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 چکیده

غييرات در ته دليل اي دارند نيازمند یك سيستم ارزیابی قوي هستند. بامروزه سازمان هایی که اميد به رشد قابل مالحظه 

براي  يیديوه جدشبه رقابتی، جهانی شده اند. در این مقاله،  لیتقاضاي مشتریان و کاهش چرخه ي عمر محصول، بازارها تبد

 کمی را در تغيرهايکيفی و هم م پيشنهاد شده است. دیدگاه جدید هم متغيرهاي کنندهافزایش کيفيت ارزیابی و انتخاب تأمين 

هد. قرار می د الحظهممورد  يديبر مبناي کارایی و اثر بخشی در یكی از بزرگترین موسسات تول ،ارزیابی عملكرد تامين کنندگان

ين ( در رتبه بندي تامFTOPSIS) روشمحاسبه شده و سپس از  یفيک يوزن معيارها (FAHP)در گام نخست از طریق 

شده  استفاده یمک يهااريبدست اوردن وزن مع يشانون برا یاستفاده شده است. در گام سوم از انتروپ یفيک يارهايکنندگان با مع

 . شده استرا انجام  یینها يرتبه بند كيکالس سيبا استفاده از تاپس تیو در نها
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ABSTRACT 

Today, organizations hoping to have considerable growth, require a strong evaluation system. Due to 

changes in customer demand and the reduction in products life cycles, markets have become a global 

competition. In this paper, a new method is proposed to improve the quality of evaluation and supplier 

selection. The new perspective involves both qualitative and quantitative variables in evaluating 

supplier performance in terms of efficiency and effectiveness in one of the largest manufacturing 

enterprises. In the first step using (FAHP) qualitative criteria weight is calculated and then the 

(FTOPSIS) method is used for vendors ranking on qualitative criteria. In the third step the Shannon 

entropy is used to calculate quantitative criteria weight, and ultimately, the classic TOPSIS is used for 

final ranking.  
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 مقدمه -1

انتخاب  يموثر و کارا برا یمقاله ارائه روش نیا نیتدو یاصل زهيانگ    

تواند در  یتامين کننده خوب م كیکننده است. انتخاب  نيتام

کاهش هزینه هاي عملياتی و بهبود کيفيت محصول نهایی نقش 

. امروزه عوامل زیادي در بازار جهانی کنونی وجود دینما فایا يموثر

یك مزیت رقابتی از طریق تمرکز  جستجويدارد که شرکت ها را در 

روي خریداري مواد خام تحت تأثير قرار می دهد. به عنوان نمونه، 

محصوالت با تكنولوژي باال از قبيل وسایل موتوري، تجهيزات حمل و 

شين آالت، مقدار مواد خریداري و ریلی، سازه هاي مجهز و مانقل 

را شامل می شوند.  ولاز هزینه نهایی محص %80شده و خدمات باالي 

بنابراین انتخاب تامين کننده اشتباه می تواند منجربه مشكالت مالی 

. دیدگاه سنتی در انتخاب تامين کننده سال [1]و عملياتی را گردد 

قيمت، تامين کنندگان را انتخاب می  يبنافقط بر م يادیهاي ز

 يارنمود. در حالی که، شرکت ها آموختند که قيمت در قالب یك مع

منفرد جهت انتخاب تامين کننده ناکافی است. لذا آنها به دنبال 

تكنيك هاي تصميم گيري چند معياره اي که بيشتر رقابتی هستند 

ي از جهت محيطی، رفتند. اخيراٌ، این معيارها به طور فزاینده ا

اجتماعی، سياسی پيچيده گشته و مسائل رضایت مشتري به عوامل 

و خدمات افزوده شده است. جدا از  ینهسنتی کيفيت، تحویل، هز

کاهش هزینه، شرکت به طور مداوم با تامين کنندگان براي رقابتی 

باقی ماندن کار می کنند از طریق کاهش زمان توسعه محصول، 

ول و کاهش زمان هاي تأخير. به عنوان مثال، یك بهبود کيفيت محص

تأمين کننده ي با کيفيت به شرکت در رسيدن به نوآوري )خالقيت( 

بيشتر از طریق طراحی بهبود یافته محصول و افزایش انعطاف پذیري 

کمك می نماید. برخی نویسندگان معيارهایی را براي انتخاب تأمين 

قيمت حمل و نقل، کيفيت، کننده شناسایی نموده اند، از قبيل 

تحویل، عملكرد تاریخی تأمين کننده، ظرفيت، سيستم هاي ارتباطی، 

. اهميت هر معيار، از یك خرید [2]جغرافيایی و...  قعيتخدمات و مو

که برخی با توجه به این حقيقت به خرید بعدي متغير است و 

کيفی )خدمات، و برخی دیگر و...(  کيفيت )قيمت، معيارها کمی

به تكنيكی نياز است تا بتواند به نگرش ، هستندانعطاف پذیري و...( 

گيران در برابر اهميت هر معيار و یكپارچه کردن هم عوامل  تصميم

. هدف نهایی از [3]کيفی و هم عوامل کمی را تعدیل )تنظيم( نماید 

ننده کاهش ریسك و حداکثر نمودن ارزش ارزیابی عملكرد تأمين ک

نهایی به خریدار است. یك نظارت )بررسی( مؤثر تأمين کننده باید 

ویژگی هایی از قبيل رقابت ها، اهداف، روایی، انعطاف پذیري را 

حتمی نماید، و نهایتاٌ به لحاظ ریاضی آسان باشد. این مقاله به 

 ك هاي چند معيارهتكنياز  ترکيبی جدیدبه وسيله ي تصميم گيران 

در جهت کاهش  و متفاوتی نسبت به دیگر پژوهش هاي انجام شده

 .کمك می نماید ،گان بالقوه به تعداد کنترل پذیرتأمين کنند

 انجام شده یسابقه پژوهش ها -2

به اهميت تكينك هاي تصميم گيري براي تامين با توجه 

مقاله  نیصورت گرفته که ا نهيزم نیدر ا یفراوان مطالعات کنندگان،

 ،کننده نيتام یابیار آنها پرداخته است. ارز يتعداد یفقط به بررس

 یفيو ک ی، شامل عوامل کممعيارهچند  يريگ ميمسئله تصم كی

 نيمنبع تام كی یابیارز يبرا اريمع كیاز  شيب رایباشد ز یم یفراوان

 ت،يفيک ل،یتحو ليقب ییها اريتوان از مع یم انيم نیوجود دارد. از ا

 يکه همه شرکت برا یاصل يارهايدر قالب مع متيخدمات و ق

 يتوسعه مدل ها يبرا رياخ يکننده در طول دهه ها نيتام یابیارز

مقاله در ارتباط باشند کار کرده  نیکه بطور موثر با ا يريگ ميتصم

فازي را براي  AHP(  2003و آلوکن  ) ی. کاهرامن، کِبِك[4]اند

کننده در یك شرکت توليدي در ترکيه  انتخاب بهترین تأمين

یك سيستم براي انتخاب تأمين   یاستفاده کردند. بوالک کوء و پترون

(   1998)  نیو ابرا  پوريمنطق فازي ارائه کردند. قدس روشکننده به 

AHP  و برنامه ریزي ریاضی را براي تعيين بهترین مقدار تخصيص

تعيين کردند در حالی که به معيار کيفی براي آناليز هم سفارش 

 AHP( یك دیدگاه ادغام شده از 2007و وو  ) یكسیتوجه کردند. ا

( و برنامه roughبهبود یافته به وسيله تئوري مجموعه هاي ناهنجار )

نو    نیوايو م ويدالم ترکيبی چند هدفه ارائه نمودند. يحریزي عدد صح

(  یك مدل براي یك شرکت ایتاليایی با اندازه کوچك در 2003)

زمينه حمل و نقل ریلی و جاده اي عمومی از طریق بكارگيري 

تكنيك تصميم گيري چند معياره براي مسئله انتخاب تأمين کننده 

سال اخير  10 درروش هاي هيبریدي زیادي همچنين بكار گرفتند. 

هاي انتخاب و ارزیابی تأمين کننده نظر از روش  در ادبيات صرف

متداوال  DEAفازي و  TOPSISفازي،  AHP کهایجاد گشته اند.

شده اند. مزایا و معایبی در مقایسه با هر یك از این ها بكار گرفته 

فازي. کاررا و  TOPSISو  ازيف AHPهمچنين . ]5[وجود دارد 

( در انتخاب تأمين FIS( یك سيستم استنباط فازي )2008)  ورگایما

کننده براي توسعه محصول جدید پيشنهاد کردند. متخصصين 

تخاب تأمين کنندگان موافقند که هيچ راه بهترینی براي ارزیابی و ان

ها )رویكردهاي( متعددي  اهو بنابراین سازمان ها از دیدگ. وجود ندارد

که الزامات خاص شرکت را بهتر دربر می استفاده می کنندو یكی را 

. بسياري از محققان قبلی، در ارزیابی تأمين [6]گيرد به کار می برند

کننده، بر مدل هاي حمایت تصميم تجربی و مفهومی که ممكن 

 ششده باشند تأکيد دارند. رو است از کاستی هاي خاصی منشعب

نظر از روش  سال اخير در ادبيات صرف 10هاي هيبریدي زیادي در 
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 ابی تأمين کننده ایجاد گشته اند.هاي انتخاب و ارزی

 برای ارزیابی تأمین کننده یپیشنهاد یبیروش ترک -3

افتن از چهار روش تصميم گيري چند معياره براي یمقاله  نیدر ا

ز ت، ا. در گام نخسده استتأمين کنندگان کارا و ناکارا استفاده ش

AHP  فازي براي تعيين اوزان معيارها و در گام دوم ازTOPSIS 

 يدکمی و رتبه بن اريبه یك مع کيفی يارهايمع لیفازي براي تبد

ام استفاده شده و سپس در گ یدکمیجد اريها براساس ان مع نهیگز

 يهااري)معیکم يارهاياوزان مع نييتع يشانون برا یسوم از انتروپ

ر د( استفاده شده است و دیجد یکم اريمع يبه اضافه  هياول یکم

 یکم يارهايبراساس مع كيکالس TOPSISبا استفاده از روش  انیپا

 از هاستفاد. علت میکرده ا يکنندگان را رتبه بند نيمورد نظر تام

 ياهدر داده  ینانيمطوجود نا ا ليمقاله به دل نیمنطق فازي در ا

  مورد استفاده است.

  یشنهادیشرح کامل روش پ -4

چهارگام اساسی در روش ترکيبی پيشنهاد شده در این مقاله می 

 کامل نشان داده شده است. به طور (1شكل ) درباشد که 

 

 

 جهت تعیین اوزان معیارها فازی AHP روش -1-4

را بدست خواهيم اورد که  اوزان معيارها FAHPاستفاده از با 

از طریق  )1TFN( مثلثی  اوزان معيارها به عنوان اعداد فازياین 

 : اندشده مراحل زیر ایجاد 

مشكل )مسئله( در قالب سلسله مراتب مشمول فرموله کردن  -1

 .گيري هدف تصميم

ق ز طریاتعيين اولویت ها در بين اوزان معيارها در سلسله مراتب  -2

ن ایجاد مجموعه اي از قضاوت هاي مبتنی بر مقایسات زوجی اوزا

 معيارها

یت تشخيص این قضاوت ها براي بدست آوردن مجموعه اي از اولو -3

 سلسله مراتب.هاي کلی براي 

 0.1چك کردن سازگاري قضاوت ها. اگر نرخ سازگاري کمتر از  -4

باشد، براي معيارهاي وزن داده شده قضاوت درست است. سپس، 

به  امتيازات ماتریس مقایسات زوجی براي معيارهاي وزن داده شده

 متغيرهاي کالمی )زبانی( تبدیل شده اند.

معرفی گشته  Changوسيله که اساسا به  Changروش آناليز  -5

 .[7] براي یافتن وزن هاي اعداد فازي سه گوش استفاده شدند

چنانچه  1, 2 nX x x , , x مجموعه اهداف

 1 2 nG g ,g , ,g  مجموعه ارمانها باشد، انگاه طبق این

یك  ي هرروش با در نظر گرفتن هر هدف، اناليز توسعه را می توان برا

مقدار   m توان به صورت زیربنابراین میانجام داد.  igاز ارمانها 

 :آناليز توسعه براي هر هدف داشت

که 
j

giM  ها عدد فازي مثلثی هستند که به صورت)l,m,u(  بيان

  می گردند.

اگر
1 2 m

gi gi giM ,M , ,M  مقادیر اناليز توسعهi  امين هدف به ازاي

m فازي مرکب بسط آنگاه باشد، آرمان m براي آرمان  iهدف امين 

 : شود می تعریف زیر صورت به

                                                           
1 numberTriangular fuzzy  

1 2 m

gi gi giM ,M , ,M ,     i 1,2, , n  (1)  

 

1
m n m

j j

i gi gi

j 1 i 1 j 1

1 2 n

S M M

             W w , w ,..., w



  

 
   

 



   (2)  

اطالعات 

 اوليه

 وخروجی ها هاجداسازي ورودي 

بدست اوردن اوزان  

 AHPمعيارهاي کيفی با کمك 

 فازي
اناليز و رتبه بندي بر  

اساس معيارهاي کيفی با کمك 

TOPSIS فازي 

تبدیل داده هاي کيفی به  

 یك داده ي کمی

 داده هاي کمی

استفاده از انتروپی شانون  

براي بدست اوردن اوزان 

 معيارهاي کمی
 TOPSISاستفاده از 

کالسيك براي رتبه بندي تامين 

 کنندگان
 تصميم گيري

 مراحل روش پیشنهادی جدید ( :1) شکل
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چنانچه j

gi ij ij ijM l ,m ,u  باشد، انگاه
m

j

gi

j 1

M


  به وسيله

ف زیر تعری ارمان به صورت mعملگر جمع فازي روي اناليز توسعه 

 .می شود
 

m m m m
j

gi j j j

j 1 j 1 j 1 j 1

M l , m , u
   

 
  
 

     (3)  

آوردن دست به براي همچنين

1
n m

j

gi

i 1 j 1

M



 

 
 
 
 عملگر اعمال با 

 :داشت  خواهيم فازي جمع
n m n n n

j

gi i i i

i 1 j 1 i 1 i 1 i 1

M l , m , u
    

 
  
 

     (4)  

و سپس معكوس بردار باال را محاسبه می کنيم که به صورت زیر می 

 باشد :

1
n m

j

gi n n n
i 1 j 1

i i i

i 1 i 1 i 1

1 1 1
M , ,

u m l



 

  

 
  
  
  
 
 


  

 (5)  

 

 کیفی ارزیابی عنوان به فازی TOPSIS روش -2-4

 انتأمين کنندگ رتبه بندي، کيفیي اوزان معيارها تعيينس از پ

فازي انجام می  TOPSISبراساس معيارهاي کيفی و با کمك روش 

 اهميت، فرد است Kبا فرض اینكه گروه تصميم شامل ابتدا . شود

ی توان را م هر معيار معيار و درجه بندي گزینه ها با در نظر گرفتن

 به صورت زیر محاسبه نمود :

1 2 k

ij ij ij ij

1
x x ( )x ( )...( )x

k
     

 (6)  

1 2 k

ij j j j

1
w w ( )w ( )...( )w

k
       (7)  

که 
k

ijx  و
k

jw  امتياز و  وزن اهميت از دیدگاهk  امين تصميم

گيرنده که در پایان مرحله ي اول بدست امده است، می باشد. که به 

صورت خالصه می توان مسئله تصميم گيري فازي گروهی را به 

 ماتریس هاي زیر نشان داد :صورت 

11 12 1n

21 22 2n

m1 m2 mn

x x x

x x x
D

x x x

 
 
 
 
 
 

 
(8)  

 1 2 nW w , w , , w  (9)  

ه بدر نهایت می توان ماتریس تصميم گيري نرمال شده ي فازي را 

 صورت زیر نمایش داد :

ij m n
R r


     (10)  

در  که ندیا یبدست م ری، به صورت ز R سیدرون ماتر يها هیکه درا

 هستند : نهیسود و هز يارهاياز مع يمجموعه ا  Cو  Bان 

ij ij ij

ij * * *

j j j

a b c
r , , ,     j B

c c c

 
   
 

 (11)  

j j j

ij

ij ij ij

a a a
r , , ,     j C

c b a

   
   
 

 (12)  

*

j ij
i

c max c ,    if  j B   (13)  

j ij
i

a min a ,    if  j C    (14)  

ورت در نهایت ماتریس تصميم گيري نرماالیز شده ي موزون را به ص

nزیر ماتریسدر عبارت  زیر بدست خواهيم اورد که nW   به

ن ماتریسی گفته می شود که وزن هاي بدست امده روي قطر اصلی ا

 قرار دارند و سایر درایه هاي ماتریس صفر است.

ij n nm n
V v R W

   i 1,2, ,m;  j 1,2, ,n 


    

  

 (15)  
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2PIS همحاسبدر این مرحله  با توجه به ماتریس نرمال شده ي موزون

آل این گام براي هر شاخص یك ایدهدر صورت می گيرد و  3NIS و 

( مثبت
*A( آل منفیو یك ایده )A

که در  شودمحاسبه می )

بعضی از مواقع ایده ال هاي مثبت و منفی به ترتيب از بين بزرگترین 

و کوچكترین مقدار موجود ان ها در معيارها انتخا ب می شوند ولی 

ارمانی در نظر گاهی اوقات ایده ال هاي مثبت و منفی به صورت 

ij0  باال که در ماتریسگرفته می شوند و از انجایی  v 1   می

 باشد، ایده ال مثبت را یك و ایده ال منفی را صفر در نظر ميگيریم.

 * * * *

1 2 nA v , v , , v  (16)  

 1 2 nA v , v , , v     (17)  

 رهايسپس با استفاده از فرمول هاي زیر، فاصله هر گزینه از معيا

 ع سودمعيارهایی که از نومثبت و منفی را بدست می اوریم که براي 

ایده ال  می باشند بزرگترین مقدار، ایده ال مثبت و کوچكترین مقدار،

ار، مقد منفی می باشد و در معيارهاي از نوع هزینه هستند، بزرگترین

 ایده ال منفی و کوچكترین مقدار، ایده ال مثبت می باشد.

 
n

* *

i ij j

j 1

d d v , v ,     i 1,2, ,m


   (18)  

 
n

i ij j

j 1

d d v , v ,     i 1,2, ,m 



   (19)  

 

به ا رتو در نهایت با استفاده از فرمول زیر گزینه هاي مورد نظر ر

 بندي خواهيم کرد :

i
i *

i i

d
CL ,     i 1,2, ,m

d d




 


 

(20)  

  انتروپی روش -3-4

 بی” معناي به سيستمها نظریه در و فيزیك درعلوم آنتروپی

در  موجود“ اطمينان”ارتباطات و اطالعات بيانگر  علووم در و “نظمی

هرچه اطمينان )انتروپی( اطالعاتی  .می باشد مشخصیاطالعات 

بيشتر باشد ارزش ان اطالعات کمتر خواهد بود و بالعكس هرچه عدم 

 تی اطالعات  با ارزش تر محسوب میاطمينان )ضدانتروپی( اطالعا

به همين معنا به کار برده می  شود. انتروپی در تصميم گيري نيز

قش اطالعات مساله می باشند. شود. به این صورت که معيارها در ن

هرچه معياري از عدم قطعيت )ضد انتروپی( بيشتري )یا انتروپی 
                                                           

2 Positive ideal point 
3 Negative ideal point 

تصميم  کمتري( برخوردار باشد از وزن و اهميت و تاثير بيشتري در

 گيري برخوردار خواهد بود.

 يزانلذا براي تعيين وزن و اهميت هریك از معيارها، با محاسبه م

راي کدام وزن انها مشخص می شود. بعدم اطمينان )ضد انتروپی( هر

 ان یاطمينامحاسبه مقدار عدم اطمينان یا ضد انتروپی نيز ابتدا مقدار 

ز اانتروپی محاسبه شده سپس با کسر مقدار انتروپی محاسبه شده 

 روش عدد یك، مقدار عدم اطمينان قابل مساحبه خواهد بود. به این

 فته می شود. لذامحاسبه  وزنها به همين دليل روش انتروپی گ

 : تكنيك گام هاي انتروپی به صورت زیر می باشد

ظر در ن ابتدا مقادیر کيفی را با استفاده از طيف هاي امتيازدهی -1

 گرفته از سوي خبرگان به مقادیر کمی تبدیل می کنيم.

 بی سپس ماتریس تصميم را به صورت زیر نرماالیز )بی واحد، -2

 ( می کنيم : مقياس

ij

ij m

ij

i 1

r
P

r





 

(21)  

 

ه می ( هر معيار را با فرمول زیر محاسبjEسپس ميزان انتروپی ) -3

 کنيم.

m

j ij ij

i 1

E K P ln P


      (22)  

 

K (.یك عدد مثبت است که به صورت زیر بدست می ایدm 

 .تعدادسطرها / گزینه ها / افرادپاسخگو است(

 
1

K
ln m

  (23)  

 

ا نشان که وزن هر معيار ر ضد انتروپی/ مقدار عدم اطمينان/حال  -4

 می دهد را با فرمول زیر محاسبه می کنيم.

j jd 1 E   (24)  

 

راي ( باشد لذا ب%100)1مساوي باید ها وزن مجموع که آنجا از -5

ر این منظور وزنهاي محاسبه شده در مرحله قبل را با فرمول زی

ك ادل یبه واحد کردن( می کنيم تا مجموع وزنها معنرماالیز )تبدیل 

 ( شود.100%)

j

j n

j

j 1

d
W

d





 

(25)  
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 قطعی TOPSISروش  -4-4

قطعی مشابه همان مراحل  TOPSISدر اینجا مراحل

TOPSIS فازي می باشد اما با ان تفاوت که درTOPSIS   ،قطعی

 مقادیر قضاوت ها به صورت تكی )قطعی( خواهند بود.

 ینمونه مورد -5

شرکت مورد نظر یك کارخانه خودروسازي است که به توليد 

اتومبيل مبادرت می کند. این کارخانه قطعات و مواد مورد نياز خود 

را از تامين کنندگان تهيه می نماید که قيمت و کيفيت کاالي این 

ایجاد مزیت رقابتی براي کارخانه اهميت حياتی  تامين کنندگان  در

دارند، به همين دليل باید در انتخاب انها توجه خاص مبذول گردد. 

 :[8] معيارهاي انتخاب این تامين کنندگان به شرح زیر می باشد

 کيفی معيارهاي : 

 (C1)مدیریت پروژه هاي جدید  -1

 (C2)مدیریت تأمين کننده  -2

 (C3)مدیریت کيفيت و محيطی  -3

 (C4)مدیریت فرآیندهاي توليد  -4

 (C5)مدیریت آزمون و بازرسی  -5

 (C6)مدیریت فعاليت هاي بازدارنده و اصالحی  -6

 

 کمی : معيارهاي 

 : واحد در ميليون( (PPM، (PPM)نرخ خرابی  -1

 (WAR)نرخ هزینه وارانتی  -2

     : ارزیابی ذهنيت تأمين کننده   (QM)مدیریت کيفيت  -3

در واقع کارشناسان خبره شرکت خودروسازي به طور مداوم، 

 معيارهاي کيفی و کمی فوق را به طور مداوم پایش می کنند تا

 بتوانند تامين کننده هاي بهنر را انتخاب نمایند

 گام اول  -1-5

 (2شكل ) دراین مسئله  گيريتصميم  ساختار سلسله مراتبی

در این مسئله براي وزن هر تصميم گيرندگان  نشان داده شده است.

 زبانی استفاده کردند از متغيرهاي وزن دهی (1جدول )معيار مطابق 

وزن اهميت هر  (2جدول )و با کمك این جدول توانسه اند مطابق 

 معيار نسبت به معيار دیگر را در نظر بگيرند.

 

 

 (: ساختار سلسله مراتبی تصمیم گیری براساس معیارهای کیفی2شکل )

 

 هدف

مدیریت تامين 

 کننده
(C2) 

مدیریت ازمون و 

 بازرسی
(C5) 

مدیریت کيفيت و 

 محيط
(C3) 

مدیریت فرایند هاي 

 توليد
(C4) 

 مدیریت فعاليت هاي

 اصالحی  بازدارنده و

(C6) 

مدیریت پروژه هاي 

 جدید 
(C1) 

 تامين کننده هفتم
(A7) 

 

 هف

 ت 

 7777تاتت 

 ت 

 

 

 

 دد

 تامين کننده اول
(A1) 

 

 هف

 ت 

 7777تاتت 

 ت 

 

 

 

 دد

……………………………………………………………………………………

……... 

 

 هف

 ت 

 7777تاتت 

 ت 

 

 

 

 دد
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 متغیرهای زبانی برای رتبه بندی(: 3) دولج                                                           متغیرهای زبانی برای وزن هر معیار(: 1)جدول 

 

 

 

 ماتریس مقایسه زوجی فازی(: 2) جدول

C6 C5 C4 C3 C2 C1 

 (1/4,1/3,1/2) (1/5,1/4,1/3) (1/8,1/7,1/6) (1/3,1/1/2,1/1) (1/6,1/5,1/4) (1,1,1) C1 

(1,2,3) (1,1,1) (1/3,1/2,1/1) (2,3,4) (1,1,1) (4,5,6) C2 

(1/3,1/2,1/1) (1/3,1/2,1/1) (1/5,1/4,1/3) (1,1,1) (1/4,1/3,1/2) (1,2,3) C3 

(1,2,3) (1,2,3) (1,1,1) (3,4,5) (1,2,3) (6,7,8) C4 

(1,1,1) (1,1,1) (1/3,1/2,1/1) (1,2,3) (1,1,1) (3,4,5) C5 

(1,1,1) (1,1,1) (1/3,1/2,1/1) (1,2,3) (1/3,1/2,1/1) (2,3,4) C6 

براي تعيين اوزان معيارها  FAHPگام نخستين از متدلوژي چهار 

و وزن معيار  براي سازگاري اعمال گشته است AHPمطابق با آناليز 

زیر محاسبه شده است به صورت  (2فرمول شماره )از اول با استفاده 

 است.محاسبه شده  1Sو اوزان مابقی معيارها هم به صورت 

S1 = (2/08,2/43,3/25)  (1/72.09,1/55.01,1/40.53) 

=  (0/029,0/044,0/080) 

 گام دوم  -2-5

یك  فازي براي تبدیل متغيرهاي کيفی به TOPSISدر این گام 

 )حسابرسی QMSAمتغير کمی در قالب یك متغير خروجی که 

استفاده شده سيستم توليدي کيفيت( ناميده می شود مطابق زیر 

 است

شماره جدول  که در تصميم گيرندگان از متغيرهاي رتبه بندي زبانی 

بندي گزینه ها با در  رتبهو  براي ارزیابی، استنشان داده شده  (3)

بعد از تبدیل  جدول درکه نظر گرفتن هر معيار استفاده می کنند 

سپس با  متغيرهاي زبانی به اعداد مثلثی فازي، نشان داده شده است.

زیر را می توانيم ماتریس  سازي گفته شده،استفاده از روش نرمال 

 ، ماتریس(15)فرمول شماره با استفاده از و همچنين  نرماالیز کنيم

 را بدست خواهيم اورد موزون شده نرماالیز

 معیارها تمام تحت گیرندگان تصمیم توسط نامزد هفت از بندی رتبه(: 5) جدول

C6 C5 C4 C3 C2 C1   

(7,9,10) (5,7,9) (5,7,9) (7,9,10) (7,9,10) (5,7,9) A1 

(5,7,9) (5,7,9) (5,7,9) (5,7,9) (5,7,9) (5,7,9) A2 

(7,9,10) (5,7,9) (5,7,9) (5,7,9) (5,7,9) (5,7,9) A3 

(5,7,9) (3,5,7) (3,5,7) (3,5,7) (3,5,7) (3,5,7) A4 

(7,9,10) (5,7,9) (5,7,9) (5,7,9) (5,7,9) (5,7,9) A5 

(7,9,10) (5,7,9) (5,7,9) (5,7,9) (5,7,9) (5,7,9) A6 

(5,7,9) (5,7,9) (3,5,7) (3,5,7) (5,7,9) (5,7,9) A7 

 (0,0,1) بسيار ضعيف
 (0,1,3) ضعيف

 (1,3,5) نسبتا ضعيف
 (3,5,7) متوسط

 (5,7,9) نسبتا قوي
 (7,9,10) قوي

 (9,10,10) بسيار قوي

 (1,1,1) یكسان ترجيح

 (1,2,3) بينابين

مرجح کمی  (2,3,4) 

 (3,4,5) بينابين

 (4,5,6) خيلی مرجح

 (5,6,7) بينابين

 (6,7,8) خيلی زیاد مرجح

 (7,8,9) بينابين

 (9,9,9) کامال مرجح

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

   
 
 

 دستنوبت به ب ،بعد از بدست اوردن ماتریس نرماالیز شده ي موزون

ت همانطور که در قسم ،اوردن ایده ال هاي مثبت و منفی می رسد

مدل هاي گفته شده، ت اوردن ایده ال هاي مثبت و منفی بدس

ه در دارد کوجود مختلفی از بدست اوردن ایده ال هاي مثبت و منفی 

ه شده ( در نظر گرفت0و1به صورت )اینجا ایده ال هاي مثبت و منفی 

می  که بنابراین ایده ال هاي مثبت و منفی ما به صورت زیر است،

 د.نباش
A* =[(1,1,1),(1,1,1),(1,1,1),(1,1,1),(1,1,1),(1,1,1)] 

A- =[(0,0,0),(0,0,0),(0,0,0),(0,0,0),(0,0,0),(0,0,0)] 

 

طبق ایده ال هاي در نظر گرفته شده و با استفاده از فرمول هاي 

فاصله هر گزینه تا ایده ال هاي مثبت و منفی را بدست  (19)و  (18)

نشان داده  (6جدول شماره )و  (5جدول شماره )ر می اوریم که د

 (20فرمول شماره )و  زیر حال با استفاده از جدول هاي .است شده

نسبی هر گزینه با راه حل هاي ایده ال را بدست می  ميزان فاصله

 .نشان داده شده است (7جدول شماره ) اوریم که در

 ال(: میزان نسبی هر گزینه با راه حل ایده 7)جدول 

QMSA CL -+d*d -d *d  

100/00 0/178 6/1945 1/1044 5/0901 A1 

94/54 0/169 6/1991 1/0448 5/1542 A2 

95/67 0/171 6/1968 1/0569 5/1398 A3 

74/48 0/133 6/1668 0/8189 5/3479 A4 

95/67 0/171 6/1968 1/0569 5/1398 A5 

95/67 0/171 6/1968 1/0569 5/1398 A6 

85/78 0/153 6/1824 0/9454 5/2369 A7 

 

هاي بدست امده براي هر گزینه می توان گزینه ها  CLبا توجه به 

بيشترین  )تامين کنندگان( را رتبه بندي کرد. در اینجا با قبول اینكه

می دهيم و بقيه را  100می باشد به ان امتياز  CL (1783/0) نرخ از 

هم به نسبت ان امتياز می دهيم تا اعداد ما تبدیل به یك خروجی 

 شوند براي ورد به مرحله ي بعد )استفاده به عنوان یك داده خروجی

و هم اینكه این تفاوت بين ان ها  از نوع کمی درانتروپی شانون(

  محسوس تر شود.

 

 (: فاصله هر گزینه از ایده ال های مثبت5) جدول

d* C6 C5 C4 C3 C2 C1   

5/0901 0/8355 0/8586 0/7442 0/9105 0/7802 0/9612 d(A1,A*) 

5/1542 0/8499 0/8586 0/7442 0/9244 0/8160 0/9612 d(A2,A*) 

5/1398 0/8355 0/8586 0/7442 0/9244 0/8160 0/9612 d(A3,A*) 

5/3479 0/8676 0/8950 0/8078 0/9435 0/8628 0/9713 d(A4,A*) 

5/1398 0/8355 0/8586 0/7442 0/9244 0/8160 0/9612 d(A5,A*) 

5/1398 0/8355 0/8586 0/7442 0/9244 0/8160 0/9612 d(A6,A*) 

5/2369 0/8499 0/8586 0/8078 0/9435 0/8160 0/9612 d(A7,A*) 

 

 (: فاصله هر گزینه از ایده ال های منفی6) جدول

d- C6 C5 C4 C3 C2 C1 

 1/1044 0/1895 0/1715 0/3274 0/108 0/262 0/0461 d(A1,A-) 

1/0448 0/1773 0/1715 0/3274 0/0947 0/2279 0/0461 d(A2,A-) 

1/0569 0/1895 0/1715 0/3274 0/0947 0/2279 0/0461 d(A3,A-) 

0/8189 0/1562 0/1308 0/25 0/0727 0/174 0/0352 d(A4,A-) 

1/0569 0/1895 0/1715 0/3274 0/0947 0/2279 0/0461 d(A5,A-) 

1/0569 0/1895 0/1715 0/3274 0/0947 0/2279 0/0461 d(A6,A-) 

0/9454 0/1773 0/1715 0/25 0/0727 0/2279 0/0461 d(A7,A-) 
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 گام سوم  -3-5

با استفاده از اطالعات بدست امده از مرحله ي قبل و مقدار 

کيفی در تامين کنندگان )که از پروپزال هاي دریافتی   معيارهاي

 .را تشكيل می دهيم (8جدول شماره ) بدست امده(

 معیار کمی برای رتبه بندی تامین کنندگان(:  8)  جدول

      
 تامين کنندگان 

WAR QM PPM QMSA 

19/82 5 16/15 100/00 A1 

8/08 5 4/24 94/54 A2 

19/93 8/5 18/43 95/67 A3 

20 3 18/34 74/48 A4 

20 8/8 17/96 95/67 A5 

20 4 18/91 95/67 A6 

20 4 19/89 85/78 A7 

 

را  (8جدول شماره ) (21فرمول شماره ي )سپس با استفاده از 

تبدیل خواهيم  (9جدول شماره ) به صورتکه نرماالیز خواهيم کرد 

 شد.

 ماتریس نرماالیز شده ی معیارهای کمی :( 9)  جدول

W
A

R
 

Q
M

 

P
P

M
 

Q
M

S
A

            شاخص               

 
        

 گزینه      

0/4000 0/3223 0/3584 0/4106 A1 

0/1631 0/3223 0/0941 0/3882 A2 

0/4022 0/5479 0/4090 0/3929 A3 

0/4036 0/1934 0/4070 0/3058 A4 

0/4036 0/5672 0/3986 0/3929 A5 

0/4036 0/2578 0/4196 0/3929 A6 

0/4036 0/2578 0/4414 0/3523 A7 

 

حال می توان با کمك ماتریس نرماالیز شده ي باال و با استفاده از 

انتروپی،  به ترتيب ميزان (25)و  (24)و  (22فرمول هاي شماره ي )

در جدول زیر نشان که ضد انتروپی و وزن هر معيار را بدست اوریم 

 داده شده است

 معیارها ، ضدانتروپی و وزنمیزان انتروپی :( 10)  جدول

4 3 2 1  

0/9835 0/9634 0/9671 0/9977 E 

0/0165 0/0366 0/0329 0/0023 D 

0/1867 0/4149 0/3728 0/0256 W 

 گام چهارم -4-5

در این مرحله با استفاده از ماتریس نرماالیز شده ي موجود در 

و وزن هاي بدست امده از روش انتروپی که در  (9جدول شماره )

 (15فرمول شماره ي )موجود می باشد و با کمك  (10جدول شماره )

جدول ماتریس نرماالیز شده ي موزون را بدست خواهيم اورد که در 

 موجود می باشد. (11شماره )

 موزون برای معیارهای کمینرماالیز، ماتریس (: 11)  جدول

W
A

R
 

Q
M

 

P
P

M
 

Q
M

S
A

 

         شاخص                 

 

 

    

   

 گزینه       

0/0747 0/1337 0/1336 0/0105 A1 

0/0304 0/1337 0/0351 0/0099 A2 

0/0751 0/2273 0/1525 0/0101 A3 

0/0753 0/0802 0/1517 0/0078 A4 

0/0753 0/2353 0/1486 0/0101 A5 

0/0753 0/1070 0/1565 0/0101 A6 

0/0753 0/1070 0/1646 0/0090 A7 

 

حال مشابه همان روش تاپسيس فازي باید ایده ال هاي مثبت و 

منفی را در نظر بگيریم، در اینجا ما برخالف مرحله ي دوم که ایده 

ال  ایده در نظر گرفته بود، (0و1)ال هاي مثبت و منفی را به صورت 

هاي مثبت و منفی را از بين خود 
ijv به  ها انتخاب خواهيم کرد

طوري اگر معيار از نوع هزینه باشد کوچكترین عدد را به عنوان ایده 

ال مثبت و بزرگترین را ایده ال منفی در ان معيار در نظر ميگيریم و 

در معيارهاي از نوع سود بزرگترین عدد را ایده ال مثبت و 

که در  ی گيریم.کوچكترین را ایده ال منفی در ان معيار در نظر م

 (12جدول شماره )ر نهایت ایده ال هاي مثبت و منفی بدست امده د

 داده شده است. نشان

 ایده ال های منفی و مثبت معیارها :(12)  جدول

v4 v3 v2 v1   

 ایده ال مثبت 0/0105 0/1646 0/2353 0/0753

 منفیایده ال  0/0078 0/0351 0/0802 0/0304

هم اکنون می توان با ایده ال هاي مثبت و منفی براي هر معيار که 

و  (18)است و فرمول هاي شماره  موجود (12جدول شماره )در 

فی در به ترتيب فاصله ي گزینه ها تا ایده ال هاي مثبت و من (19)

فرمول در پایان هم می توان با توجه به هر معيار را بدست اوریم و 

ميزان نزدیكی هر گزینه با راه حل ایده ال را بدست  (20)شماره ي 
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نهایی در به رتبه بندي تامين کنندگان کرد که نتایج  اورد و اقدام

 داده شده است. نشان (13)جدول شماره 

 رتبه بندی :( 13)  جدول

CL7 CL6 CL5 CL4 CL3 CL2 CL1 

0/521 0/506 0/925 0/445 0/930 0/238 0/531 

 نتیجه گیری -6

یك جدید توضيح داده شده است و در  روش در این مطالعه، یك

ه بشرکت خودروسازي براي انتخاب و ارزیابی کيفيت تأمين کننده 

 2ده ارائه ش با راه حلطبق نتایج بدست امده کار گرفته شده است. 

، وليددر ت اکارنابه عنوان تأمين کنندگان  A4 و A2 ي تأمين کننده

تند گزینه هایی هس دیگر تأمين کننده 5 يرو از این تعریف شدند.

ن د شد و قادر به پيوستناجزاء انتخاب خواه این که براي خرید

أمين تدر پایان این فرآیندهاي ارزیابی، می باشند. سيستم مناقصه 

ز اارائه دهد پس را کننده اي که قادر خواهد بود بهترین قيمت 

 مناقصه و مالقات براي مذاکره انتخاب خواهد شد.

ر ت دیگبه طور عمومی شرکت مورد نظر در این مقاله و یا هر شرک

نه گزی براي بررسی تامين کنندگان نياز به زمان دارند که هرچه این

تري بيش ها )تامين کنندگان( براي انتخاب بيشتر باشند نياز به زمان

ع ز نوبراي بررسی خواهند داشت و از انجایی که بعضی از معيارها ا

ی قيمت و یا هرچيز دیگري که مرتبط به زمان می باشند، باعث م

زمان هاي طوالنی بررسی گزینه ها مشكل ساز شود، به  شود در

 همين دليل باید به دنبال کاهش زمان بررسی گزینه ها بود.

راي بگزینه  7به طور مثال  شرکت مورد نظر این در این مقاله با 

 انتخاب رو به رو است که اگر انتخاب و طی کردن مراحل گزینش

گزینه  7 باشد براي بررسی اینماه زمان نياز داشته  1براي هر گزینه 

ن ماه زمان نياز دارد که با پيدا کردن و حذف تامين کنندگا 7

ورد ناکارامد می تواند این زمان را کاهش دهد که به سود شرکت م

 نظر می باشد.

در اینجا شرکت اگر با کمبود زمان مواجه بود و مقدار زمان مصرفی 

خوردار بود می توانست به  براي انتخاب گزینه ها، حساسيت باالیی بر

تامين کننده ي  5با  5و  3تامين کنندگان  CLدليل اختالف باالي 

را وارد مرحله ي بعد گزینش  5و  3دیگر، فقط تامين کننده هاي 

تامين کننده ي دیگر را حذف  5)دعوت به مصاحبه( کند و ما بقی 

 2ط کند. از انجایی که این شرکت زمان کافی براي بررسی دارد فق

حذف می  A2,A4) (تامين کننده اي که کمترین مقدار را گرفتند 

تامين کننده را وارد مرحله ي مصاحبه می کند و در  5کند و مابقی 

مراحل بعد براساس معيارهایی همچون قيمت محصول ارائه شده و... 

یكسري از تامين کنندگان حذف می شوند که در  نهایت یك تامين 

 د.کننده انتخاب می شو

 تقدیر و تشکر -7

ه حترم کنامه پيشاپيش از اساتيد و مؤلفان ماین شيوه کنندگانتهيه

دوره کنفرانس بين المللی  سيزدهميندر راستاي ارتقاي کيفی 

 .نمایندیکنند، سپاسگزاري میاري می هامهندسی صنایع و سيستم
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