امتیکازات ویکژه     ،رقابت ایجاد کرده
بکرای ایکن دسکته از اقکالم      ،در واقکع . دست آورنکد  هب

هککا و نحککوه بازپرداخککت  معیارهککای قیمککت، تخفیککف
اقککالم  ،از سککوی دیگککر. یابنککد اهمیککت بیشککتری مککی
هکا دارنکد و    ای در شرکت کننده گلوگاهی نقش تعیین

ریکزی مناسکبی نیکاز     تأمین درست و بموقع آنها برنامه
شد که تأمین ایکن   یادآوردر مورد این اقالم باید . دارد
کننده سیاست مناسبی به نظکر   اقالم از چند تأمین نوع
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کنندگان مناسکب بکرای     هر چند یافتن تأمین ؛رسد می
 .این اقالم دشوار باشد

 در این مقاله، فرض بر ایکن بکود ککه کلیکه تکأمین     
. کنندگان توانایی تأمین تمامی اقکالم خریکد را دارنکد   

خریکد   هکای  اولویت دوم تخصیص سفارش ،همچنین
م اسکتراتژیک متعلکق بکه اقکالم اهرمکی و      پس از اقکال 

در واقع، تفاوتی میان اقالم اهرمکی و  . گلوگاهی است
درنظکر  های خریکد   برای تخصیص سفارشگلوگاهی 

به ایکن معنکا ککه در اولویکت دوم      ؛گرفته نشده است
تخصیص، تفاوت وزنی میان اقالم گلوگاهی و اهرمی 

ز دسکت آمکده ا   هاوزان بک  ،همچنین. لحاظ نشده است
معیارهای ریسک تأمین و اثر سود بکه یکک میکزان در    

در ایکن مقالکه، از   . گکذار بودنکد  رریزی تأثی مدل برنامه
برآورد وزن اهمیکت نسکبی    برایابزار آنتروپی شانون 

این ابزار بکا  . کنندگان و اقالم خرید استفاده شد تأمین
وجود سادگی در محاسبات، دارای نقاط قوت زیکادی  

ایکن روش، عکدم نیکاز بکه وزن      از جمله دقکت  ؛است
تعیین  ،و همچنینگیران  توسط تصمیماهمیت معیارها 

این ابزار بکرخالف سکایر   . صورت پویا هوزن اهمیت ب
گیری چندمعیاره، قکادر اسکت بکدون     ابزارهای تصمیم

گیری، با توجه  دریافت وزن اهمیت معیارهای تصمیم
بککه مقککادیر ارزیککابی شککده، وزن اهمیککت معیارهککا را  

. بندی کنکد  ها را رتبه اسبه و بر همین اساس، گزینهمح
آمده توسط  دست هذکر است که اوزان اهمیت ب شایان

. گیری اسکت  این ابزار، قابل تعدیل توسط تیم تصمیم
از جمله  ،گیری چندمعیاره ابزارهای دیگر تصمیم ،البته

مراتبکی و تاپسکیس    فرآیند تجزیکه و تحلیکل سلسکله   
ن اهمیکت معیارهکای ارزیکابی    تعیکین وز توانند در  می

شکده،  استفاده  بندی اقالم خرید تأمین کنندگان و دسته
بندی و یا تأمین کنندگان  براساس آن اقالم خرید دسته

 .بندی شوند رتبه
توانند به عنوان تحقیقات آتی مکورد   موارد زیر می

تفکاوت قائکل شکدن     ،اول :توجه محققان قرار گیرنکد 

اقکالم اهرمکی و   ا به ه سفارشمیان اولویت تخصیص 
اسککککتفاده از دیگککککر ابزارهککککای  ،دوم ؛گلوگککککاهی

گیکری چنکدمعیاره ماننکد تاپسکیس، تجزیکه و       تصمیم
بکرای تعیکین    ها و تحلیل پوششی دادهای  تحلیل شبکه

سکوم،   اوزان نهایی ابعاد ریسکک تکأمین و اثکر سکود؛    
گیکری در مکورد    گروه تصکمیم  هایدرنظر گرفتن نظر

چهکارم،   ؛گیکری  رهای تصکمیم معیااهمیت وزن تعیین 
تفاوت قائل شدن میان تأثیر معیارهای ریسکک تکأمین   

ککارگیری   هو نهایتکاً بک   ریکزی  و اثر سود در مدل برنامه
های صنعتی و خدماتی و  رویکرد پیشنهادی در محیط

 .حاضر پژوهشآمده با  دست همقایسه نتایج ب
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