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 چکیده

 آنهالجستیک  سزایی در تولید و مدیریته باشد که نقش بها میشرکت اتترین تصمیمتژیک و یکی از مهماموضوع استریک  کنندهتامین انتخاب

ف یمت برای مصر. با توجه به این که خودرو محصولی نسبتاً گران قباشدگیری چند معیاره قابل مالحظه میدارد. این امر در قالب یک مسئله تصمیم

ز اپس  این مقاله دربا توجه به اهمیت موضوع، رود، قطعاً بحث تامین قطعات یدکی در خدمات پس از فروش بسیار مهم است. شمار میکنندگان نهایی به 

ج برای آن استخرا الگویی گیری و استفاده از تحلیل عاملیدر ارزیابی تامین کنندگان قطعات یدکی خودرو، با نمونه کلیدی هایو شاخص عوامل شناسایی

ه در های شناسایی شدها و سازهاوزان هر یک از شاخص ،بر اساس نظرات خبرگان این حوزه، با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ه است. سپسشد

 های عرضه کننده باشد.تواند راهنمایی برای تامین کنندگان این قطعات در ارزیابی شرکتاین الگو می این الگو محاسبه شده است.

 فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی. ؛تحلیل عاملی ؛قطعات یدکی خودرو؛تامین کنندهارزیابی : کلیدی کلمات

Auto supplier evaluation model for spare parts by combination of fuzzy factor 

analysis and analytic hierarchy process 

Sanaz Khaleghi Yale Gonbadi, Sahar Javadi Fard, Maryam Daneshvargha, aSeyed Hossein Razavi Haji 

Abstract 

Supplier selection is one of the most important strategic decisions that has a significant role in production 

and logistics management. This problem is substantially formulated in the form of a multi-criteria decision 

problem. Due to the fact that the automobile is relatively expensive for end consumers, certainly the supply of spare 

parts in after-sales services is very important. Given the importance of this issue, in this paper, after identifying the 

key criteria for evaluating auto spare parts suppliers, sampling and factor analysis model is used to extract it. Then, 

according to experts’ judgments, the fuzzy AHP is used to calculate the weights of each criterion based on the 

constructed hierarchy. This model can help in the evaluation of suppliers. 

Keywords: Supplier evaluation; automotive spare parts; factor analysis; fuzzy analytic hierarchy process. 
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 مقدمه .1

ر مدیریت زنجیره د اب تامین کننده یکی از مسائل مهمانتخ

ا ابتی بدر بازارهای امروز، عوامل تکنولوژیکی و رق رود.تامین به شمار می

نیاز  ای افزایش می یابد که برای شرکت ها، تولید آنچهچنان نرخ فزاینده

ی دارند دشوار شده و مقرون به صرفه نیست. در عوض برون سپاری به یک

های در واقع، زنجیره ها تبدیل شده است.های اصلی شرکتتژیااز استر

ی ان پارادایم اصلی تولید در عصر حاضر، ریشه در همکارتامین به عنو

هایی دارد که همه در راستای برآوردن نیازهای میان مجموعه سازمان

مشتریان یک محصول یا خدمت، در کنار یکدیگر به همکاری برای خلق 

سب مناانتخاب همکار تجاری  . در این راستا، قطعاً]1[ پردازندارزش می

بال را به دنافزایش توان رقابتی و سودآوری شرکت  بهکه در نهایت منجر 

 دالیل محققان داشته باشد از اولویت و اهمیت بسیاری برخوردار است.

های ها به برون سپاری و افزایش همکاریمختلفی را برای تمایل شرکت

سازی توان به کوچک و چابککنند. از آن جمله میتجاری ذکر می

 ها، دسترسی به منابع غیرداخلی، تقسیمسازمان، کاهش و کنترل هزینه

 .]2[ ان مدیریت وظایف مشکل اشاره نمودریسک و امک

یز راتژی تجاری دیگر، برون سپاری نبا این وجود، نظیر هر است

ا های برون سپاری رباشد. محققان انواع ریسکعاری از ریسک و خطر نمی

وی، های زمانی، فنی، مالی، فرهنگی، اعتباری، مالکیت معندر قالب ریسک

های ناشی از تامین کننده پذیری، انطباقی، کیفیتی و ریسکانعطاف

 ها، ریسک ناشی ازن این دامنه ریسکدر میا .]3،4[ کنندبندی میطبقه

 تامین کننده اشاره به انتخاب یک شریک تجاری نامناسب برای فعالیت

که به  ]3[ گانژی و همکاران برون سپاری شده دارد. در تحقیق

سپاری اختصاص داشته، ریسک ناشی های برونبندی انواع ریسکاولویت

ز یکی از سه ریسک حائ )تامین کننده( نامناسب از انتخاب شریک تجاری

اهمیت در برون سپاری شناخته شده است. محققان در پاسخ به این 

چالش، مساله انتخاب تامین کننده مناسب را در قالب یک مساله چند 

 مان بهاند. از لحاظ فنی، توجه همزمعیاره مورد تحلیل و بررسی قرار داده

ای کاهش و گیری، ابزاری برچندین معیار برای یک مساله تصمیم

 .]5[ رودگیرنده به شمار میهای تصمیم برای تصمیممدیریت ریسک

تحقیق حاضر به ارائه الگوی جامعی برای ارزیابی و انتخاب 

اهمیت خدمات پس از . تامین کنندگان قطعات یدکی پرداخته است

فروش در حوزه کاالهای بادوام همچون خودرو، به ویژه در کشورهایی که 

شود، تبعات بسیاری را ای و نه مصرفی محسوب میسرمایه خودرو کاالیی

گر در اروپا و آمریکا است. امتوجه دوسوی تولید و مصرف کننده کرده

شود، در ایران و دیگر ی مصرفی با عمر مفید محسوب میخودرو کاال

ای ظاهر شده که در کشورهای همردیف ما، در قالب یک کاالی سرمایه

پس افزایش طول عمر مفید  .شودچند برابر می گذر زمان گاه ارزش آن

خودرو در چنین کشورهایی نقش خدمات پس از فروش و اهمیت تأمین 

با توجه به کند. تر میقطعات با کیفیت و ایمن را به مراتب پر رنگ

گستردگی حجم بازار قطعات یدکی )قطعات مصرفی و تعمیراتی( در 

قطعات یدکی در حال آماده های گوناگون تامین کننده شرکت ،ایران

ین بازار بزرگ اکردن بستر مناسب برای پوشش حداکثری عرضه در 

کیفیت و در اکثر موارد باشند. هم اکنون خیل عظیمی از قطعات بیمی

شود که کنترل آنها خارج از حیطه وظایف یک تقلبی وارد بازار داخل می

عنوان مرکز خدمات تا کوشند به ها میخودروساز است. با این حال شرکت

 ند از تضییع حقوق مصرف کنندگان جلوگیری کنند.نتواجایی که می

های خودروسازی معتبر راهکارهای مدون و البته اکثر شرکت

ایر سای برای شناسایی قطعات اصلی خودرو و تمایز آن از ریزی شدهبرنامه

از  د زیادیاند تعداقطعات ارائه شده در بازار دارند و تاکنون توانسته

د و در ارائه و شناساندن قطعات خوکنندگان را شناسایی استفادهسوء

 برند نصب کار این از اینمونه  .کنند عمل ترایحرفه بازار به آنها عرضهو

فیت و باکی یدکی لوازم و قطعات شناسا، برند نصب با. باشدمی شناسا

رهگیری خواهند کیفیت قابل گارانتی عرضه شده و قطعات تقلبی و بی

 .د بودسا تضمین کننده کیفیت قطعات خواهبه واقع برند شنا .بود

های اخیر انتخاب تأمین کننده به یک موضوع در طول سال

تبدیل شده است. ماهیت این تصمیم  هابرای شرکت استراتژیک مهم

ه معموأل پیچیده و ساختار نیافته است. انتخاب تأمین کننده مناسب ک

در  ،ببا قیمت مناس ،محصوالت با کیفیت بهنیاز خریدار  برآوردنقادر به 

 و ها در طراحیترین فعالیتیکی از ضروری ،حجم مناسب باشد بازمان و 

گیری در مورد تصمیم .]6[ باشدتأمین می هایزنجیره عملکرد موثر 

کننده نقش قابل توجهی در تولید و مدیریت لجستیک  انتخاب تأمین

های نادرست در زمینه انتخاب گیریدارد. در نتیجه تصمیمها شرکت

های بسیاری را برای شرکت در کنندگان پیامدهای منفی و زیان تأمین

 با درک اهمیت خرید در بسیاری از مدیران .]7[ پی خواهد داشت

معطوف خرید فرآیند روی تمرکز بیشتری را موفقیت استراتژیک شرکت، 

نوان کننده به ع تامینبر انتخاب  یاه توجه فزایندنتیجه،  . دراندداشته

 حل فرایند خرید، صورت گرفته است. اترین مرمهمیکی از 

در قالب یک مساله معموأل مسئله انتخاب تأمین کننده 

قابل طرح است که با هر دو دسته معیارهای  همعیار چند گیریتصمیم

ای چند معیاره خانواده گیریکمّی و کیفی سر و کار دارد. مسائل تصمیم
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باشند که به دنبال یافتن جوابی ات میهای دانش تحقیق در عملیاز روش

هستند که همزمان اهداف و معیارهای متفاوت و اصوالً متضادی را در 

گیری چند معیاره های تصمیمسطحی مطلوب برآورده سازد. روش

 اندکننده داشته ای در زمینه ارزیابی و انتخاب تامینکاربردهای گسترده

که در بخش سوم مقاله مروری بر کاربردهای پیشین در این زمینه ارائه 

 شده است.

با توجه به اهمیت مساله انتخاب تامین کننده مناسب از یک 

سو و نقش و ارزش قطعات یدکی خودرو در رضایت مشتریان از خدمات 

ی های خودروسازی، همچنین وجود تعداد زیادپس از فروش شرکت

ائه ساز داخلی و خارجی فعال در بازار، مقاله حاضر به ارهای قطعهشرکت

قطعات یدکی  کنندهتامین های الگویی برای ارزیابی عملکرد شرکت

ر بهدف فوق، ابتدا مروری جامع  بهبرای دستیابی خودرو پرداخته است. 

و  انجاممطالعات پیشین در زمینه معیارهای انتخاب تامین کننده 

 اند. سپس، بارین معیارهای مورد بررسی شناسایی و استخراج شدهتمهم

قطعات یدکی خودروها در  عرضه کنندگانای نظر طراحی پرسشنامه

خصوص اهمیت هر یک از معیارها در انتخاب تامین کننده اتخاذ شده 

ه است. در مرحله بعدی، با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی، نسبت ب

دگان ابعاد و ارکان حاکم بر فرآیند انتخاب تامین کننترین شناسایی مهم

ه این ابعاد شناسایی شده به تشکیل سلسلقطعات یدکی اقدام شده است. 

 پس، از روش تحلیل سلسله مراتبیگردد. سمراتبی از معیارها منجر می

های ها و شاخصفازی برای شناسایی وزن و اهمیت هر یک از سازه

زاری قطعات یدکی استفاده شده است. این الگو ابارزیابی تامین کنندگان 

قطعات یدکی خودروها جهت ارزیابی و انتخاب  عرضه کنندگانبرای 

 دهد. تامین کننده مناسب در اختیار قرار می

در های بعدی مقاله به صورت زیر سازماندهی شده است. بخش

ده بخش دوم مروری کوتاه بر فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی ارائه ش

م، نسبت به مرور ادبیات و تحقیقات پیشین برای سودر بخش است. 

های مهم در فرآیند انتخاب تامین کننده شاخص شناسایی و استخراج

 ، پرسشنامه طراحی شده برای تحقیق ازچهارماقدام شده است. در بخش 

الگوی  و نمونه تحقیق تشریح و ابعاد روایی و اعتبار بررسی و جامعهلحاظ 

 ارزیابی تامین کنندگان قطعات یدکی خودرو با تحلیل عاملی استخراج

و  هامقاله به منظور ارزیابی اهمیت شاخص پنجمشده است. بخش 

 مراتبی فازی از فرآیند تحلیل سلسله های ارزیابی تامین کنندهسازه

با بحث و  ششمشده است. در نهایت، مقاله در بخش  ادهستفگروهی ا

 رسد.گیری به پایان مینتیجه

 فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی .2

گیری فرآیند تحلیل سلسله مراتبی یکی از رویکردهای تصمیم

 1977چند شاخصه است. فرآیند تحلیل سلسله مراتبی اولین بار در سال 

ای طراحی شده این رویکرد به گونه توسط توماس ال ساتی ارائه گردید.

که همخوانی منطقی و شهودی زیادی با شیوه ذهنی انتخاب یک گزینه از 

ها بر حسب چندین معیار دارد. در این شیوه ای از گزینهمیان مجموعه

های زوجی استوار ای از مقایسهتصمیم گیرنده انتخاب خود را بر مجموعه

گردد. این ها مشخص میاولویت کلی گزینهسازد که با استفاده از آنها می

های رویکرد همچنین با در نظر گرفتن امکان وقوع ناسازگاری در قضاوت

 .]8[ سازدانسانی، ابزاری برای سنجش و بهبود آن فراهم می

 ود:توان در سه گام اساسی زیر تصویر نمکاربرد این روش را می

 ( تشکیل ساختار سلسله مراتبی مسئله1گام 

 های زوجی( مقایسه2گام 

 ( بررسی سازگاری تصمیمات3گام 

ساختار سلسله مراتبی رکن اساسی در کاربرد فرآیند تحلیل 

تاثیر  ترین وتوان خالقانهرود. این بخش را میسلسله مراتبی به شمار می

 گیری دانست. این مرحله در واقع مسئلهگذارترین بخش فرآیند تصمیم

کند. حی در قالب یک سلسله مراتب تقسیم میمورد بررسی را به سطو

نکته اساسی در طراحی چنین ساختاری امکان پاسخ به سوال زیر است: 

ر تر را بر حسب همه یا برخی عناصتوان عناصر یک سطح پایینآیا می"

. روش مناسب برای طراحی این "یک سطح باالتر از آن مقایسه نمود؟

ها است. اصوالً به سمت گزینهساختار سلسله مراتبی حرکت از هدف 

 >--معیارها  >--هدف "ساختار سلسله مراتبی دارای سه سطح کلی 

 توان به سطوح فرعیباشد. هر یک از این سه سطح را میمی "هاگزینه

ادی تواند حاوی تعدتقسیم نمود. در واقع مسئله عالوه بر هدف اصلی می

 یر معیار باشد. هدف فرعی و هر معیار اصلی متشکل از تعدادی ز

گیری در فرآیند تحلیل های تصمیممحاسبه اوزان گزینه

ها شود. این مقایسههای زوجی انجام میسلسله مراتبی بر اساس مقایسه

شامل مقایسه دو گزینه نسبت به یک معیار )زیر معیار( و یا دو معیار )زیر 

عناصر هر معیار( نسبت به هدف اصلی )معیار مربوطه( است. در واقع 

سطح سلسله مراتبی نسبت به هر یک از عناصر مرتبط با خود در سطح 

شود. از تصمیم باالتر مقایسه شده و ترجیح یا اولویت آنها محاسبه می

شود تا بی تفاوتی یا شدت ترجیح خود در خصوص گیرنده خواسته می

 یک عامل به عامل دیگر را بیان کند. فرآیند تحلیل سلسله مراتبی بر

کند. فرض کنید اساس محاسبه یک تابع ارزشی برای هر گزینه اقدام می
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𝐴𝑖 گزینه mای از مجموعه , 𝑖 = 1,2, … , 𝑚  بر اساسn  معیار با یکدیگر

شوند. هر یک از معیارهای مقایسه داری اهمیتی معادل مقایسه می

𝑤𝑗 , 𝑗 = 1,2, … , 𝑛  بوده و گزینهi ام امتیاز یا اولویتی معادل𝑣𝑖𝑗 به نسبت 

( 1ام دارد. در این صورت وزن تلفیقی این گزینه طبق رابطه ) jمعیار 

 شود.برآورد می

(1) 𝑢(𝐴𝑖) = ∑ 𝑤𝑗𝑣𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

 

های زوجی بر اساس مقیاس ارائه شده در حالت قطعی، مقایسه

ر شود. با این وجود و با در نظانجام می 9/1 – 9توسط ساتی در بازه 

برای  ها، استفاده از اعداد فازیاین مقایسهگرفتن ماهیت مبهم و نادقیق 

های زوجی پیشنهاد شده است. در حالت فازی، عناصر بیان قضاوت

 های مقایسات زوجی به صورت اعداد فازی خواهند بود. ماتریسماتریس

 :مقایسه زوجی در حالت فازی به صورت زیر خواهد بود
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�̃�𝑖𝑗در این ماتریس،  , 𝑖, 𝑗 = 1,2, … , 𝑛, 𝑖 ≠ 𝑗  میزان اولویت

i امین عنصر مورد بررسی در مقابلj امین عنصر نسبت به عاملی را نشان

های زیادی بر روش .شود میمقایسه نسبت به آن انجام  دهد کهمی

ریزی ریاضی برای مسئله تحلیل سلسله مراتبی فازی ارائه اساس برنامه

 ]10، 9[ توسط میخائیلوف شده که در این بخش به روش ارائه شده

عنصر را  nبندی گیری ناظر بر رتبهشود. یک مسئله تصمیمپرداخته می

 �̃�گیرنده ماتریس مقایسات زوجی فازی در نظر بگیرید که تصمیم 

𝑚شامل ≤ 𝑛(𝑛 − 1) عنصر فازی را ارائه داده که عناصر این ماتریس  ⁄2

باشند. در این های فازی محدب نرمال میبه صورت  اعداد یا مجموعه

های صورت گرفته توسط تصمیم گردد که تعداد مقایسهحالت مالحظه می

های تواند کمتر از حداکثر تعداد مورد نیاز باشد. مجموعهگیرنده می

𝑤𝑖های قطعیهای میان اولویتقطعی از نسبت 𝑤𝑗⁄ ∈ 𝑅+  که حداقل به

)یا به  αی سطح هاتعلق دارند را مجموعه �̃�𝑖𝑗به قضاوت فازی  αاندازه 

 :شودنامند که به صورت زیر تعریف میمی α )�̃�𝑖𝑗شکل ساده برش 

(2) 
𝑎𝑖𝑗(𝛼) = {𝑤𝑖 𝑤𝑗⁄ ∈ 𝑅+|𝜇(𝑤𝑖 𝑤𝑗⁄ )

≥ 𝛼} 

توان به را می �̃�𝑖𝑗 با توجه به این مفهوم، هر قضاوت فازی

,�̃�𝑖𝑗(𝛼𝑙)های ای از مجموعهصورت دنباله 𝑙 = 1,2, … , 𝐿 نشان داد که 

0 = 𝛼1 < 𝛼2 < ⋯ < 𝛼𝑙 = αباشد. برایمی 1 = مربوطه  α–، سطح 0

هسته  �̃�𝑖𝑗(1)دهد، در حالی که را نشان می �̃�𝑖𝑗پشتیبان قضاوت فازی 

�̃�𝑖𝑗  .است 

های فازی محدب نرمال های فازی مجموعهفرض کنید قضاوت

�̃�𝑖𝑗 هستند که به صورت اعداد فازی مثلثی = (𝑙𝑖𝑗 , 𝑚𝑖𝑗 , 𝑢𝑖𝑗)  بیان

�̃�𝑖𝑗(𝛼𝑙) هایمجموعهشوند. در این صورت می = [𝑙𝑖𝑗(𝛼𝑙), 𝑢𝑖𝑗(𝛼𝑙)]  

𝑎𝑖𝑗(1) فواصلی بسته هستند که ⊆ 𝑎𝑖𝑗(𝛼𝐿−1) ⊆ ⋯ ⊆ 𝑎𝑖𝑗(0)  بوده و 

𝑙𝑖𝑗(𝛼𝑙)  و𝑢𝑖𝑗(𝛼𝑙) باشند. با ها میهای پایین و باالی این فاصلهکران

به  {�̃�𝑖𝑗} های فازی، مجموعه اولیه مقایسهαهای استفاده از برش

,𝑎𝑖𝑗(𝛼𝑙) ای به صورتمجموعه فاصله Lای از مجموعه 𝑙 = 1,2, … , 𝐿 

 شود.تبدیل می

𝑊(𝛼𝑙) ایده اصلی این روش یافتن مقادیر قطعی اوزان =

(𝑤1(𝛼𝑙), 𝑤2(𝛼𝑙), … , 𝑤𝑛(𝛼𝑙))   برای𝑙 = 1,2, … , 𝐿  و متناظر با هر

و سپس ادغام نتایج برای دستیابی به  {𝑎𝑖𝑗(𝛼𝑙)} هایمجموعه از فاصله

 مقادیر نهایی اوزان است.

𝑚ای از حال مجموعه ≤ 𝑛(𝑛 − 1) ای قضاوت زوجی فاصله ⁄2

,𝑙𝑖𝑗(𝛼𝑙)]به صورت  𝑢𝑖𝑗(𝛼𝑙)]  را در سطحα = 𝛼𝑙  در نظر بگیرید. اگر

ای سازگار باشند، بردارهای اولویت بسیاری وجود دارند های فاصلهقضاوت

 :سازدبطه زیر را برآورده میکه عناصر آنها را

(3) 𝑙𝑖𝑗(𝛼) ≤
𝑤𝑖

𝑤𝑗
≤ 𝑢𝑖𝑗(𝛼) 

ها ناسازگار باشند، بردار اولویتی وجود نخواهد اگر قضاوت

ین وجود ای را همزمان برآورده سازد. با اهای فاصلهداشت که تمام مقایسه

 ها را تا بیشترین حدتوان به دنبال برداری بود که تمامی قضاوتمی

برآورده سازد. بر این اساس یک جواب مطلوب، برداری است که ممکن 

 بارتیای را به طور تقریبی برآورده سازد یا به عهای فاصلهتمامی قضاوت

 (4) 𝑙𝑖𝑗(𝛼) ≤̃
𝑤𝑖

𝑤𝑗

≤̃ 𝑢𝑖𝑗(𝛼) 

به معنای کوچکتر یا مساوی فازی است. این  ̃≥که عالمت 

های فازی یک ای از محدودیتتوان به صورت مجموعهنامعادالت را می

 طرفه نشان داد.

(5) 𝑤𝑖 − 𝑤𝑗𝑢𝑖𝑗(𝛼) ≤̃ 0 
−𝑤𝑖 + 𝑤𝑗𝑙𝑖𝑗(𝛼) ≤̃ 0 
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های فازی فوق با توجه به تعداد مقایسهمجموعه محدودیت

سی توان آنها را به شکل ماتریمعادله است که می m2های ماتریس شامل 

 زیر نشان داد.

(6) 𝑅𝑤 ≤̃ 0 

 (، که آن با6)ام رابطه -kاست. سطر  n × m2ماتریسی  Rکه 

𝑅𝑘𝑤 ≤̃ 0, 𝑘 = 1,2, … , 𝑤𝑚   یک محدودیت خطی شودداده مینشان ،

توان آن را به وسیله تابع عضویت خطی به صورت زیر فازی است که می

 معرفی نمود:

(7) 𝜇𝑘(𝑅𝑘𝑤) = {
1 −

𝑅𝑘𝑤

𝑑𝑘
,   𝑅𝑘𝑤 ≤ 𝑑𝑘

0,         𝑅𝑘𝑤 ≤ 𝑑𝑘

 

عامل نوسان بوده و میزان مجاز انحراف از نامساوی  𝑑𝑘که 

𝑅𝑘𝑤قطعی  ≤  دهد. را نشان می 0

( میزان رضایت تصمیم گیرنده از یک بردار 7تابع عضویت )

( را 5امین محدودیت یک طرفه طبق رابطه )-kاولویت خاص نسبت به 

در صورتی که محدودیت  𝜇𝑘(𝑅𝑘𝑤)دهد. مقدار تابع عضویت نشان می

𝑅𝑘𝑤قطعی  ≤ نقض شود برابر صفر است و با هرچه بیشتر  اکیداً 0

کند و افزایش پیدا می 1برآورده شدن این محدودیت به طور خطی تا 

شود. با زمانی که محدودیت کامالً برآورده شود مقدار آن از یک بیشتر می

ساز را برای مسئله به توان یک جواب بیشینهاستفاده از تعریف زیر می

 آورد.دست 

است که  ∗𝑤ساز برداری قطعی مانند. جواب بیشینه1تعریف 

 متناظر با حداکثر مقدار ناحیه موجه فازی زیر است.

(8) 
𝜇(𝑤∗) = 

𝑚𝑎𝑥 [𝑚𝑖𝑛{𝜇1(𝑅1𝑤), … , 𝜇𝑚(𝑅𝑚𝑤)}| ∑ 𝑤𝑖 = 1
𝑛

𝑖=1
] 

به عنوان  λو معرفی متغیر  max-minبا استفاده از عملگر 

به  درجه عضویت بردار اولویتی خاص در ناحیه موجه فازی و نیز با توجه

رت ساز را به صوتوان مسئله یافتن جواب بیشینه(، می8( و )7روابط )

 ریزی خطی زیر نشان داد.مدل برنامه

(9) 

𝑚𝑎𝑥𝜆 
𝑑𝑘𝜆 + 𝑅𝑘𝑤 ≤ 𝑑𝑘 , 𝑘 = 1,2, … ,2𝑚 

∑ 𝑤𝑖 = 1

𝑛

𝑖=1

 

𝑤𝑖 ≥ 0, 𝑖 = 1,2, … , 𝑛 

 

,∗𝑤) بهینه مدل خطی فوق برداری مانند جواب 𝜆∗)  است که

عنصر اول بردار اولویتی با باالترین درجه عضویت در ناحیه موجه فازی و 

∗𝜆 مقدار دوم میزان درجه عضویت، = 𝜇(𝑤∗)دهد. ، این بردار را نشان می

های درجه برآورد را نشان داده و شاخصی از ناسازگاری قضاوت ∗𝜆مقدار

شود. ( نامیده میCIاست و از این رو شاخص سازگاری ) تصمیم گیرنده

∗𝜆های تصمیم گیرنده سازگار باشند،اگر قضاوت ≥ و در غیر این صورت  1

 𝑑𝑘کند. مقادیر میزان انحراف مجاز مقداری بین صفر تا یک را اختیار می

ای بزرگ باشند که ناحیه موجه مسئله تهی نباشد. بر اساس باید به اندازه

این الزام را  1تر یا مساوی ارائه دهندگان این شیوه، مقادیر بزرگ تجارب

 سازند. برآورده می

های ارزیابی و انتخاب تامین مروری بر شاخص .3

 کننده

ت برای ارائه الگویی مناسب جهت ارزیابی تامین کنندگان قطعا

های حائز خودرویی، در گام نخست نسبت به شناسایی معیارها و شاخص

 مبنایی برای ارزیابی و انتخاب این معیارهاگردد. ام میاهمیت اقد

. عدم توجه به معیارهای مناسب و تشکیل خواهند دادکننده تامین

های زیادی را هم برای هزینهکنندگان نامناسب  گزینش تامین

در .عرضهکننده قطعات و هم برای مصرف کننده به دنبال خواهد داشت

ره، گذشته، تصمیم پیرامون انتخاب تامین کننده اصوالً تصمیمی تک معیا

این  با تمرکز بر معیار قیمت بود. به تدریج با مطرح شدن مفهوم کیفیت،

ازار، بمعیار جایگزین قیمت گردید. با این وجود، افزایش میزان رقابت در 

طر تبدیل ای پر خانتخاب تامین کننده بر اساس یک معیار را به شیوه

ررسی نمود. از این رو این مساله در قالب یک مساله تصمیم چند معیاره ب

 گردید. 

 انتخاب تامین ای ارزیابی وها و معیارهای گوناگونی برشاخص

 23یکی از اولین نفراتی است که  ]11[ دیکسون. همطرح شده استکنند

شاخص را برای ارزیابی تامین کنندگان پیشنهاد داده است. وبر و 

ال سمین کننده از اانتخاب ت هشده دربار منتشر همقال 74 ]12[ همکاران

حقیق تنیز ]13[چان  را مرور و نتایج را با دیکسون مقایسه نمودند. 1966

م ی ارزیابی تامین کنندگان انجاهامشابهی را در زمینه شناسایی شاخص

عاتی های ارزیابی تامین کنندگان همراه با مطالای از شاخصدادند. خالصه

 نشان داده شده است. (1)ها استفاده شده در جدول که از این شاخص
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طراحی الگوی ارزیابی تامین کنندگان قطعات  .4

 خودرویی

 23 کنندگان، پس از بررسی منابع مرتبط با ارزیابی تامین

های ارزیابی عملکرد تامین کنندگان قطعات شاخص زیر به عنوان شاخص

 اند.خودرویی شناسایی شده

 قیمت -

 کیفیت -

 وضعیت مالی شرکت -

 خوشنامی تامین کننده -

 برخورد مناسب -

 پاسخگویی به مشتریان -

 تحویل -

 بندی محصولبسته -

 شرایط پرداخت -

 زمان توافق شده -

 محیط زیست -

 فناوری مورداستفاده -

 پذیری تامین کنندهانعطاف -

 ایمنی -

 ارتباطی سیستم -

 تاثیرپذیری و وابسته بودن به محیط )ثبات/ عدم ثبات در -

 تامین(

 ظاهر محصول -

 قابلیت ادراکی محصول )کاتالوگ( -

 اطالع به موقع قبل از تاخیر -

 برقراری ارتباط مناسب -

 صحت خدمت -

 تجارت الکترونیک -

شرایط ارائه تعهدات غیر از زمان توافق شده و در  -

 اضطراری

ای طراحی شده برای طراحی الگوی ارزیابی عملکرد، پرسشنامه

که در آن میزان اهمیت هر یک از معیارهای فوق در ارزیابی تامین 

کنندگان قطعات از عرضه کنندگان آنها پرسیده شده است. با توجه به 

این که برای شناسایی الگوی حاکم بر معیارها از روش تحلیل عاملی 

افی استفاده شده است، بر اساس مبانی این روش به ازای هر سوال اکتش

. بر این اساس به ]32[ نفر نیاز است 15تا  5ای بین پرسشنامه به نمونه

 250نفر نیاز خواهد بود. پس از توزیع  345تا  115ای بین نمونه

پرسشنامه  208پرسشنامه میان عرضه کنندگان قطعات خودرویی تعداد 

 ید که در بازه قابل قبول قرار دارد.دریافت گرد

برای ارزیابی پایایی پرسشنامه طراحی شده از شاخص آلفای 

 0.891کرونباخ استفاده شده است. مقدار این شاخص برای پرسشنامه 

باشد. روایی صوری و در سطح قابل قبول می 0.7بوده که باالتر از 

در شناسایی پرسشنامه نیز با توجه به استفاده از منابع معتبر 

های پرسشنامه گویای آن است که هاهمچنین تحلیل عاملی دادهشاخص

بوده و در نتیجه روایی سازه  0.5اشتراک تمامی متغیرها باالی مقدار 

 پرسشنامه نیز مورد تائید است.

نشان ( 2) در جدول KMOنتایج تست بارتلت و کفایت نمونه 

های گردآوری شده برای تحلیل عاملی دهنده قابل قبول بودن داده

و بزرگتر  0.841برابر  KMOباشد. بر اساس این شکل، مقدار شاخص می

 .تاس 0.05داری آزمون بارتلت نیز کوچکتر از بوده و سطح معنی 0.5از 

 و آزمون بارتلت KMO. شاخص 2جدول 

 KMOگیری شاخص کفایت نمونه 0.841

2603.03 

253 

0.000 

 کای اسکوئر برآوردی

 درجه آزادی

 داریمعنی

آزمون کرویت 

 بارتلت

 ( نشان داده شده است.3) بارهای عاملی متغیرها نیز در جدول
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شده شناخته یهاعامل در رهایمتغ یعامل بار(: 3) جدول

 
 

( شش عامل تبیین کننده الگوی 3) بر اساس نتایج جدول

 متغیرهای تخصیص یافته به هر عامل تشکیل سلسلهها با توجه به داده

های دهد. در این شکل هر یک از عامل( را می1) مراتبی مطابق شکل

 اند.شناسایی شده بر اساس متغیرهای هر عامل نامگذاری شده

 هاها و زیر شاخصارزیابی اهمیت شاخص .5

پس از طراحی الگوی ارزیابی عملکرد تامین کنندگان قطعات 

رسد. ها می(، نوبت به محاسبه اوزان و تعیین اولویت آن1یدکی در شکل )

برای این منظور از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی استفاده 

روشی برای  AHPاشاره گردید،  2است. همان طور که در بخش شده

باشد. برای این می (1) سله مراتبی، نظیر شکلتحلیل ساختارهای سل

ه نفر از خبرگان برای مقایس 5پرسشنامه مقایسه زوجی میان  7منظور، 

نندگان نفر به معرفی توزیع ک 5معیارها و زیر معیارها توزیع گردید. این 

ال و س 20به عنوان افراد با سابقه فعال در این عرصه برای مدت بیش از 

تخصص شناسایی شدند. پرسشنامه نخست در خصوص به عنوان افراد م

مقایسه زوجی شش معیار نسبت به هدف مساله بود. برای مقایسات 

 است.استفاده شده (4زوجی از مقیاس فازی طبق جدول )

 

 های زوجی با متغیرهای کالمی و اعداد فازی مثلثی(: مقایسه4جدول )

 عدد فازی متغیر کالمی شدت مقیاس فازی

�̃� (-، 1، -) برابر اهمیت 

�̃� (-، 3، -) اهمیت نسبی 

�̃� (-، 5، -) اهمیت زیاد 

�̃� (-، 7، -) اهمیت آشکار 

�̃� (-، 9، -) اهمیت مطلق 

�̃� ،�̃� ،�̃� ،�̃� مقادیر میانی (- ،- ،-) 

 

ریزی ریاضی ارائه شده برای محاسبه با توجه به روش برنامه

، این مدل برای هر ماتریس زوجی 2اوزان مقایسات زوجی فازی در بخش 

𝑛 × 𝑛  به𝑚 ≤ 𝑛(𝑛 − 1) مقایسه نیاز دارد. از این رو برای تکمیل هر  ⁄2

ماتریس از خبرگان خواسته شد تا تنها سطح نخست جدول را تکمیل 

 ]32[های انفرادی نیز طبق نظر آکزل و ساتی نمایند. برای ادغام مقایسه

های انفرادی استفاده شده است. ماتریس از میانگین هندسی قضاوت

( 5مطابق جدول )نسبت به هدف  مقایسه زوجی تلفیق شده معیارها

  است.
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 ها استفاده شدههای ارزیابی تامین کنندگان همراه با مطالعاتی که از این شاخصای از شاخص(خالصه1جدول)
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ساختار سلسله مراتبی الگوی ارزیابی تامین کنندگان قطعات خودرویی (:1)شکل 

 سیستم ارتباطی-

تاثیر پذیری و وابسته بودن به -

)ثبات یا عدم ثبات در تامین محیط 

 محصول (

 ظاهر محصول-

 قابلیت ادراکی محصول )کاتالوگ(-

 اطالع به موقع قبل از تاخیر-

 برقراری ارتباطات مناسب-

 صحت ارائه خدمت-

 زمان توافق شده-

 محیط زیست-

 تکنولوژی مورد استفاده-

انعطاف پذیری تامین -

 کننده

 ایمنی-

 ایمنی محصوالت-

 تحویل-

 محصولبسته بندی -

 شرایط پرداخت-

 کیفیت-

 برخورد مناسب-

 پاسخگویی به مشتریان-

 قیمت-

 وضعیت مالی شرکت-

 خوشنامی تامین کننده-

 تجارت الکترونیک-

ارائه تعهدات غیر از زمان توافق -

 شده و در شرایط اضطراری

 سهولت همکاری شرایط مالی مدیریت کیفیت شرایط محصول عملکرد اطالع رسانی

ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان لوازم و 

 قطعات یدکی خودرو
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 تلفیق شده معیارها نسبت به هدفمقایسه زوجی (: ماتریس 5جدول)

 همکاریسهولت  شرایط مالی مدیریت کیفیت شرایط محصول عملکرد رسانیاطالع 

 (1.58، 1.91، 2.28) (0.24، 0.31، 0.39) (0.38، 0.49، 0.62) (0.25، 0.33، 0.5) (1، 1.44، 2) (1، 1، 1) رسانیاطالع

       عملکرد

       شرایط محصول

       مدیریت کیفیت

       شرایط مالی

       سهولت همکاری

ریزی ماتریس مقایسه زوجی فوق، مدل برنامهبا توجه به 

که در  شودریاضی برای محاسبه اوزان معیارها به صورت زیر تشکیل می

𝑑𝑗آن تمامی مقادیر  , 𝑗 = 1,2, …  :انددر نظر گرفته شده 1برابر  12,

 
 

max 𝜆 
S. T. 
𝜆 − 𝑤1 + 𝑤2(1 + 0.44𝛼) ≤ 1 
𝜆 + 𝑤1 − 𝑤2(2 − 0.56𝛼) ≤ 1 
λ − w1 + w3(0.25 + 0.08α) ≤ 1 
λ + w1 − w3(0.5 − 0.17α) ≤ 1 
λ − w1 + w4(0.38 + 0.11α) ≤ 1 
λ + w1 − w4(0.62 − 0.13α) ≤ 1 

𝜆 − 𝑤1 + 𝑤5(0.24 + 0.07𝛼) ≤ 1 

𝜆 + 𝑤1 − 𝑤5(0.39 − 0.08𝛼) ≤ 1 

λ − w1 + w6(1.58 + 0.33α) ≤ 1 

λ + w1 − w6(2.28 − 0.37α) ≤ 1 
w1 + w2 + ⋯ + w6 = 1 

wj ≥ 0, j = 1,2, … ,6 

0با حل مدل فوق به ازای سطوح مختلف  ≤ α ≤ ، اوزان 1

عنوان  [10]گردند. آن طور که میخائیلوف بهینه معیارها مشخص می

λداشته، مقادیر  ≥ نشان دهنده سازگاری اوزان به دست آمده  1

های مقایسه زوجی نیز تشکیل و به باشند. این مدل برای سایر ماتریسمی

به عنوان اوزان  λحل شده است. مدلی با باالتری مقدار  αازای مقادیر 

 اند. محسوب شدهنهایی 

بر اساس رویکرد فوق، اوزان معیارها و زیر معیارهای مدل به 

 اند. به دست آمده (6) شرح جدول
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اوزان معیارها و زیر معیارهای ارزیابی تامین کنندگان قطعات  :(6)دولج

 خودرویی

 اهمیت زیر معیار اهمیت معیار

 0.1073 اطالع رسانی

 0.0030 سیستم ارتباطی

 0.0167 تاثیرپذیری

 0.0127 ظاهر محصول

 0.0092 کاتالوگ

 0.0255 اطالع قبل از تاخیر

 0.0191 ارتباط مناسب

 0.0210 صحت خدمت

 0.0634 عملکرد

 0.0340 زمان توافق شده

 0.0051 محیط زیست

 0.0092 تکنولوژی

 0.0043 پذیریانعطاف

 0.0108 ایمنی

 0.2535 شرایط محصول

 0.1897 تحویل

 0.0307 بندیبسته

 0.0331 پرداخت

 0.2012 کیفیت

 0.1600 کیفیت محصول

 0.0188 برخورد

 0.0224 پاسخگویی

 0.3193 مالی

 0.2542 قیمت

وضعیت مالی 

 فروشنده
0.0319 

 0.0332 خوشنامی برند

 0.0554 سهولت همکاری
 0.0065 تجارت الکترونیک

 0.0488 شرایط اضطراری

 

دهد که در بازار قطعات نتایج تجزیه و تحلیل فوق نشان می

خودرویی، همچنان عوامل کلیدی نظیر قیمت، شرایط تحویل و کیفیت 

رسد باشند. ضمن آن که به نظر میمحصول از اهمیت باالیی برخوردار می

ابزارهای تجارت الکترونیک، به عنوان زیر معیاری با کمترین اهمیت، هنوز 

تواند توسط اند. این الگو میار جایگاه چندانی به دست نیاوردهدر این باز

توزیع کنندگان قطعات یدکی خودرو برای ارزیابی و انتخاب از میان 

های تامین کنندگان مختلف این قطعات به کار رود. ضمن آن که شرکت

توانند از آن به عنوان الگو و راهنمایی برای بهبود کننده نیز می عرضه

 خود استفاده نمایند.عملکرد 
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 گیریبحث و نتیجه .6

در تحقیق حاضر نسبت به ارائه الگویی برای ارزیابی تامین 

کنندگان قطعات خودرویی اقدام گردید. برای این منظور و از طریق مرور 

شاخص ارزیابی تامین کننده شناسایی گردید. در مرحله دوم  23ادبیات، 

های در میان توزیع کنندگان قطعات، نظرات آنها با توزیع پرسشنامه

ها دریافت و با استفاده از تحلیل عاملی، الگوی ت شاخصدرباره اهمی

حاکم بر معیارها شناسایی گردید. در مرحله آخر و با استفاده از نظرات 

خبرگان، نسبت به مقایسه زوجی معیارها و زیر معیارها با توجه به ساختار 

ترین استخراج شده اقدام گردید. بر اساس این تحلیل، از نظر خبرگان مهم

ار در ارزیابی تامین کنندگان قطعات خودرویی معیار مالی بوده است. معی

رسانی، عملکرد و پس از این معیار نیز شرایط محصول، کیفیت، اطالع

ترین زیر معیار سهولت همکاری قرار دارند. در میان زیر معیارها، مهم

ترین رسد همچنان معیار قیمت مهمقیمت بوده است. در واقع به نظر می

باشد. دومین زیر معیار مهم نیز یار در ارزیابی تامین کنندگان میمع

باشد. در واقع با توجه به ماهیت مصرفی محصوالت و تحویل به موقع می

اهمیت در دسترس بودن کاالها برای مشتریان، این معیار در رتبه دوم 

قرار گرفته است. سومین زیر معیار مهم کیفیت محصول بوده است. در 

های مختلف و در اختیار مصرف کنندگان، ا توجه به وجود گزینهواقع ب

چهارمین زیر معیار باشد. ارائه محصوالتی با کیفیت پائین قابل قبول نمی

مهم، میزان همکاری تولید کنندگان در شرایط اضطراری است. در واقع، 

چنانچه در برخی شرایط توزیع کنندگان نیاز فوری به قطعاتی خاص 

ند، تولید کننده تا چه میزان حاضر به همکاری با آنها خواهد داشته باش

بود. زمان توافق شده پنجمین زیر معیار مهم، البته با اختالف زیاد، در 

ارزیابی تامین کنندگان بوده است. در واقع عرضه کنندگان اهمیت زیادی 

باشند که به های خود قائل میبندی تولیدکنندگان به وعدهبرای پای

گویای اهمیت مساله اعتماد در روابط تجاری است. سایر زیر  نوعی

 اند.های بعدی قرار گرفتهمعیارها نیز در رتبه
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