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چکیده
شرکت های برجسته صنعتی بیش از نیمی ،از منافع مالی شان را بر روی خرید مواد اولیه و قطعات مورد نیاز سرمایه گذاری
کرده و این سهم سرمایه گذاری با گرایش های اخیر به سمت کوچک سازی شرکت های خودروسازی و توجه بیشتر به منبع
یابی بیرونی در حال افزایش است .این تحقیق در صدد است تا پس از شناسایی بهترین تامین کنندگان تجهیزات محصوالت
تولیدی خودرو در زمینه مدیریت تامین کنندگان و تحلیل و مقایسه آنها ،با هدف کمک به صنایع خودروسازی کشورمان ایران
بپردازد .اطالعات درتحقیق حاضر ،به بررسی عوامل موثر بر انتخاب تامین کنندگان تجهیزات محصوالت تولیدی شرکت سایپا
میپردازد و صرفاً شرایط موجود را بررسی می کند ،از نظر هدف یک تحقیق کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش از نوع توصیفی
پیمایشی به حساب میآید که طی دو مرحله انجام میپذیرد .در مرحله اول به شناسایی عوامل موثر بر انتخاب تامینکنندگان تجهیزات از طریق مطالعات کتابخانه ای و همچنین بررسی ادبیات تحقیق می پردازد و دادههای مورد نیاز مرحله دوم
که تعیین اولویت بندی عوامل موثر بر انتخاب این تامین کنندگان با استفاده از نرم افزار  MATLABجهت انجام محاسبات
با رویکردهای  ANPفازی و  TOPSISفازی انجام خواهد گرفت .بر طبق نتایج بدست آمده از این تحقیق ،اوزان نهایی
معیارها نسبت به هدف با تحلیل شبکه ای فازی در تحویل به موقع( )0/571در کیفیت محصول( )0/581در
قیمت/هزینه( )0/511در تسهیالت و فن آوری( )0/517در پاسخگویی به نیاز مشتری( )0/511در حرفه ای بودن تامین
کننده( )0/517و در کیفیت رابطه با تامین کننده( ) 0/08دارای باالترین اولویت بودند و از طرفی دیگر کیفیت محصول دارای
بیشترین اهمیت در نظر کارشناسان شناخته شد .در نتایج حاصل از رتبه بندی گزینه ها با تکنیک  TOPSISفازی حاکی از
این است که گزینه  A1از اولویت برتری نسبت به سایر گزینه ها برخوردار است.
واژگان کلیدی :تامین کنندگان قطعات ANP ،فازی Topsis ،فازی ،تصمیم گیری
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مقدمه
برای محیط همیشه در حال تغییر این دوران و تغییر در شیوه تعامالت شرکت ها با تامین کنندگان و پیچیدگی بازارها ،کاهش
دوره عمر محصوالت و اهمیت یافتن زمان پاسخ گویی به مشتریان و افزایش انعطاف پذیری ،ضرورت شناسایی بهترین تامین
کنندگان تجهیزات ،عاملی حیاتی برای رقابت پذیری سازمان ها می باشد .بنابراین انتخاب تامین کنندگان تجهیزات محصوالت
تولیدی ،کمک به تعالی سازمان و عملکرد بهتر را به همراه دارد(سو ،کو ،چن و هو .)1051 ،فرآیند جهانیشدن و سرعت
پیشرفت های فنی باعث دگرگونی سریع بازارها شده است .موفقیت در بازارهای پر چالش آینده ،مستلزم آمادگی الزم برای
واکنش آگاهانه و سریع است .واحدهایی از این آمادگی برخوردارند که در محیطی کامالً رقابتی فعالیت داشته باشند( .سانتوس
و سانچز.)1051 ،
امروزه شرکت های تامین کننده قطعات نیز برای ارائه خدمات بهتر به منظور بهبود کیفیت خدمات مورد انتظار مشتریان جهت
جلب رضایت آنان و به شیوه های نوین بازاریابی روی آورده اند(فرن و هوگس .)1051 ،انتخاب شیوه صحیح شناسایی بهترین
تامین کننده و دستیابی به مزیت رقابتی در ارائه خدمات هر چه مطلوبتر از طرف شرکت ها نیازمند شناسایی و اولویت بندی
عوامل مؤثر بر ارتقاء این خدمات می باشد .نتایج تحقیقات نشان می دهد یکی از مهم ترین متغیرها ،فرآیند انتخاب تأمین
کننده می باشد که تأثیر مستقیمی بر عملکرد هر سازمان دارد .موفقیت یک زنجیره تأمین به شدت وابسته به فرآیند درست
انتخاب تأمین کنندگان می باشد(استادلر )1051 ،به طوری که هرگونه کمبود در هماهنگی این فرآیند منجر به تأخیر بیش از
حد و خدمات ضعیف به مشتری خواهد شد.
ادبیات تحقیق
امروزه تعداد قطعات محصوالت مدرن صنعتی (به عنوان نمونه ،خودرو) به قدری زیاد شده است که مسئله تامین این قطعات و
مدیریت تامین کنندگان آنها به مشکل بزرگی برای شرکت های تولیدکننده تبدیل شده است(عبدالرحمان ،سابرامانیان ،لیو و
شو )1051 ،و به عالوه هرکدام از این قطعات باید در ابتدا به دقت طراحی و سپس ساخته شده و در اختیار مونتاژگر نهایی قرار
گیرند ،هماهنــگ کردن و مدیریت این مهم ،کاری بس طاقت فرساست( .رودریک)1052 ،از آنجا که مواد خام و قطعات ،مهم
ترین بخش از هزینههای یک شرکت را به خود اختصاص میدهند ،مدیریت خرید صحیح ،اهمیت قابل توجهی در کارایی،
اثربخشی و سودآوری یک موسسه دارد .از سوی دیگر ،امروزه با توجه به مفاهیم جدید مدیریت زنجیره عرضه(سورینگ)1051 ،
و موارد مشابه که موجب ایجاد مشارکت با تأمینکنندگان و روابط نزدیک شرکت با تأمینکنندگان میشود ،تأمینکنندگان و
مشتریان ،دیگر به عنوان رقبای سازمان شناخته نمیشوند بلکه اعضایی از یک مجموعه اصلی با نام زنجیره تأمین هستند که
ال آشکار است
هدف هر یک ،حداکثر کردن سود و افزایش بهرهوری کل زنجیره است(آهی و سرسی .)1051 ،بدین ترتیب ،کام ً
که تصمیمگیری درباره انتخاب تأمینکنندگان ،نقش قابل توجهی در تولید و مدیریت لجستیک کارخانهها دارد و بسیاری از
شرکتهای با تجربه بر این باورند که انتخاب تأمینکنندگان ،مهمترین فعالیت یک سازمان به شمار میآید .همچنین از آنجا که
عملکرد تأمین کنندگان ،اثر اساسی بر موفقیت یا شکست یک زنجیره دارد ،هم اکنون انتخاب تأمینکنندگان ،یک وظیفه
استراتژیک شناخته میشود(آندرسن ،الگارد و کراگ .)1051 ،در نتیجه ،تصمیمگیری های نادرست در زمینه انتخاب
تأمینکنندگان ،پیامدهای منفی و زیان های بسیاری را برای شرکت پی بخواهد داشت .بنابراین ،با توجه به موارد ذکر شده،
بررسی و به کارگیری مفاهیم جدید در انتخاب تأمینکنندگان ،امری ضروری به نظر میرسد .عالوه بر این ،با افزایش توجه به
مقوله هایی چون مدیریت کیفیت جامع و تولید بهنگام ،مساله انتخاب تامینکنندگان بعنوان موضوعی بسیار مهم در آمده
است(یزدانی ،عطافر ،شاهین و خردمندیان .)1051 ،لذا برای اطمینان از عملکرد تامین کنندگان مناسب ،الزم است مجموعه
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ای از برنامههای ارزیابی تامینکنندگان ایجاد شود که هدف از این برنامهها در کوتاهمدت ،تالش در جهت مطابقت عملکرد
تامینکنندگان با نیازهای شرکت و در بلندمدت امکان یافتن تامینکنندگان مناسب و برقراری ارتباط طوالنی مدت با
تامینکنندگان می باشد (سارکیس .)1051 ،در نتیجه ارزیابی و انتخاب تامینکنندگان برای موفقیت شرکتها از اهمیت باالیی
برخوردار است چرا که هزینه و کیفیت کاالی فروخته شده به طور مستقیم در ارتباط با هزینه و کیفیت کاالی خریداری شده
است .تا حدی که موفقیت در تولید محصوالت با کیفیت باال و قیمت پایین بدون در نظر گرفتن مجموعهای از تامینکنندگان
مناسب بسیار دشوار است (مانزکا ،هندزفیلد ،گوئینیپرو و پترسن.)1051 ،
در صنعت خودرو نیز در حدود نیمی از درآمدهای این صنعت به سفارشات مدیریت زنجیره تامین تعلق داشته که با روند
گرایش به خرید هرچه بیشتر این رقم در حال افزایش می باشد (ونیچ چین چای .)1052 ،این در حالی است که بعلت زیاد
بودن قطعات منفصله محصوالتی مانند خودرو ،لزوم سرمایهگذاری هنگفت برای تولید آنها و از همه مهمتر مدیریت و اداره امور
تولید همه آنها باعث شده است تا یک شرکت خودروساز قادر به ساخت همه آنها نباشد و برای تامین آنها با صدها کارخانه و
کارگاه کوچک قرارداد منعقد کند(کتز ،مک دافی و پیل .)1051 ،شرکتهای خودروسازی برای موفقیت و هماهنگ کردن
فعالیتهای کارگاهها و کارخانههای قطعهساز با برنامه تولید خود باید با آنها ارتباط مناسبی برقرار کنند ،این ارتباط را به نحوه
موثر اداره کنند ،تغییرات محیطی را حتیالمقدور پیشبینی کنند و اصالحات تعدیلی مناسب را انجام دهند ،در ﻏیر این صورت
اگر قادر به ارزیابی درست تامین کنندگان و برقراری ارتباط مناسب با آنها نباشند ،نه تنها قادر به بهینهسازی محصول خود
نخواهند بود بلکه خط تولید فعلی نیز دچار مشکل شده و در نهایت سبب معوق ماندن برنامه تحویل کاال به مشتری ،بیکار
ماندن کارگران ،ماشین آالت و افزایش هزینههای نگهداری موجودی میباشد(ساواستانو ،آمندوال ،فابریزیو و ماسارونی.)1051 ،
بنابراین مطالعه نحوه انتخاب عرضهکننده که یکی از اساسیترین وظیفه مدیریت عرضهکننده می باشد ،ضروری به نظر
میرسد.
 .با توجه به نقش اساسی تامین کنندگان در تعیین معیارهای کیفیت ،هزینه و خدمات در دستیابی به اهداف زنجیره تامین،
یکی از وظایف اساسی واحدهای خرید در مدیریت زنجیره تامین ،ارزیابی ،انتخاب و جذب تامین کنندگان مناسب و توانا جهت
تهیه و فراهم نمودن احتیاجات سازمان است(کریستوفر .)1051 ،مسئله ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان بالقوه ،یک مساله
تصمیم گیری چند معیاره گروهی است که درجه عدم اطمینان داده ها ،تعداد تصمیم گیرندگان و ماهیت معیارها از جمله
موضوعاتی است که باید در این مسائل مورد توجه قرار گیرد.
ا ین امر می تواند از جنبه های مختلف دارای اهمیت باشد ،مانند استفاده از بهترین تامین کنندگان ،کاهش هزینه کل محصول
تولید شده ،کاهش هزینه مدیریت تامین کنندگان ،استفاده از کلیه امکانات تامین کنندگان ،توان ایجاد توسعه تامین کنندگان
جهت ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان(ویزنر ،تان و لئونگ .)1052 ،در نتیجه بدون تردید ،مهمترین و حساس ترین مرحله در
فرآیند خرید هر سازمان ،ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان است .فیلیپ کروسبی یک متخصص کیفیت بیان می کند که بخش
عمده ای از مشکالت کیفیت یک شرکت ،بخاطر انتخاب و مدیریت ضعیف تامین کنندگان قطعات و مواد اولیه می باشد ،پس
یک تصمیم صحیح انتخاب تامین کننده مناسب ،می تواند بخش بزرگی از مشکالت آینده را کاهش داده و یا حذف کند .در
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حقیقت ،انتخاب مجموعه مناسبی از تامین کنندگان برای کار با آنها ،در جهت موفقیت یک شرکت امری بسیار مهم و حیاتی
می باشد و در طی سالیان طوالنی ،بر انتخاب تامین کننده تاکید گردیده است ( زاییری.)1051 ،
از عوامل مهم بقاء در محیط پر رقابت امروزی ،کاهش هزینه های تولید محصول می باشد .انتخاب تامین کنندگان مناسب می
تواند به شکل قابل مالحضه ای هزینه های خرید ر ا کاهش داده و قابلیت رقابت پذیری سازمان را افزایش دهد ،چرا که در
بیشتر صنایع هزینه مواد خام و اجزای تشکیل دهنده محصول ،قسمت عمده ای از بهای تمام شده محصول را در بر می گیرد.
اخیرا" با پیدایش مفهوم مدیریت آن ،وسیله ای است که از آن می توان برای افزایش رقابت پذیری زنجیره تامین استفاده
نمود(مرندس ،رینولدز و شرام.)1052 ،
اصوال" در هر فرآیندی تصمیم گیری در مورد چگونگی انتخاب تامین کنندگان ،دو وظیفه اصلی وجود دارد که یکی چگونگی
ارزیابی و دیگری چگونگی انتخاب می باشد .فرآیند ارزیابی شامل شناسایی شاخص ها ،ویژگی ها ،معیارها و عوامل مرتبط با
تصمیم است و فرآیند انتخاب شامل رتبه بندی تامین کنندگان با در نظر گرفتن هر یک از شاخص ها و معیار ها و انتخاب
تامین کننده بالقوه می باشد (اک ،پراجوگو و جایارام .)1051 ،شرکتها به منظور دستیابی به اهداف هزینه پایین ،کیفیت باال،
انعطاف پ ذیری و پاسخ سریع ،به طور فزاینده ای در جهت نگرش های انتخاب تامین کننده بهتر قدم بر می دارند .این نگرش
ها ،مستلزم همکاری در تسهیم هزینه ها ،مزایا ،تخصص و سعی برای درک ضعف ها و قوت های هم دیگر است که در عوض به
تک منبع یابی و روابط بلندمدت با تامین کننده منجر می شود (ویل و رایج.)1052 ،
از طرفی تقاضاهای متغیر مشتری سبب افزایش عدم اطمینان و ابهام در فرآیند چنین تصمیم گیری می گردد ،بنابراین
اهمیت فرآیند انتخاب تامین کننده پا به پای افزایش پیچیدگی آن ،افزایش یافته است .در یک زنجیره ی تامین ،تغییر
نیازمندی های تا مین کنندگان ممکن است سبب تبدیل عمل انتخاب تامین کننده به عملی بسیار تکرار شونده به موازات شکل
گیری و شکل گیری مجدد زنجیره ی تامین گردد .پیچیدگی بیشتر زمانی ظهور می یابد که تامین کنندگان بالقوه مختلف به
ازای معیار های متفاوت مشخصه های عملکردی متفاوتی داشته باشند (ریزاری ،کاران و جالیی .)1051 ،در نتیجه وجود یک
فرآیند اثربخش انتخاب تامین کننده در زنجیره ی تامین مستلزم شناسایی ترکیبی اثربخش از تامین کنندگان ،تولید کنندگان
و توزیع کنندگانی است که ترکیب و کیفیت مناسبی از محصوالت و خدمات برای مشتریان فراهم آورد .البته تعیین تامین
کنندگان در محیط زنجیره ی تامین با چنین شرایطی عملی پیچیده خواهد بود .در شرایط بازار تقاضا مدار و پویا به این معنی
است که تصمیم گیرندگان سازمانی بایستی مجموعه ی وسیعی از معیارهای انتخاب را در نظر بگیرند .در مباحث مربوط به
مدیریت زنجیره تامین بحثهای خرید ،منبع یابی و فرآیند ارزیابی و انتخاب تامینکننده دارای اهمیت فوق العادهای می باشد،
بدلیل اینکه فرآیند منبعیابی و انتخاب تامینکننده ناحیهای بالقوه جهت بهبود در زنجیره تامین هستند( گوویندان ،کالیان،
کانان و هاک .)1052 ،در واقع موفقیت در تامین از بیرون با انتخاب صحیح تامینکنندگان آﻏاز میشود و در بلندمدت به نحوه
اداره روابط با تامینکنندگان بستگی مستقیم دارد ،زیرا تامین کنندگان نقش مهمی در موفقیت یا شکست یک شرکت اعمال
می کنند .ارزیابی و انتخاب تامینکنندگان ،روند پیدا کردن تامینکنندگانی است که قادر به تامین محصوالت یا خدمات با
کیفیت در زمان ،میزان و مقدار مناسب باشند .در این زمینه کارشناسان توافق دارند که ارزیابی و انتخاب تامینکننده یکی از
کارکردهای مهم بخش خرید است که به گسترش کسب و کار ،کاهش هزینههای مواد اولیه و افزایش مزیت رقابتی کمک
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میکند (ژو ،سارکیس و الی .)1051 ،در نتیجه خرید که قبالً یک ابزار تاکتیکی محﺾ در نظر گرفته میشد ،هم اکنون به
عنوان یک وظیفه استراتژیک شناخته میشود.
 .از طرفی در چند سال اخیر ،صنعت خودرو نیز همانند بسیاری از صنایع دیگر با رویکردهای نوینی در قلمرو مدیریت مواجه
شده است که استفاده از آنها نیل به اهداف سازمانی را تسهیل می کند .بر این اساس مدیران شرکتهای خودروسازی ،با
بهرهگیری از نگرش مدیریت زنجیره تامین توانسته اند در جهت کاهش هزینهها ،افزایش کیفیت محصوالت و نیز باالبردن
رضایت مشتریان گام های مهمی را بردارند .در این صنعت محصول نهایی از قطعات منفصله زیادی تشکیل میشود ،به طور
مثال یک خودرو سواری معمولی به طور متوسط از بیش از  1000قطعه تشکیل شده ،که از این تعداد حدود  %70آن در خارج
از سازمان و توسط سازندگان قطعات تامین میشود که اﻏلب آنها فعالیتهای طراحی محصول را نیز در کنار فعالیت ساخت
انجام می دهند.
این در حالیست که در صنعت خودروسازی ترکیب پروسهها از نوع  Aشکل هستند و نقطه بحرانی این صنایع در ابتدای خط
تولید یعنی محل فراهم نمودن قطعات منفصله محصوالت میباشد .در نتیجه اگر شرکت خودروساز قادر نباشد ارتباط مناسبی
با سازندگان قطعه ایجاد کند نه تنها قادر به بهینهسازی محصول نمیگردد بلکه خط تولید محصول فعلی نیز دچار مشکل شده
و احتماال" متوقف میشود .این بدان معنا میباشد که قابلیت رقابت در صنعت خودرو کامًال وابستگی به عملکرد و کارایی
تامینکنندگان قطعات دارد.
ضمنأ تامینکنندگان قطعات خودروهای سواری شرکت سایپا در مواقعی بدلیل ارسال قطعات با کیفیت پایین ،عدم تحویل به
موقع کاال و ﻏیره سبب توقف خطوط تولیدی ،بیکار ماندن کارگران ،تحمیل هزینههای دوبارهکاری بدلیل تعویﺾ قطعه معیوب
یا تعویﺾ آن ،افزایش هزینههای نگهداری موجودی ،پایین آمدن کیفیت خودروهای تولیدی ،و در نهایت تأخیر در تحویل
خودرو به مشتری و نارضایتی آنها میگردند.
با توجه به اهمیت عوامل موثر در جهت بهبود انتخاب تامین کنندگان تجهیزات محصوالت تولیدی شرکت سایپا ،هدف تحقیق
حاضر پاسخ گویی به سواالت زیر می باشد:
 .5مهمترین عوامل موثر بر انتخاب تامین کنندگان تجهیزات خودرو چیست ؟
 .1اولویت هر یک از عوامل شناسایی شده در انتخاب تامین کنندگان تجهیزات خودرو چگونه است ؟
 .1رتبه بندی هر یک از تامین کنند گان تجهیزات تولیدی محصوالت سایپا چگونه است؟

روش شناسی تحقیق
این تحقیق از نظر هدف ،کاربردی و از نظر روش ،توصیفی است ،اما از منظر روششناسی از نوع کمی ـ کیفی که به صورت
مطالعة میدانی صورت پذیرفته است .برای تعیین گزینههای درخت سلسله مراتب تصمیم از مصاحبه با خبرگان و بررسی
کتابها و مقاالت مرتبط در این زمینه استفاده شده است .جامعه آماری تحقیق را مدیران شرکتهای تولیدکننده قطعات و
تجهیزات خودرو استان البرز و تهران تشکیل دادهاند .اطالعات مربوط به این شرکتها از طریق سایت رسمی وزارت صنعت،
معدن و تجارت کشور در سال  5112جمع آوری شد .از آنجایی که برای تجزیه و تحلیل دادهها از طریق رویکرد  ANPفازی،
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تعداد افراد نمونه حائز اهمیت نیست بنابراین برای انجام این پژوهش  51تن از مدیران و کارشناسان فعال در بخشهای خرید و
بازرگانی صنعت خودرو به صورت تصادفی انتخاب و پرسشنامه در میان آنها توزیع گردید .ویژگی اصلی این گروه از مدیران این
است که او ًال دارای مدرک تحصیلی لیسانس و یا باالتر در یکی از رشتههای بازرگانی خرید و فروش یا حسابداری ،اقتصاد و یا
مدیریت باشند و ثانی ًا اینکه حداقل  50سال سابقهکار مفید در سطوح مدیریت و یا کارشناس ارشد خرید ،بازاریابی و بازرگانی -
سازمان داشته باشند.
روش و ابزار گردآوری دادهها

به طورکلی ،روشهای گردآوری اطالعات به دو دسته قابل تقسیماند :روشهای کتابخانهایی و روشهای میدانیـ پیمایشی.
روش گردآوری اطالعات درتحقیق حاضر ،از نوع ترکیبی (تلفیقی) میباشد .بدین صورت که برای مرحله اول مطالعات
کتابخانهای و مراجعه به مقاالت دانشگاهی ،مجالت و وب سایتهای تخصصی این صنعت در دستور کار قرار گرفت و برای
مرحله دوم نیز از دو پرسشنامه جهت بهرهگیری از نظر متخصصین و صاحب نظران این حوزه استفاده خواهد شد .در پرسشنامه
اول که برای خبرگان طراحی می شود از سؤاالت طیفی یا درجهبندی که به سؤاالت نگرش سنج یا گرایش سنج معروفند
استفاده خواهد شد و در پرسشنامه دوم که برای مدیران و کارشناسان ارشد صنعت خودرو طراحی می گردد ،سؤاالت در
چارچوب طیف لیکرت می گردد.
روایی و پایایی ابزارگردآوری تحقیق

روایی منطقی پرسشنامه از دو جنبه ظاهری و محتوایی ،به جهت روشن و بدون ابهام بودن گویهها و همچنین کفایت کمیت و
کیفیت آنها ،توسط تعدادی از صاحبنظران و اساتید دانشگاه و تعدادی از مدیران شرکتهای تولید کننده قطعات و تجهیزات
خودرو تأیید گردید .در گام بعدی برای ارزیابی پایائی سواالت پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید که بر اساس
نتایج بدست آمده برابر  0/8گردید که نشان دهنده پایایی خوب و قابل قبول ابزار تحقیق است.
روش تحلیل داده ها
فرایند تحلیل شبکه ای فازی )(FANP & FTOPSIS

نوآوری اصلی این مقاله ،ارائه مدلی ترکیبی شامل دو تکنیک فرآیند تحلیل شبکه ای فازی و  TOPSISتعدیل شده می باشد.
از فرآیند تحلیل شب که ای به دلیل توانمندی آن در پردازش وابستگی بین معیارها استفاده می شود .به عالوه از تکنیک
 TOPSISبه دلیل کاهش حجم محاسبات در ارزیابی تعدادی زیادی گزینه بهره گرفته می شود .مزایای حاصل از دو رهیافت
فوق مسبب اصلی در توسعه این مدل است.
برای تعیین رابطه میزان وابستگی ،از فرآیند تکنیک تحلیل شبکه ای ،که توسعه یافته فرآیند تحلیل سلسله مراتبی است،
استفاده می شود تا اهمیت نسبی معیارها مشخص شود .فرآیند تحلیل شبکه ای به این منظور توسعه یافته است که بدون در
نظر گرفتن فرضیاتی درباره رابطه سلسله مراتبی یک طرفه بین سطوح تصمیم ،شرایط واقعی تری را برای تصمیم گیری فراهم
آورد .برای جایگزینی شکل خطی از باال به پایین و اکیدا" سلسله مراتبی مدل فرآیند تحلیل شبکه ای ساختار شبکه ای
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انعطاف پذیری را در اختیار می گذارد .اهمیت نسبی یا توان اثرگذاری عنصر توسط مقیاس فاصله ای دوقطبی ،مشابه فرآیند
تحلیل سلسله مراتبی اندازه گیری می شود (ساعتی و ورگاس.)1001 ،
فرآیند تحلیل شبکه ای در مقایسه با فرآیند تحلیل سلسله مراتبی قادر است روابط درونی بین سطوح تصمیم و شاخص ها را با
به دست آوردن اوزان مرکب ،از طریق تشکیل ابر ماتریس اداره کند .منظور از ابر ماتریس در فرایند تحلیل شبکه ای ،ماتریس
جزءبندی شده ای است که هر زیر ماتریس آن از مجموعه ای از روابط بین دو عنصر یا خوشه در ساختار شبکه ای به وجود
آمده باشد .ساعتی با استفاده از ماتریس های احتمالی و زنجیره های مارکوف اثبات می کند که وزن نهایی عناصر از رابطه
∞→ W=lim W²ˣ ⁺ ¹ kبدست می آید .در اینجا به دلیل فهم ساده تر ،به جای ایده اولیه ابر ماتریس ،که ساعتی ارائه کرده
است محاسبات ماتریسی استوار است .به دلیل ویژگی امر گزینش تامین کننده ،فرآیند تحلیل شبکه ای در جهت آشکارسازی
تعامالت درون فرایند بکار گرفته می شود .مابقی فرایند گزینش به این صورت است .بدون در نظر گرفتن فرض وابستگی میان
معیارها ،از کارشناسان یا تصمیم گیران خواسته می شود تا تمامی معیارهای پیشنهادی را از طریق مقایسات زوجی ارزیابی
کنند .آنها به سواالتی همچون کدام معیار در ارزیابی تامین کننده باید بیشتر مورد توجه واقع شود؟ و چه مقدار بیشتر؟ پاسخ
می دهند.
اگر چه افراد خبره از شایستگی ها و توانایی های ذهنی خود برای انجام مقایسات استفاده می نمایند ،اما باید به این نکته توجه
داشت که فرآیند تحلیل سلسله مراتبی قراردادی ،امکان انعکاس سبک تفکر انسانی را بطور کامل ندارد .به عبارت بهتر ،استفاده
از مجموعه های فازی ،سازگاری بیشتری با توضیحات زبانی و بعضا" مبهم انسانی دارد و بنابراین بهتر است که با استفاده از
مجموعه های فازی (بکار گیری اعداد فازی) به پیش بینی بلند مدت و تصمیم گیری در دنیای واقعی پرداخت .از آنجاییکه
اعد اد مورد استفاده در این روش اعداد فازی مثلثی هستند ،لذا مقیاس های فازی مورد استفاده در روش فرآیند تحلیل سلسله
مراتبی فازی در جدول ( )5و شکل ( )5نشان داده شده اند.
جدول  :1مقیاس های زبانی برای بیان درجه اهمیت
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شکل  :1مقیاس های زبانی برای بیان درجه اهمیت

تجزیه و تحلیل داده ها
مدل پیشنهادی در این پژوهش با تمرکز بر اساس ساختار هرم شراکت (وبر و همکاران )1000 ،ایجاد و مراحل گزینش به
فرآیندی پیوندی متشکل از پنج گام تبدیل شده است .شکل(.)1
گام اول) تعیین معیارها برای گزینش تامین کننده
گام دوم) شناسایی وابستگی میان معیارها
گام سوم) محاسبه اوزان معیارها
گام چهارم) ارزیابی تامین کنندگان
گام پنجم) مذاکره برای خرید
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شکل  :2چهار چوب پیشنهاد برای گزینش تامین کننده

اولین مرحله ،شناسایی معیارهای مهم و ضروری از طریق تکنیک گروه اسمی است .این تکنیک کارآمدی معیارها را در فرآیند
گزینش تامین کننده میآزماید تا بتوان تصمیمی عادالنه و ﻏیر متعصبانه اتخاذ نمود .بار دیگر کارشناسان به کمک تکنیک
گروه اسمی روابط میان معیارهای گوناگون را مشخص می کنند .پس از آن هر تصمیم گیرنده یا کارشناس وزن متناسب برای
هر معیار را با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای تعیین می کند .از  TOPSISتعدیل شده برای ایجاد ماتریس تصمیم به
منظور کمک به تسهیل و نهایی کردن فرآیند گزینش استفاده می شود .در پایان سازمان با تامین کننده منتخب برای خرید
تجهیزات مورد نظر وارد مذاکره می شود.
در فرآیند ارزیابی تامین کنندگان ،با توجه به معیارهای گوناگونی که می بایست به دقت مورد بررسی و توجه قرار گیرند ،.اتخاذ
تصمیمی عینی و ﻏیر متعصبانه امری بسیار دشوار است .یکی از تکنیک های مدیریت گروهی برای تعیین مجموعه ای از معیار
های ارزیابی ،تکنیک گروه اسمی است .این فرآیند شناخته شده ،همه را به مشارکت وا می دارد .در تکنیک گروه اسمی تمامی
ایده ها از اعتباری یکسان برخوردارند و از سوی گروه ،منصفانه مورد قضاوت قرار می گیرند .در مساله مطروحه ،با توجه به
جمع بندی نظرات ارائه شده در بخش دوم سه معیار قیمت ،کیفیت و تحویل به عنوان محورهای اصلی مورد توافق قرار گرفت
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و با توجه به نوع مطالعه موردی چهار معیار تسهیالت ،پاسخ گویی ،حرفه ای بودن و رابطه با تامین کنندگان به آن اضافه
گردید .هفت معیار ارزیابی بالقوه بر این روال مشخص شده است )1 .تحویل به موقع ( )2 )C₁کیفیت محصول ()3 )C₂
قیمت/هزینه ( )4 )C₃تسهیالت و فن آوری ( )1 )C₄پاسخ گویی به نیاز های مشتری ( )1 )C₅حرفه ای بودن تامین کننده
( )7 )C₆کیفیت رابطه با تامین کننده (.)C₇
به منظور سهولت فرآیند و اجتناب از هر گونه سوء تفاهمی ،در مرحله نخست ،تعامل بین هر یک از دو معیار مد نظر قرار نمی
گیرد ،زیرا ممکن است این معیارها تمامی عوامل تصمیم دخیل در امر گزینش تامین کننده را شامل نشوند .سپس برای
انعکاس وابستگی بین معیارها ،الزم است رابطه دقیق بین معیارها را در ساختار فرآیند تحلیل شبکه ای شناسایی کنیم .از
تکنیک گروه اسمی به منظور شناسایی روابط استفاده می گردد .با توجه به نظرات کارشناسان سه معیار وابسته و چهار معیار
مستقل ارزیابی شدند ،معیارهای وابسته با تکیه بر سه نکته  )5قیمت/هزینه ،از کیفیت محصول و کیفی رابطه با تامین کننده
تاثیر می پذیرد ) 1 ،کیفیت محصول تحت تاثیر تسهیالت و فن آوری قرار دارد و  )1پاسخ گویی به مشتری از تحویل به موقع
تاثیر می پذیرد ،تعامالت ما بین معیارها شناسایی شدند .شکل ( ) 1روابط وابستگی را نشان می دهد .سازمان مورد مطالعه در
این بخش ،شرکت تولید خودروی سایپا ،واقع در کیلومتر  51جاده مخصوص کرج میباشد و هدف ،انتخاب تأمین کنندگان
تجهیزات محصوالت تولیدی شرکت سایپا برای یکی از حساس ترین بخش های شرکت یعنی بخش تهیه و تدارک تجهیزات
می باشد .شرکت خواستار آن است تمام معیارهای مهم که عملکرد این بخش را تحت تأثیر خود قرار می دهد ،به حساب آید.
یک گروه تصمیم گیری متشکل از کارشناسان هر یک از بخشهای تصمیم گیری استراتژیک ،تشکیل شد .بحث های تفصیلی بر
روی هر یک از معیارها و ویژگی های تشریح شده در قسمت قبل انجام شد و در نهایت با در نظر گرفتن سه گزینه تأمین
کننده قطعات ،کار برای انتخاب بهترین تأمین کننده آﻏاز گردید.
سلسله مراتب تصمیم ،درختی است که با توجه به مسأله مورد نظر که قرار است دربارة آن تصمیمگیری شود ،دارای سطوح
متعددی است .سطح اول ،هر درخت نشان دهندة هدف تصمیمگیر است و سطح آخر آن بیانکنندة گزینهها و سطوح میانی
نشان دهندة شاخصهایی است که مالک مقایسه گزینهها است.

شکل  :3نمودار شبکهای تحقیق
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به منظور دستیابی به هدف تحقیق پرسشنامههای مقایسات زوجی طراحی و بین خبرگان توزیع شد .با توجه به رویکرد فازی
در این پژوهش ،از عبارات کالمی و اعداد فازی مندرج در جدول( )1استفاده گردید.

جدول  :2طیف فازی و عبارت کالمی متناظر
کد

عبارات کالمی

عدد فاری

1

ترجیح برابر

)(1,1,1

2

ترجیح کم تا متوسط

)(1,1.5,1.5

3

ترجیح متوسط

)(1,2,2

4

ترجیح متوسط تا زیاد

)(3,3.5,4

5

ترجیح زیاد

)(3,4,4.5

6

ترجیح زیاد تا خیلی زیاد

)(3,4.5,5

7

ترجیح خیلی زیاد

)(5,5.5,6

8

ترجیح خیلی زیاد تا کامال زیاد

)(5,6,7

9

ترجیح کامال زیاد

)(5,7,9

جدول  :3نام گزینهها و عالمت اختصاری آنها
عالمت اختصاری

نام گزینه

A1

X

A2

Y

A3

Z

مراحل بهدست آوردن وزن مؤلفهها با تحلیل شبکهای فازی

براساس سوپرماتریس ،مراحل محاسبه وزن مؤلفهها عبارتند از:
مرحله اول :جهت تجمیع نظرات خبرگان ،از مقایسات زوجی پاسخدهندگان میانگین هندسی گرفته میشود.
مرحله دوم :محاسبه بردار ویژه :برای محاسبه بردار ویژه هر یک از جداول مقایسات زوجی تجمیع شده ،طبق رابطه  1از روش
لگاریتمی حداقل مجذورات ،استفاده میشود.
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1

 n s n
  a kj 


j 1

wks  
, s  l , m, u
1
n
n  n

  aijm 



i 1  j 1


رابطه :9

بهطوریکه:

~  (wl , wm , wu ) k  1,2,3,..., n
w
k
k
k
k
مرحله سوم :تشکیل ماتریسهای بردار ویژه (  :) Wijاین ماتریسها شامل بردارهای ویژهای هستند که از مقایسات زوجیِ
مرحله دوم بهدست آمدهاند.
به طور کلی میتوان این ماتریسها را به دو دسته تقسیم کرد:
 -5ماتریسهایی که شامل بردارهای ویژهای هستند که روابط بین سطحی(عمودی) را نشان میدهند .اگر بین دو مؤلفه رابطه-
ی بین سطحی وجود نداشته باشد در محل تالقی آن دو مؤلفه در ماتریس مقدار ( )0,0 ,0قرار میگیرد .در سایر درایهها هم با
توجه به رابطه عمودی مؤلفهها ،مقادیر بردار ویژهی بهدست آمده از مرحله دوم قرار میگیرد.
 -1ماتریسهایی که شامل بردارهای ویژهای هستند که روابط افقی(درون سطحی) را نشان میدهد .این ماتریسها مربعی بوده
و قطر اصلی آن ( )5,5,5است .اگر بین دو مؤلفه رابطه ی درون سطحی وجود نداشته باشد در محل تالقی آن دو مؤلفه در
ماتریس مقدار ( )0,0 ,0قرار میگیرد .در سایر درایهها هم با توجه به رابطه افقی مؤلفهها ،مقادیر بردار ویژه بهدست آمده از
مرحله دوم قرار میگیرد.
 توجه شود اگر در ماتریس بردار ویژه درون سطحی ،یک یا چند درایه در قطر اصلی ( )5,5,5نشود بدین دلیل است
که در آن ستون نرمال سازی صورت گرفته است .نرمال سازی بدین صورت است که تمامی اعداد فازی آن ستون بر
جمع مقادیر میانی اعداد فازی آن ستون تقسیم میشوند.
مرحله چهارم :محاسبه اوزان نهایی سطوح :برای محاسبه وزن نهایی مؤلفههای هر سطح( * ) Wiمیبایست حاصلضرب ماتریس
بردار ویژه روابط درونی در بردار ویژه همان سطح را در وزن نهایی سطح باالتر ضرب کنیم.

Wi*  Wii  Wi (i 1)  Wi*1

رابطه :11

در صورتیکه برای یک سطح ماتریس  Wiiوجود نداشت ،الزم است یک ماتریس یکه هم درجه جایگزین آن گردد .به عبارت
دیگر میبایست از فرمول زیر استفاده نمایید:
Wi*  I  Wi (i 1)  Wi*1

رابطه :11
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در این قسمت با توجه به شکل( ،)2جداول مقایسات زوجی انجام شده و روش اصالح شده سمی و همکارانش( )1001وزن
مؤلفهها را بدست آورده شده و بر اساس آن اولویتبندی میشوند.
جدول  :4ماتریس اوزان نهایی معیار ها نسبت به هدف
مولفه

وزن فازی نهایی

وزن قطعی نهایی مولفهها

c1

)(0.137,0.18,0.18

0/571

c2

)(0.137,0.195,0.195

0/581

c3

)(0.129,0.16,0.169

0/511

c4

)(0.129,0.154,0.195

0/517

c5

)(0.1,0.117,0.16

0/511

c6

)(0.11,0.122,0.151

0/517

c7

)(0.071,0.073,0.117

0/08

اولویتبندی گزینهها با استفاده از تکنیک  TOPSISفازی

اعداد فازی و عبارات کالمی به کار برده شده در این تحقیق در جدول( )1نشان داده شده است.
جدول :5اعداد فازی و عبارت کالمی
عبارت کالمی

عدد فازی

خیلی ضعیف

)(1,1,3

ضعیف

)(1,3,5

متوسط

)(3,5,7

خوب

)(5,7,9

خیلی خوب

)(7,9,11

در ادامه به یافتههای مراحل تکنیک  Topsisفازی جهت اولویتبندی گزینههای مورد مطالعه میپردازیم.
گام اول :تشکیل ماتریس تصمیمگیری ارزیابی گزینهها
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گام دوم :بی مقیاس نمودن ماتریس تصمیمگیری :در این گام بایستی ماتریس تصمیمگیری فازی ارزیابی گزینهها را به یک
~
ماتریس بیمقیاس فازی (  ) Rتبدیل نمائیم .برای به دست آوردن ماتریس ،کافی است از یکی از روابط زیر استفاده نمایید:

j  1,2,..., n

رابطه :1

 : mتعداد گزینهها

~
~[ R 
rij ] m n i  1,2,..., m

 :nتعداد معیارها

~
اگر اعداد فازی به صورت ) (a,b,cباشند R ،که ماتریس بیمقیاس(نرمالیزه شده) است بدین صورت به دست میآید:

 اگر معیار مثبت باشد:
a ij bij c ij
~
) * rij  ( * , * ,
cj cj cj

رابطه :2

در این رابطه  c *jماکزیمم مقدار  cدر معیار  jدر بین تمام گزینههاست .رابطه شماره ( )1این موضوع را بیان میکند:

c *j  max i cij

رابطه :3

 اگر معیار منفی باشد:

a j a j a j
~
) rij  ( , ,
cij bij aij

رابطه :4

در این رابطه  a°jمینیمم مقدار  aدر معیار  jدر بین تمام گزینههاست .رابطه شماره ( )1این موضوع را بیان میکند:

a°j = miin aij

رابطه : 5

~
گام سوم :ایجاد ماتریس بی مقیاس وزین فازی( ) V
رابطه :6

j = 1,2,…, n
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~
~ v~ij 
rij  w
j

رابطه:7

~ ماتریس بیمقیاس بهدست آمده از گام دوم است و ~
 wهم وزن فازی معیار  jاُم میباشد.
در این رابطه rij
j

گام چهارم :مشخص نمودن ایدهآل مثبت فازی )  ( FPIS , A و ایده آل منفی فازی )  ، ( FPIS , A برای معیارها.
رابطه :8

) *A  (v1* , v2* ,..., vn

رابطه :9

) A  (v1 , v2 ,..., vn

در اين نرم افزار از مقدار ايدهآل مثبت فازي و ايدهآل منفي فازي معرفي شده توسط چِن براي تمام معیارها استفاده ميشود.
اين مقادير عبارتند از:
رابطه :11

)v *j  (1,1,1

رابطه :11

)v j  (0,0,0

گام پنجم :محاسبه مجموع فواصل هر یک از گزینهها از ایدهآل مثبت فازی و ایدهآل منفی فازی:
در صورتی که  Aو  Bدو عدد فازی به شرح زیر باشند ،آنگاه فاصله بین این دو عدد فازی بواسطه رابطه( )51به دست میآید:
~
) A  (a1 , a2 , a3

~
) B  (b1 , b2 , b3

رابطه :12

1
~ ~
D( A, B ) 
] [( a2  a1 ) 2  (b2  b1 )2  (c2  c1 )2
3

با توجه به توضیحات فوق در مورد نحوه محاسبه فاصله بین دوعدد فازی ،فاصلهی هر یک از مؤلفهها را از ایدهآل مثبت و ایده-
آل منفی بهدست می آوریم:
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n

) *d i*   d (v~ij  v~ij

i  1,2,..., m

رابطه :13

j 1

n

) d i   d (v~ij  v~ij

i  1,2,..., m

رابطه :14

j 1

گام ششم :محاسبه نزدیکی نسبی گزینه  iاُم از راه حل ایدهآل .این نزدیکی نسبی را به صورت زیر تعریف می شود:
i  1,2,..., m

رابطه :15

d i
* CCi 
d i  d i

گام هفتم :رتبه بندی گزینه ها :بر اساس ترتیب نزولی میتوان گزینههای موجود از مسأله را رتبهبندی نمود .هر گزینهای که
 CCبزرگتری داشته باشد بهتر است .نتایج در جدول ( )1آورده شده است.
جدول :6رتبهبندی گزینهها
ردیف

گزینه ها

فاصله تا ایدهآل مثبت

فاصله تا ایدهآل منفی

CC

رتبه

1

A1

6/237

0/781

0/551

1

2

A2

1/111

0/718

0/502

2

3

A3

1/181

0/128

0/011

3

نتایج حاصل از رتبهبندی گزینهها با تکنیک  Topsisفازی حاکی از این است که گزینه  A1از اولویت برتری نسبت به سایر
گزینهها برخوردار است.
بحث و نتیجه گیری
همان طور که در بخش های مختلف مقاله گفته شد ،اولین گام حیاتی در مدیریت زنجیره تأمین ،انتخاب شرکای مناسب می
باشد .به همین دلیل هدف پژوهش حاضر ،برجسته کردن اهمیت مدیریت زنجیره تأمین و بزرگترین مشکل آن یعنی انتخاب
بهترین و مناسب ترین تأمین کننده در سیستم های زنجیره تأمین می باشد .با توجه به رویکردی که در جهان نسبت به
همکاری و استفاده از ظرفیت ها و توانایی های همدیگر وجود دارد ،می بایست تأمین کنندگان بر طبق اصول و معیارهای ویژه
ای انتخاب گردند تا ریسک برون سپاری فعالیت ها به حداقل ممکن برسد .لذا جهت کاهش این ریسک می بایست شناسایی،
انتخاب و ارزیابی تأمین کنندگان براساس یک فرآیند سیستماتیک و علمی پایه ریزی و اجرا گردد .در این مقاله سعی شد
مدلی کارا با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای فازی و  TOPSISفازی برای گزینش بهترین تأمین کننده قطعات خودرو ارائه
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شود .به منظور لحاظ وابستگی میان معیارها ،روش فرآیند تحلیل شبکه ای برای به دست آوردن وزن های نسبی معیارها بکار
گرفته شد .در نتیجه پژوهش تجربی مالحظه می شود که روش ارائه شده برای رتبه بندی تأمین کنندگان با توجه به کارکرد
کلی شان و با در نظر گرفتن وابستگی معیارها ،مدلی کاربردی است.
در جهان رقابتی امروز ،شرکت های بزرگ نیاز حیاتی به یک متدولوژی برای ارزیابی تأمین کنندگان و انتخاب بهترین گزینه از
بین آنها را دارند .در این مقاله یک رویکرد فازی توسعه ای شرکت تولیدی در صنعت خودرو برای انتخاب بهترین تأمین
کننده قطعات و تجهیزات صنعتی ارائه گردید .معیارها و ویژگی های اساسی برای انتخاب تأمین کننده با توجه به مقاالت
موجود و تجربه مدیران و کارشناسان در زمینه های مربوطه به دست آمد .بر این اساس تعداد زیادی از معیارها و ویژگی های
درگیر در انتخاب تأمین کننده تشریح گردید.
یافته ها نشان می دهد ،شاخص هایی از قبیل کیفیت محصول با وزن( )0/581و تحویل به موقع با وزن( )0/571در انتخاب
بهترین تامین کنندگان تجهیزات محصوالت تولیدی خودرو از درجه اهمیت خیلی زیادی برخوردار است .همچنین مشخص
شده است که کیفیت رابطه با تامین کننده با وزن( )0/08اهمیت نسبتاً کمی دارد .بقیه شاخص های مطرح شده در این
پژوهش شامل تسهیالت و فن آوری با وزن( )0/517و قیمت /هزینه با وزن( )0/511از درجه اهمیت زیاد و شاخص های حرفه
ای بودن تامین کننده با وزن( )0/517و پاسخگویی به نیاز مشتری با وزن( )0/511از درجه اهمیت نسبتاً زیادی در انتخاب
تامین کننده برخوردار بوده است .این وزن ها گویای اهمیت واقعی هر یک از مالک ها به نسبت هدف انتخاب تأمین کننده می
باشد .لذا با توجه به ویژگی های این مدل می توان کلیه تأثیرات متقابل عناصر تصمیم گیری را وارد محاسبات نموده و فرآیند
تصمیم گیری را به بهترین نحو ممکن انجام داد .با توجه به اهمیت انتخاب بهترین تامین کنندگان تجهیزات محصوالت
تولیدی خودرو به مدیران خرید و بازرگانی این صنعت پیشنهاد می شود با توجه به نتایج بدست آمده از این تحقیق برای
انتخاب بهترین تجهیزات و قطعات خودرو معیارهایی را که دارای وزن باالتری است ،را انتخاب کنند .شایان ذکر است که به
مدیران برنامهریزی خرید توصیه میشود در بین معیارها از انتخاب گزینههایی که وزن پایینی دارند ،اجتناب کنند چراکه
تصمیمگیری نادرست میتواند هزینههای سنگینی به شرکت متحمل کند و چه بسا عایداتی به همراه نداشته باشد.
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