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 چکیده

 شکل به سازمان کردن توانمند ازعوامل یکی عنوان به کنندگان تأمین برتر هاي سازمان در امروزه

 با تولید که است تفکر این از گرفته نشأت عمل و اقدام این و اند گرفته قرار توجه مورد واقعی و عملیاتی

حداقل  یا و غیرممکن تقریبا وفادار و دلسوز کیفی، کنندگان تأمین بدون رقابتی مزیت کسب و کیفیت

 سودمند رابطه و هستند وابسته یکدیگر به آن کنندگان تامین و سازمان .نیست پذیر امکان در درازمدت

 دو هر براي ارزش ایجاد توانایی و افزایش . می دهد افزایش ارزش ایجاد براي را دو هر توانایی طرفه، دو و

 می ایجاد انتظارت مشتریان و نیازها یا بازار تغییرات به پاسخگویی در سرعت و انعطاف نتیجه در طرف،

در این مقاله مسئله انتخاب تامین کنندگان  .گردید خواهد منابع و ها هزینه نمودن بهینه باعث و گردد

-دربخش ییهاپرسشنامهبه منظور انتخاب بهترین تامین کننده . یک شرکت نوشابه سازي مطرح گردید

پس . توزیع شد هاي مختلف شرکت بین کارشناسان و مدیران مرتبط و با تجربه پیرامون موضوع پژوهش

هاي تصمیم گیري چند معیاره از قبیل تکنیکو  AHPآوري اطالعات و با استفاده از روش از جمع

SAW ،TOPSIS  کنندگان براي مواد اولیه شرکت مشخص گردیدبهترین تأمین. 

 

، TOPSIS، روش AHP زنجیره تامین، انتخاب تامین کننده، تحلیل سلسله مراتبی: واژگان کلیدی

 SAWروش 
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 مقدمه 

هاي شدید در محیط تجاري، تحوالت روز افزون محیطی، توجه به نیاز مشتریان و توانایی واکنش سریع به آن از جمله رقابت

هاي تأمین کند؛ چرا که زنجیرهشان را آشکار میهاي تأمینها به زنجیرهعواملی هستند که لزوم توجه همه جانبه سازمان

ي تحویل ي تهیه ماده اولیه تا مرحلههاي مرتبط با جریان کاال وتبدیل مواد، از مرحلهي فعالیتهمههایی هستندکه زنجیره

بنابراین توجه به مسائل زنجیره تأمین و مدیریت صحیح این زنجیره و دارا بودن . شوندکاالي نهایی به مصرف کننده را شامل می

ها را به دنبال تواند افزایش سود شرکتدر واقع بیانگرچابکی زنجیره است می قابلیت واکنش سریع به تغییرات موجود در بازار که

 به سازمان اهداف تا کنند ایفا نقش موثر شکل به بایستی سازمان خارجی و داخلی عوامل مجموعه تولید فرآیند در. داشته باشد

 مهمی نقش خدمات و اولیه مواد فنی، دانش افزارها، نرم تأمین در کنندگان تأمین راستا این در. یابد تحقق اثربخشی با و خوبی

 .دارند عهده به سازمان شدن رقابتی در

 توجه مورد واقعی و عملیاتی شکل به سازمان کردن توانمند ازعوامل یکی عنوان به کنندگان تأمین برتر هاي سازمان در امروزه 

 کنندگان تأمین بدون رقابتی مزیت کسب و کیفیت با تولید که است تفکر این از گرفته نشأت عمل و اقدام این و اند گرفته قرار

 و تولیدي عوامل بین هاسازمان در یکپارچگی .نیست پذیر امکان حداقل در درازمدت یا و غیرممکن تقریبا وفادار و دلسوز کیفی،

 خودکاهش نوبه به این که شود می سازمان سطوح همه در ضایعات چشمگیر کاهش باعث مشتریان همچنین و تأمین کنندگان

 رقابتی مزیت همان درواقع محصوالت و خدمات ارائه کیفیت ارتقاء کنار در ها هزینه کاهش. آورد می دنبال به را ها هزینه شدید

 .کند می تضمین را سازمان یک زندگی تداوم که باشد می سازمان یک

کننده یک مساله کلیددي و حیداتی    بنابراین، انتخاب تامین ست؛هاهدف هر سازمانی افزایش ایجاد ارزش در حین کاهش هزینه

ترین متغیر در مدیریت موثر شدبکه زنجیدره تدامین    کننده با اهمیت فرآیند انتخاب تامین. باشددر زنجیره ارزش هر سازمانی می

کنندده   نتخداب تدامین  یک ا. کندچرا که در دستیابی به محصوالت با کیفیت باال و رضایت مشتري کمک شایانی میاست مدرن 

گیري براي توانایی ایجاد توازن بین معیارهداي چندگانده   هاي تجزیه و تحلیلی توانمند و ابزارهاي پشتیبانی تصمیم موثر به مدل

ها بدا   مشخص گردید که اکثر سازمان (Bhattacharya et.al, 2010)در یک مرور جامع توسط . ذهنی و عینی نیازمند است

کننده به طور ذاتدی   گیري براي انتخاب تامینبنابراین تصمیم ،باشند کننده خود مواجه می راي انتخاب تامینبیش از یک معیار ب

 .استیک مساله چند معیاره و یک تصمیم با اهمیت استراتژیک براي سازمان 

زنجیره تامین تشریح جایگاه مدیریت . در این مقاله مسئله انتخاب تامین کننده براي یک شرکت نوشابه سازي مطرح می شود

در ادامه با استفاده از تکنیک هاي تصمیم گیري چند معیاره از روش . شده و تکنیک هاي انتخاب تامین کننده مطرح می شود

AHP, SAW, TOPSIS مناسبترین تامین کنندگان براي این شرکت تعیین می شود. 

 

  تأمین زنجیره مدیریت

 زنجیره تأمین
ماده اولیه تا مرحله  هاي مرتبط با جریان کاال و تبدیل مواد ، از مرحله تهیه فعالیتاي است که همه  زنجیره 

 و وظایف سازمانها، تسهیالت،  از پیوسته هم به رشته تامین، زنجیره .شود کننده را شامل می تحویل کاالي نهایی به مصرف

 روشهاي از اي مجموعه مدیریت زنجیره تامین. ارتباطند در یکدیگر با خدمت یا محصول تولید و تحویل امر در که فعالیتهاست

 منظور به که اي گونه به  و فروشندگان انبارها کنندگان، کنندگان، تولید تأمین موثر وکاراي براي یکپارچگی استفاده مورد

زمان مطلوب  در و مناسب مکان در مقدارصحیح به کاالها خدمات، نیازمندیهاي تحقق و سیستم هاي هزینه کردن حداقل

 .گردند توزیع تولید و

کردند تا با استانداردسازي و بهبود فرایندهاي  رقابتی خود تالش می میالدي، سازمانها براي افزایش توان 06و  06در دو دهه 

طراحی قوي و  در آن زمان تفکر غالب این بود که مهندسی و. با کیفیت بهتر و هزینه کمتر تولید کنند داخلی خود محصولی

به . بازار و درنتیجه کسب سهم بازار بیشتري است هاي نیاز دستیابی به خواسته نیز عملیات تولید منسجم و هماهنگ پیش
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الگوهاي  میالدي با افزایش تنوع در 06در دهه  .کردند را بر افزایش کارایی معطوف می همین دلیل سازمانها تمام تالش خود

اي به افزایش انعطاف پذیري در خطوط تولید و توسعه محصوالت جدید براي  فزاینده مورد انتظار مشتریان، سازمانها به طور

میالدي، به همراه بهبود در فرایندهاي تولید و به کارگیري الگوهاي  06دهه  در. مند شدند ارضاي نیازهاي مشتریان عالقه

پذیري  فرایندهاي داخلی و انعطاف ار تنها بهبودمجدد، مدیران بسیاري از صنایع دریافتند که براي ادامه حضور در باز مهندسی

کنندگان قطعات و مواد نیز باید موادي با بهترین کیفیت و کمترین هزینه  هاي شدددددرکت کافی نیست بلکه تأمین در توانایی

ه باشند؛ با چنین هاي توسعه بازار تولیدکننده داشت کنندگان محصوالت نیز باید ارتباط نزدیکی با سیاست توزیع تولید کنند و

 .وجود نهاد نگرشی رویکردهاي زنجیره تأمین و مدیریت آن پا به عرصه

 

 کننده  انتخاب تأمین

کنندگان مورد بررسی، ارزیابی و انتخاب قرار  یکی از اجزاي مهم در مدیریت تولید ولجستیک است که در طی آن تأمین

زنجیره تأمین از اجزایی تشکیل شده است و براي ایجاد مزیت رقابتی  هر. شوند گیرند و جزئی از زنجیره تأمین سازمان می می

گیري با معیارهاي  کننده یک مسئله تصمیم مسئله انتخاب تأمین. باید به دنبال انتخاب اجزایی بود که کارایی بیشتري دارند

انتخاب تامین کننده انجام  نهپژوهش هاي بسیاري در زمی. چندگانه است که شامل هر دو نوع معیارهاي کمی و کیفی است

 .شده است

(Wang et al., 2008) تواند یک روش تصمیم گیري براي زنجیره تامین طراحی کردند که بر اساس آن مدیر کارخانه می

. و برنامه ریزي آرمانی استفاده شده است AHPهاي در این روش شناسی از تکنیک. تامین کنندگان مناسب را انتخاب کند

رویکردي براي بهینه سازي همزمان مساله انتخاب تامین کنده و کنترل کیفیت ارائه کردند که ( 4901)و همکاران  اصغري زاده

 .از روش آنتروپی شانون استفاده شد

 (Awasthi et. al, 2010)  روشی براي مدل سازي و حل مساله انتخاب تامین کننده ارائه دادند که از روشTOPSIS 

با استفاده ویکور مدل تصمیم گیري چند هدفه فازي براي  (Shemshadi et.al, 2011) . فاده شدفازي براي حل آن است

مساله انتخاب تامین کننده را با استفاده از مدل ترکیبی تحلیل ( 4909)پویا و همکاران . انتخاب تامین کننده بهره بردند

ا ارائه یک مدل توسعه یافته از ترکیب دو روش تحلیل نیز ب(Veni , 2012). ویکور حل نمودند -سلسله مراتبی دلفی فازي

ها، رویکردي نوین براي اتنخاب بهینه فروشندگان قطعات به عنوان تامین کننده قطعات سلسله مراتبی و تحلیل پوششی داده

 . اولیه شرکت ارائه نمودند

آنان پیشنهاد . ها مفیدتر است راي شرکتکنندگان در دو مرحله، ب برخی از نویسندگان معتقدند که فرآیند انتخاب تأمین

آوري شود  هاي موجود جمع کننده اي را تهیه و اطالعاتی از تأمین نامه کنند که در ابتدا با توجه به نوع کاال و محصول، پرسش می

رسد که این  می اما به نظر. تر همراه با نوع کار آنان گردآوري شود اطالعات کامل  کنندگان، و سپس با حذف تعدادي از تأمین

توانند معیارها و نیازهاي خریدار را  کنندگانی که نمی تأمین. کننده، کافی نیست اي براي مدیریت موفق تأمین فرایند دو مرحله

 .کنندگان قوي و توانا باقی بمانند تأمین کنند باید از فرآیند انتخاب، حذف شوند و تأمین

کنندگان خود را تعویض  ها به ندرت تأمین کامالً استراتژیک است زیرا سازمانکنندگان، یک فرایند  امروزه، انتخاب تأمین

فرایند انتخاب نیز، . کنند تا در حلقه زنجیره تأمین، ثابت و پایدار بمانند کنندگان نیز حداکثر تالش خود را می کنند و تأمین می

به طور اساسی مسئله انتخاب  .ت زیادي استها و اطالعا آوري داده ساده و کوتاه و مختصر نیست، بلکه مستلزم جمع

 :باشد کننده شامل دو نوع زیر می تأمین

توانند نیازمندي خریدار  کنندگان می به عبارت دیگر کل تأمین. که هیچ محدودتی وجود ندارد کننده در حالتی انتخاب تأمین. 4

 .را در تقاضا، کیفیت، زمان تحویل و غیره تأمین کنند

به عبارت دیگر . کنندگان داراي تعدادي محدودیت در ظرفیت، قیمت و غیره باشند که تأمین کننده زمانی تأمینانتخاب . 2

اي وجود ندارد که بتواند کل نیازمندي خریدار را تأمین کند و خریدار نیاز به خرید مقداري از تقاضاي خود از یک  کننده تأمین

 .کنندگان دیگر دارد د را از تأمینمانده تقاضاي خو کننده و تأمین باقی تأمین
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اي  کننده به طور گسترده مسئله ارزیابی و انتخاب تأمین. شود یابی چندگانه نامیده می یابی منفرد و نوع دوم منبع نوع اول منبع

ی و گیري گوناگونی براي ارزیابی تأمین کنندگان در هر دو حالت تک منبع هاي تصمیم مورد بررسی قرار گرفته است و روش

هاي پرکاربرد در ارزیابی و انتخاب  از جمله روش AHPو  DEAدو تکنیک . چند منبعی تا کنون ارائه شده است

ریزي آرمانی،   ریزي خطی، برنامه هاي برنامه توان به روش هاي مورد استفاده می از دیگر روش. کنندگان بوده است تأمین

شوند  هاي بیان شده ایجاد می هایی که از ترکیب روش الگوریتم ژنتیک و روش اي،  ریزي چند هدفه،  فرآیند تحلیل شبکه برنامه

 .را بیان نمود
 

 برای انتخاب تامین کننده گیری چند معیارهتصمیماستفاده از 
Information 

براي هاي مختلفی روش. کنیمها را رتبه بندي میي چندین شاخص، گزینهبرپایه 9(MCDM)گیري چند معیاره در تصمیم

 :گیري چند معیاره وجود دارد که چند روش معروف آن عبارتند ازتصمیم
 AHP 

 ANP 

 Entropy 

 SAW 

 TOPSIS 

 ELECTRE 

 PROMETHEE 

 .پرداخته شده است TOPSISو AHP،SAWدر این پژوهش تنها به تکنیک هاي  

 

 :AHPتکنیک

این روش یکی از پرکاربردترین . پیشنهاد شد 4006ي ، در دهه"ساعتی -ال–توماس  "توسط فردي عراقی به نام  AHPروش 

: هاي مختلفی چوناین روش براي حل مسائل بدون ساختار در زمینه. است( MCDM)هاي تصمیم گیري چند معیاره روش

 . به کار رفته است... مدیریت، سیاست، اقتصاد، علوم اجتماعی، پزشکی، مهندسی، ژنتیک، جغرافیا و

 :را انجام دهدتواند دو کار می AHPروش  

  هاشاخص( اهمیت نسبی) پیدا کردن وزن 

 هارتبه بندي گزینه 

توانند روش ي افراد اعم از دانشمندان اجتماعی، مالی، مهندسان، سیاست مداران و حتی افراد عامی با آموزشی اولیه میهمه

AHP  (فراین تحلیل سلسله مراتبی )روش، ساختار و چارچوبی را براي همکاري  این. هاي خود به کار ببرندگیريرا در تصمیم

این روش مانند  .ه مراتبی، روشی انعطاف پذیر استفراین تحلیل سلسل. آوردها به وجود میو مشارکت گروهی در تصمیم گیري

ا را بر هکند تا اولویتتصمیم گیرندگان را یاري می AHPروش . پردازدشود، به تحلیل مسائل میآنچه در مغز انسان انجام می

. اي کامل در نظر گیرندگونههاي خود را بهاي که احساسات و قضاوتي اهداف، دانش و تجربه خود تنظیم کنند ؛ به گونهپایه

ي سه برپایه AHPروش . ، در آغاز باید نمودار ساختار سلسله مراتبی را کشیدAHPبراي حل مسائل تصمیم گیري با روش 

 :اصل زیر بنا نهاده شده است

 اصل کشیدن درخت سلسه مراتبی( الف

 هااصل تدوین و تعیین اولویت( ب

 هااصل سازگاري منطقی قضاوت( ج

                                                           
. 
Multi  Criteria  Decision  Making 
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ها ها و شاخصپس از آن که گزینه. کنیمتر تجزیه میمسأله را تحلیل کرده و آن را به چند قسمت ساده AHPاکنون با روش 

ها، مقایسات زوجی انجام گام بعد، براي هر شاخص بین گزینهدر . دهیمها مقایسات زوجی انجام میمشخص شد، بین شاخص

 :کنیمسپس از الگوریتم زیر پیروي می. دهیممی

 به هنجار کردن ماتریس مقایسات زوجی( الف

-می هاي نسبی گفتهکه به آن وزن) ي مقایسات زوجیبه دست آوردن میانگین حسابی هر سطر ماتریس به هنجار شده( ب

 (شود

 هاها در میانگین حسابی گزینههاي نسبی شاخصوزنضرب ( ج

 هارتبه بندي کردن گزینه( د

 :کنیم هاي زیر را طی میبراي این کار گام. رویممی "سنجش نرخ ناسازگاري "پس از این مرحله به سراغ  

به بردار به . ضرب کنیدهاي نسبی را دربردار وزن( D)ماتریس مقایسات زوجی(: WSV)ي بردار مجموع وزینمحاسبه:  گام

 .شودگفته می "بردار مجموع وزنی "دست آمده ،
 

(4)         
بردار  "به بردار حاصل. هاي نسبی تقسیم کنیدعناصر بردارمجموع وزنی  را بر بردار وزن(: CV)ي بردار سازگاريمحاسبه: گام

 .شودگفته می "سازگاري

λ"محاسبه بزگترین مقدار ویژه ماتریس مقایسات زوجی :3گام 
   

ي ماتریس ي بزرگترین مقدار ویژهبراي محاسبه:  "

 .شودمقایسات زوجی، میانگین عناصر بردار سازگار ي محاسبه می

 :شودشاخص ناسازگاري به سان زیر حساب می(:    )ي شاخص ناسازگاريمحاسبه :4گام 

(2)     
λ
   

  

   
 

 :شودنرخ ناسازگاري به سان زیر حساب می :(  ) محاسبه نرخ ناسازگاري: 5گام

(9)     
  

   
 

مقادیر این نگاره بر پایه شبیه . شوداستخراج می 4مقداري است که از جدول( شاخص ناسازگاري تصادفی)     در اینجا 

 .به دست آمده است n×nي زوجی هاي مقایسهسازي تعداد زیادي از ماتریس
 

 شاخص ناسازگاری تصادفی -  جدول

N 4 2 9 1 5 0 0 0 0 46 

IRI 6 6 50/6 06/6 42/4 21/4 92/4 14/4 15/4 54/4 

 

توان کار را ، در مقایسات زوجی سازگاري وجود دارد و می(        )باشد 6146اگر نرخ ناسازگاري کوچک تر یا مساوي 

گفتنی است که براي پر کردن ماتریس . غیر اینصورت، تصمیم گیرنده باید در مقایسات زوجی بازنگري کنددر . ادامه داد

شود تا اهمیت نسبی هر عنصر نسبت به عناصر دیگر در رابطه با آن ویژگی به کار برده می 0تا  4مقایسات زوجی مقیاس 

 . دهددهی مقایسات زوجی را نشان میمقیاس نمره 2 جدول. مشخص شود
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 مقیاس نمره دهی مقایسات زوجی - جدول 

 توضیحات (قضاوت شفاهی)ترجیحات  امتیاز

 Equally Preferred اهمیت یکسان 4
هر دو اثر یکسانی را بر هدف خواهند 

 گذاشت

 Moderately Preferred اهمیت ضعیف 9
تجربه یا داوري یکی را بر دیگري 

 دهد ترجیح می

 Strongly Preferred اهمیت قوي 5
تجربه یا داوري قویا یکی را بر دیگري 

 دهد ترجیح می

 Very Strongly Preferred اهمیت خیلی قوي 0
در عمل، اولویت یکی بر دیگري به 

 اثبات رسیده است

 Extremely Preferred اهمیت مطلق 0
اولویت یکی بر دیگري در حداکثر 

 .میزان خود قرار دارد

--  Between بینابین 0و0و1و2

 

 SAWتکنیک 
4 : 

ي با محاسبه.باشد یکی از ساده ترین روش هاي تصمیم گیري چند شاخصه می SAWي وزنی ،یعنی مدل مجموع  ساده

 .براي به کار گیري این مدل، گام هاي زیر را طی کنید. اوزان شاخص ها، می توان به راحتی این روش را به کار برد

 کمی کردن ماتریس تصمیم گیري -4

 بی مقیاس سازي خطی مقادیر ماتریس تصمیم گیري  -2

 ضرب ماتریس بی مقیاس شده در اوزان شاخص ها -9

                با  معیار  (   )انتخاب بهترین گزینه -1
 
     

ي وزنی آن مقادیر بی مقیاس شده که حاصل جمع  (  ) شوداي انتخاب میگزینه  SAWبه سخن دیگر، در روش

 .ها بیشتر باشداز بقیه گزینه  (      )
 

5تکنیک 
TOPSIS: 

هاي تصمیم گیري چند این روش یکی از بهترین روش. پیشنهاد شد4004ي هوانگ و یون در سال به وسیله TOPSISروش 

بنیان این تکنیک بر این مفهوم . شودشاخص ارزیابی می nگزینه به وسیله  mدر این روش . شاخصه است و کاربرد زیادي دارد

و بیشترین فاصله را ( بهترین حالت ممکن:   )استوار است که گزینه انتخابی باید کم ترین فاصله را با راه حل ایده ال مثبت 

 .داشته باشد( بدترین حالت ممکن:   )باراه حل ایده ال منفی

 :گام است0حل مسأله با این روش مستلزم طی  

 . براي بی مقیاس سازي، فرمول زیر را به کارمی بریم(: N)کمی کردن و بی مقیاس سازي ماتریس تصمیم .4

 

(1) 
     

   

     
  

   

 

  (    ) هارا در ماتریس قطري وزن( N)ماتریس بی مقیاس شده(: V)به دست آوردن ماتریس بی مقیاس موزون .2

  :کنیم یعنیضرب می

                                                           
.Simple Additive Weighted 

 

Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution 
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(5)          
 

  )راه حل ایده ال مثبت: تعیین راه حل ایده ال مثبت و راه حل ایده ال منفی .9
  )و ایده ال منفی   (  

اینگومه (  

 :شوندتعریف می

 

  
  [ بردار بهترین مقادیر هر شاخص ماتریس   ]  

  
  [ قادیر هر شاخص ماتریسمبردار بدترین   ] 

 "بدترین  "هاي منفی، کوچک ترین مقادیر است وهاي مثبت، بزرگترین مقادیر و براي شاخصشاخصبراي  "بهترین مقادیر "

 .هاي منفی بزرگترین مقادیر استهاي مثبت کوچک ترین مقادیر و براي شاخصبراي شاخص

  )ال مثبت ي اقلیدسی هر گزینه از ایدهفاصله: ي هر گزینه تا ایده ال مثبت و منفیبه دست آوردن میزان فاصله .1
  )

  )ي هر گزینه تا ایده ال منفی و فاصله
 :شوندهاي زیر محاسبه میبا فرمول(  

(0) 

  
           

    
 

   
 

  
            

   
 

   

 

 

 :یک گزینه به راه حل ایده ال  (   ) تعیین نزدیکی نسبی.5

(0)      
  

 

  
    

  

 

 .آن بزرگتر باشد، بهتر است    اي که هر گزینه: هاگزینهرتبه بندي .0

 

 مطالعه موردی

مواد اولیه اصلی این شرکت . است یک شرکت تولید کننده نوشابههدف این پژوهش انتخاب بهترین تأمین کنندگان مواد اولیه 

 :طرق زیر تهیه می شونده ب

 موجود هايضوحو مخازن وارد صنعتی شهرک طریق از کشی لوله آب. است يشهر کشی لوله شرکت آب اینی مصرف آب.4

 .گیردشود و بعد از تصفیه و فیلتراسیون مورد استفاده قرار میمی خانه تصفیه در

 .شودباشد و قسمتی از آن نیز از شهر تهران تأمین میعصاره مورد استفاده درمحصوالت شرکت وارداتی می.2

 .شودصوالت شرکت از شهرهاي شیراز و تهران تأمین میبنزوئات سدیم مورد استفاده در مح. 9

 .شوداسید سیتریک مصرفی نیز ازشهر تهران تأمین می.1

 .شودمورد استفاده در محصوالت شرکت از شهرهاي تهران و یزد تأمین می( نایلون) رول شیرینگ . 5

 .شودرمانشاه تأمین میمورد استفاده از شهرهاي شمال، تهران، قزوین و ک( PET)بطري پالستیکی . 0

 .شودهاي اصفهان، تهران، بیرجند و قزوین تأمین میمورد استفاده از شهر ( Lable)برچسب . 0

 .شودهاي اصفهان، یزد، شیراز، قزوین و کرمان تأمین میشکر مورد استفاده درمحصوالت شرکت از شهر.0

 .شودشیراز، اصفهان، قزوین و کرمانشاه تأمین میگالون، سربطري و درب قطعه مصرفی از شهرهاي تهران، .0
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پس از جمع آوري اطالعات مشخص شد که بنزوئات سدیم مصرفی این شرکت بیشتر از شهر تهران تهیه شده و مقرون به  

، PET ،Lable: براي تأمین رول شیرینگ نیز خرید از شهر یزد مقرون به صرفه است، اما براي مواد اولیه شامل. باشدصرفه می

هدف تحقیق حاضر . شودموجود است که مواد اولیه از آنجا تأمین می( هاي متفاوتیگزینه) شکر، گالون وسربطري چند شهر

نرم و AHP ، شکر، گالون وسربطري با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبیPET ،Lableاین است که براي مواد اولیه 

هاي تصمیم گیري در ادامه نیز با کمک تکنیک. ان این مواد را مشخص کند، بهترین تأمین کنندگ Expert Choiceافزار

 .شوداین نتایج تحلیل می MCDM engine ونرم افزار  SAW،TOPSISچند معیاره از قبیل 

 

 :تحقیق روش

 هايبخش در گیري نمونه روش .است کاربردي نوع از شده، تعریف هدف به توجه با و توصیفی ماهیت به توجه با پژوهش این

 بر. است بوده ساده تصادفی صورت به گیرينمونه ها ازبخش یک هر درون در افراد براي و هدفمند، صورت به مطالعه مورد

این . شده استپرسشنامه اصلی توزیع  اساتیدو پس از تأیید نهایی توسط  ساخته خود زوجی مقایسات پرسشنامه، اساس

پس . مدیران مرتبط و با تجربه پیرامون موضوع پژوهش توزیع شد کارشناسان و هاي مختلف شرکت بینها دربخشپرسشنامه

جهت  .کنندگان براي مواد اولیه شرکت مشخص گردیدبهترین تأمین AHPآوري اطالعات و با استفاده از روش از جمع

در ادامه نیز با کمک . شده استاستفاده ، ها را داردکه توانایی اولویت بندي گزینه  Expert Choiceپردازش، از نرم افزار

این نتایج تحلیل شده  MCDM engine ونرم افزار  SAW ،TOPSISهاي تصمیم گیري چند معیاره از قبیل تکنیک

 . است

 :های پژوهشمتغیر

گذار اصلی و تأثیر 0هايبا توجه به روش پژوهش و استفاده از رویکرد تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی، این پژوهش داراي معیار

در انتخاب تأمین کننده هستند، که این معیارها پس از تحقیق و بررسی شرایط شرکت و مصاحبه با کارشناسان شرکت 

کیفیت، قیمت مناسب، تحویل به موقع، مسافت، تجربه : که عبارت است از اي و اینترنتی استخراج شده ومطالعات کتابخانه

بررسی نیزاز طریق مصاحبه با کارشناسان و مدیریت این شرکت استخراج گردید مورد  0هايگزینه. خرید و ضمانت کردن است

  .ارائه شده شده است 9و در جدول 

 
 ها و مواد اولیه مورد مطالعهگزینه  -3جدول

 مواد اولیه تامین کنندگان

 بطري پالستیکی  تهران، شمال، قزوین وکرمانشاه

 برچسب  تهران، اصفهان، بیرجند و قزوین

 شکر اصفهان، یزد، شیراز، قزوین وکرمان

 گالون، سر بطري، درب قطعه تهران،  اصفهان، قزوین،کرمانشاه  و شیراز

 

 :جامعه آماری

ها که به دلیل حساسیت باالي این پرسشنامه. هاي مختلف شرکت هستندجامعه آماري این تحقیق، کارشناسان و مدیران بخش

ها نسبت به ه پژوهشی براي مقایسات زوجی معیارها و دیگري براي مقایسات زوجی گزینهیک پرسشنام)در دو نوع تدوین شده

با استفاده از جدول . نفربه عنوان جامعه آماري انتخاب شدند 26 ، از میان کارشناسان باتجربه در این زمینه،(هاهر یک از معیار

در . پرسشنامه در بین اعضاي جامعه آماري توزیع شد 40عداد ت. نفر به عنوان نمونه آماري انتخاب گردیدند 40مورگان، تعداد 

 .مورد ارزیابی قرارگرفته است   Expert Choiceها با استفاده از نرم افزار نهایت پرسشنامه

                                                           

 
.Criteria 

.Alternatives 
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مورد  هرماتریس سازگاري نرخ زوجی، هايقضاوت وسازگاري ثبات از منظور اطمینان به ها،پرسشنامه مقایسات زوجی معیار در

مقایسات  پرسشنامه براساس تحقیق این شده در پرسشنامه استفاده .گردید نیزاعمال مقایسات در الزم تغییرات و محاسبه

 صرفادر و باشد نمی پایایی اثبات به نیازي Expert Choice در این بر عالوه .است شده افزاراستفاده نرم در موجود زوجی

AHP باشد نشان دهنده پایایی مناسب  614نرخ ناسازگاري کمتر از  چنانچه و شودمی ارزیابی هاقضاوت ناسازگاري روش

 . ساعتی استفاده شده است 0-4در این پژوهش از پرسشنامه مقایسات زوجی با طیف . هاستداده

 

 AHPاستفاده از الگوریتم 

 هاداده وتحلیل تجزیه دهد،نشان می هاو گزینه هامعیار هدف،: را در سه سطح پژوهش که مدل( 2-0)به نمودارشکل  توجه با

 :از عبارتند که شده اجرا گام 2در

 معیارها و تعیین وزن آنان بین زوجی مقایسات انجام .1

 ها و انتخاب بهترین گزینهها واولویت بندي گزینهها نسبت به هر یک از معیارانجام مقایسات زوجی بین گزینه .2

 .در نظر گرفته شدها خالی اي هریک، سطح گزینههبه دلیل متفاوت بودن مواد اولیه و گزینه

 

هیلوا داوم هدننک نیمأت نیرتهب باختنا

ندرک تنامض دیرخ هبرجت تفاسم دعب  هب  یوحت
تیفیک سانم تمیق قوم

    

 
 مدل پژوهش   - شک 

 

 معیارها بین زوجی مقایسات انجام.  گام

مین شده توسط تأمین کنندگان، قیمت أشامل  کیفیت مواد اولیه ت معیارپژوهش شش بین زوجی مقایسات مرحله این در

که با توجه به نتایج  .گرفتند قرار تحلیل و تجزیه کردن مورد مناسب، تحویل به موقع، بعد مسافت، تجربه خرید و ضمانت

، معیارقیمت (61200:وزن حاصله) معیارکیفیت:  باشدمعیارهاي پژوهش به صورت زیر می وزن 2موجود در شکل

و معیارتجربه ( 61600)، معیار ضمانت کردن(61449)، معیار بعدمسافت(61291)، معیار تحویل به موقع(6402)مناسب

است در مقایسات زوجی  6146بوده و چون نرخ ناسازگاري کمتر از  6160نرخ ناسازگاري  . به دست آمده اند( 61601)ریدخ

 .سازگاري وجود دارد
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 محاسبه وزن معیارهای پژوهش  -  شک 

 

 هاها نسبت به هر یک از معیارگزینه بین زوجی مقایسات انجام.  گام

با توجه به اینکه در این پژوهش . هاي موجود براي این شش معیار انجام شده است گزینه بین مقایسات زوجی  مرحله این در

موجود است الزم ( هاي متفاوتیگزینه) ، شکر، گالون وسربطري چند شهرLable، پالستیکی بطري  براي هر یک از مواد اولیه 

ترسیم و محاسبات جداگانه لحاظ شود که ( مدل پژوهشمشابه ) است براي هر یک از مواد اولیه نمودار سلسله مراتب تصمیم

در . تحت عنوان مدل پژوهش بسنده شده است 2ها صرف نظر شده و به نمودار شکل به دلیل طوالنی شدن از کشیدن نمودار

 .ها براي این مواد اولیه آمده استادامه مقایسات زوجی گزینه

  (:پالستیکی یبطر   برای ماده اولیه) ها مقایسات زوجی گزینه

با انجام . هاي تهران ، شمال، قزوین و کرمانشاه استشامل شهر پالستیکی بطري  هاي ماده اولیه گزینه 9 با توجه به جدول

 :هاي حاصله به شرح ذیل استهاي موجود وزنمقایسات زوجی بین گزینه

 است 6160ها نرخ ناسازگاري بین گزینه(.  61240)کرمانشاهو ( 61219)،  قزوین(61206)،  شمال(61200:وزن حاصله) تهران

 :گونه خواهد بودها براي این ماده اولیه اینبنابراین رتبه بندي گزینه

 تهران >شمال  >قزوین  >کرمانشاه 

هر تهران ، تأمین این مواد از شپالستیکی بطري  شود که براي تهیه ماده اولیه ها مشخص میبندي گزینه باتوجه به رتبه

 .اقتصادي تر است

 (:برچس   برای ماده اولیه) ها مقایسات زوجی گزینه

با انجام مقایسات  .است  هاي تهران، اصفهان، بیرجند و قزوینشامل شهر برچسبهاي ماده اولیه گزینه 9 با توجه به جدول

 :هاي حاصله به شرح زیل استهاي موجود وزنزوجی بین گزینه

 .است 6160ها نرخ ناسازگاري بین گزینه( . 61440)و قزوین( 61960)بیرجند ، (61296)اصفهان ،(61919: حاصلهوزن ) تهران 

تهران >بیرجند  >اصفهان  >قزوین   

، تأمین این ماده از شهر تهران اقتصادي تر  Lableشود که براي تهیه ماده اولیه ها مشخص میگزینه بندي باتوجه به رتبه

 .است

 (:برای ماده اولیه شکر) ها زوجی گزینه مقایسات

با انجام مقایسات  .هاي اصفهان، یزد، شیراز، قزوین وکرمان استهاي ماده اولیه شکر شامل شهرگزینه 9 با توجه به جدول

 :هاي حاصله به شرح زیل استهاي موجود وزنزوجی بین گزینه
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ها نرخ ناسازگاري بین گزینه(. 61450)و کرمان( 61490)، قزوین(61269)شیراز، (61219)، یزد (61250: وزن حاصله) اصفهان

 .است 6161

 اصفهان  >یزد  >شیراز  >کرمان >قزوین 

شود که براي تهیه ماده اولیه شکر ، تأمین این مواد از شهر اصفهان اقتصادي تر ها مشخص میبندي گزینه باتوجه به رتبه

 .است

 (:برای ماده اولیه سربطری، گالون و درب قطعه) ها مقایسات زوجی گزینه

هاي تهران، شیراز، اصفهان، قزوین و سربطري، گالون و درب قطعه شامل شهر هاي ماده اولیهگزینه 9 با توجه به جدول

 :هاي حاصله به شرح ذیل استهاي موجود وزنبا انجام مقایسات زوجی بین گزینه .کرمانشاه است

نرخ ناسازگاري بین (. 61402)و کرمانشاه( 61401)،  قزوین(61241)، اصفهان(61269)،  شیراز(61220:حاصلهوزن ) تهران

 .است 6165ها  گزینه

 تهران  >اصفهان  >شیراز  >کرمانشاه >قزوین  

ران اقتصادي تر شود که براي تهیه ماده اولیه مذکور ، تأمین این مواد از شهر تهها مشخص میبندي گزینه باتوجه به رتبه

 .است
 

 :SAWو   TOPSIS استفاده از الگوریتم های

 MCDM engineو با کمک نرم افزار   TOPSISو SAWها با تکنیک در این قسمت به تجزیه و تحلیل اطالعات پرسشنامه

 :اندمعیارهاي پژوهش به صورت زیر معرفی شدهشودمشاهده می( 46-9)همانطور که در شکل. پرداخته شده است

 

C1 :  کیفیتC2 :   قیمت مناسC3 :   تحوی  به موقC4 :  بعد مسافتC5 :  تجربه خریدC6 :ضمانت کردن 

 

 .بیان می گردد 1نتایج به دست آمده در جدول . است نمایش داده شده است  i = 1,….,nکه   Aiها نیز با نمادگزینه

 
 TOPSIS , SAWنتایج رتبه بندی با استفاده از  -4جدول 

 TOPSISروش  SAWروش  گزینه ها

 تهران >شمال  >قزوین  >کرمانشاه  تهران >شمال  >قزوین  >کرمانشاه  انتخاب تامین کننده بطری پالستیکی

 تهران >بیرجند  >اصفهان  >قزوین  تهران >بیرجند  >اصفهان  >قزوین  انتخاب تامین کننده برچس 

 اصفهان >یزد  >شیراز  >کرمان >قزوین  اصفهان >یزد  >شیراز  >کرمان >قزوین  انتخاب تامین کننده شکر

 تهران >اصفهان  >شیراز  >کرمانشاه >قزوین  تهران >اصفهان  >شیراز  >کرمانشاه >قزوین  انتخاب تامین کننده سربطری

 

 ها مشخص شد که براي تهیه ماده اولیه بندي گزینه باتوجه به رتبهPET  تأمین این مواد براي شرکت از شهر ،

 .تهران اقتصادي تر است

 ها مشخص شد که براي تهیه ماده اولیه گزینه بندي باتوجه به رتبهLable  تأمین این ماده از شهر تهران اقتصادي ،

 .تر است

 شهر اصفهان اقتصادي تر  ها مشخص شد که براي تهیه ماده اولیه شکر ، تأمین این مواد ازبندي گزینه باتوجه به رتبه

 .است

 شود که براي تهیه ماده اولیه سربطري ، تأمین این مواد از شهر تهران ها مشخص میبندي گزینه باتوجه به رتبه

 .اقتصادي تر است
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 :نتیجه گیری

و دلیل آن تأثیر باشد انتخاب تأمین کننده یکی از مهمترین و اساسی ترین اقدامات در مدیریت خرید در یک زنجیره تأمین می

انتخاب . باشدکلیدي تأمین کننده بر هزینه، کیفیت، به موقع رسیدن کاال و سطح خدمت ارائه شده در هنگام دریافت کاال می

هدف همانطور که گفته شد  .گیري چند معیاره است که چندین شاخص و معیار متضاد داردتأمین کننده یک مسئله تصمیم

سربطري با استفاده از روش تحلیل  ، شکر، گالون و بطري پالستیکی، برچسباي مواد اولیه تحقیق حاضر این است که بر

نتایج تمامی . بهترین تأمین کنندگان این مواد را مشخص کند SAWو روش  TOPSIS، روش    (AHP)سلسله مراتبی

 .روش ها تامین کنندگان واحدي را معرفی نمودند

 

 :مراج 
، رتبه بندي تامین کنندگان با استفاده از تصمیم 4901ي سید حسین، بهروز روشنک، حسینی قوچانی علی، اصغري زاده عزت اهلل، احمد

 .494-465، 01گیري چندمعیاره مبتنی بر تسلط آماري، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 
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