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ارائة مدلی جدید در تصمیمگیری چندمعیارة فازی بهمنظور رتبهبندی
تأمینکنندگان (مطالعة موردی :شرکت تبلیغاتی)
*2

وحید نعمتیابوذر 1و محمدعلی بهشتینیا
 .1دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه سمنان


 .2استادیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه سمنان
(تاریخ دریافت  93/07/26ـ تاریخ دریافت روایت اصالحشده  93/11/22ـ تاریخ تصویب )93/12/04

چکیده
یکی از موضوعهای مهم در طراحی زنجیرة تأمین ،انتخاب تأمینکننده است چراکه هریک از تأمینکنندگان ،بخشـی از معیارهـای خریـدار را
برآورده میکنند و انتخاب از میان آنها ،درواقع ،یک مسئلة تصمیمگیری چندمعیاره است که به رویکردی ساختاریافته و سیسـتمی نیـاز دارد.
در این پژوهش ،ضمن پرداختن به صنعت خاص تبلیغات ،دو معیار جدید برای ارزیابی تأمینکنندگان ارائـه شـده اسـت .همچنـین یـک روش
ترکیبی ،با تلفیق تکنیکهای منطق دیجیتالی تعدیلشده و تاپسیس فازی ،برای ارزیابی تأمینکنندگان در این صنعت پیشنهاد شده است.

واژههایکلیدی :انتخاب تأمینکنندگان ،تاپسیس ،منطق فازی.MCDM ،MDL ،


مقدمه
زنجیرة تأمین ،همراستایی شرکتهایی است که محصولها یا
خدمات را به بازار عرضه میکنند [ .]1همچنـین شـبکهای از
امکانات و فعالیتهایی است که تمامی عملیات تولیـد ،نظیـر
خرید مواد و قطعات و جابهجایی آنها ،ساخت محصـولهـا و
توزیع و خدمات پس از فروش را شـامل مـیشـود .مـدیریت
زنجیرة تـأمین نیـز همـاهنگی در تولیـد ،موجـودی (انبـار)،
مکانیابی و حملونقل بین شرکتکنندگان در زنجیرة ،بـرای
دستیابی به بهترین ترکیـب پاسـخگویی و کـارایی ،درجهـت
موفقیت در بازار است [.]2
در دهــة اخیــر ،نحــوة تــأمین مــواد اولیــه و انتخــاب
تأمینکننـدگان در زنجیـرة تـأمین ،چالشـی بـرای بیشـتر
سازمان ها بوده است .از آنجاکـه عملکـرد تـأمین کننـدگان،
اثری اساسی بر موفقیـت یـا شکسـت زنجیـرة تـأمین دارد،
انتخاب تأمین کننده ،وظیفهای راهبردی شناخته مـیشـود.
ارزیابی و انتخاب تأمینکنندگان ،فرایندی است که طی آن،
تأمین کنندگان به عنوان یک جز از زنجیرة تأمین ،تحلیـل،
ارزیــابی و انتخــاب مــیشــوند .از طرفــی تصــمیمگیــری
چندشاخصه ،1رهیافتی است که با رتبهبندی و گزینش یک
* نویسندة مسئول :تلفن /فکس02333654275 :

یا چند تأمینکننده از میان مجموعهای از تـأمینکننـدگان
سروکار دارد .تصمیمگیریهای چنـدمعیاره 2نیـز چـارچوب
مؤثری را برای مقایسـة تـأمین کننـدگان براسـاس ارزیـابی
معیارهای متفاوت بهدست میدهند [.]3
روش منطق دیجیتالی تعدیل شده ،3یکـی از روشهـای
جدید در تصمیمگیری چنـدمعیاره اسـت کـه ضـعف روش
تحلیل سلسلهمراتبی 4ساعتی [ ]4را پوشـش مـیدهـد .بـه
روش  ،AHPاز زمان مطرحشدن ،توجه بسیاری شده اسـت.
این امر بهدلیل ساختار روشن و روش سادهای است که فهم
آن را آسان میکند ،اما در این روش ،برای تشکیل مـاتریس
تصمیمگیری ،مقایسة زوجی میان گزینهها ضروری است که
محاسبههای طو نی و دقت کمی را بـههمـراه دارد .ضـعف
اصــلی روش  AHPایــن اســت کــه در پرکــردن مــاتریس
مقایسههای زوجی بین دو عنصر ،باید به امتیازهایی که بـه
عناصر دیگر داده شده است نیز توجه کرد برای مثال ،اگـر
به اختالف یک معیار (یا گزینه) با عنصر (یا گزینـه) دیگـر،
عدد  5را نسبت دهیم ،در تعیین برتری دو معیار (یا گزینة)
دیگر که اختالف بیشتری با دو معیار (یا گزینة) دیگر دارند،
Email: beheshtinia@semnan.ac.ir
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عدد بزر تری اختصاص مییابد .توجه به اندازة اختالفهـا
و تعیین میزان آن در متغیرهای کیفی ،امـری گـیجکننـده
است ،اما در روش  MDLاختالف بین دو معیار (یـا گزینـه)
مهم نیست و در مقایسههای زوجی ،تنها از اعـداد  2 ،1و 3
استفاده میشود .در این روش ،درصورت برتری یـک گزینـه
بر گزینة دیگـر در مـاتریس مقایسـههـای زوجـی عـدد ،3
درصورت تساوی ارزش با گزینة دیگـر عـدد  2و درصـورت
داشتن ارزش پایینتر از گزینة دیگر عدد  1اختصـاص داده
میشود و اختالف ارزش گزینهها با یکدیگر اهمیتی ندارد.
روش تاپســیس 5نیــز از متــداولتــرین و پرکــاربردترین
روشهای تصمیمگیری چندمعیاره است که رتبهبندی را بـا
7
استفاده از جواب ایـدهآل مثبـت 6و جـواب ایـدهآل منفـی
انجام میدهد .نکتة دیگر آن است کـه مقایسـة معیارهـا یـا
گزینــههــا قطعــی نیســت و بهتــر اســت از طریــق واژههــا و
عبارتهای زبـانی بیـان شـود بنـابراین ،بـرای رسـیدن بـه
نتایجی که با دنیای واقعی مطابقت بیشتری داشته باشد ،از
نظریــة مجموعــههــای فــازی اســتفاده م ـیشــود .تئــوری
مجموعههای فازی ،گـامی بـرای نزدیـکشـدن قطعیـت در
مسائل کالسیک ریاضیات و عدم قطعیت فراگیـر در جهـان
واقع است .این نزدیکی ،در نتیجة تمایل بیحدوحصـر بشـر
به درک بهتر فرایندهای فکـری و شـناختی اسـت .در ایـن
8
پژوهش ،ابتدا از ترکیب دو روش  MDLو تاپسـیس فـازی
استفاده شده است .نوآوریهای این مقاله به این شرح است:
 ارائة دو معیار جدید برای ارزیابی تأمین کنندگان،
عالوهبر معیارهای رایج در ادبیات موضوع
 ارائة روشی جدید بـا ترکیـب روشهـای  MDLو
FTOPSIS

 ارائة یک مطالعة موردی در صنعت تبلیغات.
درادامه ،به مروری بر ادبیات موضوع پرداخته مـیشـود.
ســپس روش تحقیــق بیــان مـیشــود .پــس از شــرح روش
پیشنهادی ،مطالعهای موردی مطـرح مـی شـود کـه در آن،
تـــأمینکننـــدگان شـــرکت تبلیغـــاتی ســـریرا بررســـی و
اولویت بندی می شوند و نحوة محاسبهها نیز تبیین میشود.
در انتها نیز نتیجهگیری مطرح میشود.

ادبیات موضوع
پژوهشهای بسیاری دربـارة فراینـد انتخـاب تـأمینکننـده
صورت پذیرفته است که هریـک از جنبـة خاصـی بـه ایـن
مسئله توجه کردهاند .نخستین بار ،گابـا [ ]5برنامـهریـزی
ریاضی را برای انتخاب تـأمینکننـده در یـک مـورد واقعـی
بهکـار بـرد .پـس از آن ،مطالعـههـای بسـیاری بـهویـژه در
سالهای اخیر در زمینة انتخاب تـأمینکننـده انجـام شـده
است .درجی و همکاران [ ]6رویکرد فرایند تحلیل شـبکهای
فازی 9را برای انتخاب تأمینکنندگان درنظر گرفتنـد و بـه-
کمک آن ،قالبی را برای فرایند حمایـت از تـأمینکننـدگان
صنعت خودروسازی در ایران ارائه دادنـد .کلینچـی و اونـال
[ ]7نیز برای انتخاب تأمینکننده ،از روشی مبتنیبر فرایند
تحلیل سلسلهمراتبی فازی استفاده کردند که بیشـتر اصـل
رضایت مشتری را مبنای کار خود قرار میدهد .آریکان []8
مسئلة برنامهریزی خطـی چندهدفـه را بـه منظـور انتخـاب
تأمین کننده ارائه داد و در آن ،سه قید کمینه کردن هزینه،
بیشینه کردن کیفیت و بیشینه کردن دریافـت بـه موقـع را
لحا کرد .کانان و همکاران [ ]9رویکردی از نظریة فـازی و
برنامه ریزی چندهدفه را برای رتبه بندی و انتخاب سبزترین
تأمین کننده ارائه کردند که در آن ،به معیارهای اقتصادی و
محیطی توجه شده است .کیان [ ]10تابعی خطی براسـاس
معیارهای مختلف ارزیابی و انتخاب تأمین کننده ارائـه کـرد
که در آن ،هدف بیشینه کردن این تابع است .بـا ایـن روش
میتوان تأمینکننده را بـا توجـه بـه عملکـردش در زمینـة
هزینه و سطح خدمات یا کیفیت ارزیـابی کـرد .دورسـان و
کورســاک [ ]11یــک رویکــرد تصــمیمگیــری گروهــی
چندمعیارة فازی را بهکار گرفتنـد کـه از گسـترش کـارکرد
کیفی 10به منظور توسـعة فراینـد انتخـاب تـأمین کننـدگان
استفاده میکند .روش پیشنهادشده در ابتدا مشخصـه هـای
مورد نیاز برای رضایتمندی شرکتها را شناسایی میکنـد و
سپس معیارهای مناسب مربوط به ارزیابی تأمینکنندگان را
با توجه به آن تعیین میسازد .رضایی و همکـاران [ ]12بـه
بررسی انتخـاب تـأمینکننـدگان در صـنعت هواپیماسـازی
پرداختند و مسائل مربوط به انتخاب تـأمینکننـده را در دو
بخــش حــل کردنــد .در بخــش اول ،بــه کــاهش تعــداد
تأمینکنندگان احتمالی ،پیش از انتخاب نهایی پرداختنـد و
در بخش دوم ،بـا اسـتفاده از روش تحلیـل سلسـلهمراتبـی

ارائة مدلی جدید در تصمیمگیری چندمعیارة فازی بهمنظور ...

289

فازی ،11تأمین کنندگان را با توجـه بـه معیارهـای اصـلی و
فرعی ارزیـابی کردنـد .رودریگـز و همکـاران [ ]13دو روش
تصمیم گیری چنـدمعیارة  FAHPو  FTOPSISرا براسـاس
عوامل مختلف با یکدیگر مقایسه کردند .آنهـا هـر دو روش
را در انتخاب تأمینکننـدگان زنجیـرة تـأمین یـک شـرکت
خودروسازی بـهکـار گرفتنـد و بـا هـر دو روش ،بـه نتـایج
یکسانی دست یافتند .نظری و همکاران [ ]14از برنامهریزی
خطی چندهدفه برای انتخاب تأمینکنندگان استفاده کردند
که این مدل ،درپی حداقلکردن هزینـههـای خریـد اسـت.
اردبیلی و اکوساپورتو [ ]15با اسـتفاده از ترکیـب تاپسـیس
فــازی و برنامــهریــزی هــدف چندگزینــهای بــه انتخــاب
تــأمینکننــدگان پرداختنــد .آنهــا در ایــن پــژوهش ،بــا
درنظرگرفتن شرایط عدم قطعیت ،از تاپسـیس فـازی بـرای
رسیدن به جواب بهینه بهره بردند .کار [ ]16یـک سیسـتم
سلسلهمراتبی پشتیبانی از تصـمیم گیـری گروهـی را بـرای
انتخــاب تــأمینکننــدگان بــا اســتفاده از  AHPو نظریــة
مجموعههای فازی و شبکههای عصبی بهکار گرفـت و آن را
در دو مطالعة موردی استفاده کـرد .صـفا و همکـاران []17
فرایند انتخاب تأمینکنندگان را برای تهیة مواد سـاختمانی
بررسی کردند و بدینمنظور ،از روش تاپسیس بهره گرفتند.
همــانطــور کــه مشــاهده مــیشــود ،پژوهشــگران ،از
روشهـــای مختلفـــی بـــرای انتخـــاب و اولویـــتبنـــدی

تأمین کنندگان استفاده می کنند ضمن آنکـه بـا توجـه بـه
صـنعت مـورد نظــر معیارهـایی را بــرای ارزیـابی و انتخــاب
تأمین کننـدگان درنظـر مـی گیرنـد .جـدول  1فهرسـتی از
پرکاربردترین معیارها در این پژوهشهـا را ارائـه مـیدهـد.
همان طور که مشاهده می شود ،معیارهای قیمـت ،کیفیـت،
شرایط مالی ،تحویل بهموقع و خدمات ،بیشترین تکرار را در
پژوهشها دارند بنابراین ،در این پژوهش نیـز از ایـن پـنج
معیار برای اولویتبندی تـأمین کننـدگان اسـتفاده شـد .بـا
توجه به شرایط خاص صنعت تبلیغـات و بـا نظـر خبرگـان،
سابقة فعالیت نیز بـهعنـوان یکـی دیگـر از معیارهـا درنظـر
گرفته شد .البته عالوهبر این شش معیار ،دو معیار جدید نیز
با توجه به نظر خبرگان و با در نظر گرفتن شـرایط صـنعت
تبلیغات به نام ارتباط از راه دور و گسـترة خـدمت نیـز بـه
معیارهای مسئله اضافه شد .درضمن ،تـاکنون از روشهـای
 DLو  MDLبــرای رتبــهبنــدی و ارزیــابی تــأمینکننــدگان
استفاده نشده و درمورد ارزیابی تأمینکننـدگان در صـنعت
تبلیغات نیز روشی پیشنهاد نشده اسـت .در ایـن پـژوهش،
عالوهبـر ارائـة دو معیـار جدیـد در صـنعت تبلیغـات ،روش
ترکیبی جدیدی نیز از تلفیق روشهای  MDLو FTOPSIS
برای رتبهبندی تأمینکنندگان شرکتهای تبلیغاتی بـهکـار
رفته است.

جدول  .1معیارهای پرکاربرد در ادبیات موضوع

صفا و همکاران

کومارکار

اردبیلی و اکوساپورتو

نظری و همکاران

رودریگز و همکاران

رضایی و همکاران

دورسان و کورساک

●

●

کیان

●

کانان و همکاران

●

●

●

●

●

آریکان

●

●

●

●

●

●

قیمت

●

کیفیت
شرایط مالی
تحویل بهموقع
خدمات
توانایی فنی
موقعیت جغرافیایی

●
●

●
●

●

کلینچی و اونال

●

●

●

●

●

●

●

●

●
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پرسشهای پژوهش

نظریة مجموعههای فازی

پرسش اصلی:
 نحوة اولویـت بنـدی تـأمین کننـدگان در زنجیـرةتأمین صنعت تبلیغات چگونه است؟
پرسشهای فرعی:
 چه معیارهایی در انتخاب تـأمینکننـدگان نقـشدارند؟
 میزان اهمیت هر معیار چقدر است؟ روش رتبــهبنــدی تــأمینکننــدگان در صــنعتتبلیغات چگونه است؟

نظریةمجموعه های فازی ،گامی برای نزدیکشدن قطعیـت
در مسائل کالسـیک ریاضـیات و عـدم قطعیـت فراگیـر در
جهان واقع است .این نزدیکی ،در نتیجة تمایل بیحدوحصر
بشر برای درک بهتر فرایندهای فکـری و شـناختی حاصـل
میشود .در شرایط عدم قطعیت و بـه منظـور درنظرگـرفتن
ابهامها در فرایند تصمیم گیری ،اغلب از متغیرهـای کالمـی
استفاده میشود که این متغیرهـا بـه اعـداد فـازی ترجمـه
میشوند .در این پژوهش ،از اعداد فازی مثلثی 12بـه شـکل
( ،)l, m, uبهعنوان تابع عضویت اعداد فازی و برای محاسبة
𝑚و
فاصــــــلة دو عــــــدد فــــــازی ) 𝑚𝑢 ̃ = (𝑙𝑚 , 𝑚𝑚 ,
) 𝑛𝑢  ،𝑛̃ = (𝑙𝑛 , 𝑚𝑛 ,از رابطة  1استفاده میشود.
()1

روش گردآوری دادهها
در ایــن پــژوهش ،پــس از تعیــین معیارهــا و گزینــههــای
تصمیمگیری در صنعت تبلیغات ،بهمنظور گردآوری دادههـا
و اطالعــات مــورد نیــاز از دو پرسشــنامه اســتفاده شــد .در
پرسشــنامة اول کــه بــهمنظــور شناســایی وزن و اهمیــت
معیارهای تصمیم گیـری بـهروش  MDLطراحـی و تنظـیم
شده بود ،از پاسخدهندگان خواسـته شـد بـه مقایسـة ایـن
معیارها بپردازند و برتری هر معیار را در مقایسه بـا دیگـری
ارزیابی کنند [ .]18در پرسشنامة دوم -که بهمنظور تشکیل
مــاتریس تصــمیمگیــری فــازی تنظــیم شــده بــود -از
پاسخدهندگان خواسته شد که پنج تأمینکننده را از لحـا
معیارهای عنوانشده ،با هفت متغیر کالمـی پرسشـنامه ،بـا
یکدیگر مقایسه کنند [.]19
برای دسترسی بـه دادههـای مـورد نیـاز ایـن پـژوهش،
تصمیم گیرندگان به پرسشنامه ها پاسخ دادند .این تصـمیم-
گیرندگان ،هشت تن از خبرگان صنعت تبلیغات در شـرکت
تبلیغاتی سریرا هستند که بهاختصار با عالئـم D1, D2, …,
 D8نشان داده میشوند.

روش پیشنهادی
همانطورکه گفته شد ،در این پژوهش ،ابتـدا بـه شناسـایی
معیارهای اولویـت بنـدی تـأمین کننـدگان مـیپـردازیم .بـا
استفاده از روش  ،MDLوزن معیارهـای مـورد نظـر تعیـین
مــیشــوند .ســپس تــأمینکننــدگان بــهروش FTOPSIS
اولویت بندی می شوند .بدینترتیب ،از مزایـای هـر دو روش
استفاده میشود.
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MDL

 13DLروشــی کــامالً مــؤثر بــرای مســائل تصــمیمگیــری
چندمعیاره است .بهطورکلی ،در این روش ،از مقایسـههـای
زوجی میان معیارها استفاده میشود .بدینصورت کـه یـک
وزن معین برای هر معیار ،بسته به اهمیت آن در مقایسه بـا
دیگری درنظر گرفته میشود .در این روش ،به گزینهای کـه
با تر از دیگری است ،ارزش یک اختصاص داده مـیشـود و
دیگری ارزش صفر دارد ،اما در روش  MDLکه تعمیمیافتـة
 DLاست ،حالتی که هر دو گزینه ارزشی یکسان دارند نیـز
درنظر گرفته میشود .در این روش ،گزینة برتـر ،ارزش  3و
گزینة نامناسبتر ارزش  1دارد و درصورتیکه ارزش هـر دو
گزینه یکسان باشد ،وزن  2برای هر دو گزینه درنظر گرفتـه
میشود .درنهایت ،با جمـع ارزش گزینـههـا ،ارزش یـا وزن
کلی هر گزینه بهدست میآید .ضعف اصلی روش  AHPاین
است که در پرکردن ماتریس مقایسـههـای زوجـی بـین دو
عنصر ،باید به امتیازهایی که به عناصر دیگر داده شده است
نیز توجه کرد برای مثال ،اگر بـه اخـتالف یـک معیـار (یـا
گزینه) با عنصر (یا گزینة) دیگر عدد  5را نسبت میدهـیم،
در تعیین برتری دو معیـار (یـا گزینـة) دیگـر کـه اخـتالف
بیشتری بـا دو معیـار (یـا گزینـه) دیگـر دارنـد ،بایـد عـدد
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تصــمیمگیرنــده اســتفاده شــود نیــز مشــابه روش  ،AHPاز
میانگینگیری استفاده میشود.
شایان ذکر است که تاکنون ،از روشهـای  DLو MDL
در زمینة انتخاب تأمینکنندگان پژوهشی انجام نشده است
و منطق دیجیتالی یا منطق دیجیتالی تعدیلشده ،پـیشتـر
در زمینــههــای  ،]20[ 14ITانتخــاب مــواد بــرای طراحــی
مکانیـک [ ،]21الکترونیـک و مـدارهای الکترونیکـی [،]22
صنایع هواپیمایی [ ]18و علم شـیمی [ ]23اسـتفاده شـده
است.

بزر تری را نسبت داد .توجه به اندازة اختالفهـا و تعیـین
میزان آنها در متغیرهای کیفی ،امری گیجکننده است ،امـا
در روش  ،MDLاختالف ارزش گزینـههـا بـا یکـدیگر مهـم
نیست.
برای تبیین بیشتر فرض کنید میخـواهیم ارزش چهـار
معیار را مقایسه کنیم .در ابتدا باید جدولی مشابه جـدول 2
تهیه و توسط تصمیمگیرنده تکمیل شود .در ایـن مثـال ،از
نظر تصمیمگیرندة اول ،معیار  1از معیار  2مهـمتـر اسـت و
دو معیار  1و  3ارزش یکسان دارند .حال با جمـع امتیـازات
هر معیار ،امتیازهای آنها بهدست میآید .درصورتیکه چند

جدول  .2مثالی از روش MDL
مجموع
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1
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روش تاپسیس فازی
این روش تصمیم گیری چندمعیاره را یون و هوانگ [ ]24با
 nمعیار و  mگزینه مطرح کردند .در این روش ،ارزیابی همة
گزینههـا بـا همـة معیارهـا صـورت مـیپـذیرد .ایـن روش،
بهکمک محاسبة فاصله میان جـوابهـای ایـدهآل مثبـت و
ایدهآل منفی و استفاده از شاخصی به نام شـاخص نزدیکـی
نسبی ،15گزینهها را اولویتبندی میکند .در این پژوهش ،از
روش  FTOPSISبرای تعیین امتیاز گزینهها اسـتفاده شـده
است.

مطالعة موردی
درحال حاضر ،صنوف و مشاغل مختلف بهشدت بـه صـنعت
تبلیغات توجه میکنند و صاحبان مشاغل ،اهمیت این ابـزار
را برای معرفی محصـولهـا یـا خـدمات خـود دریافتـهانـد.
تبلیغات ،دارای شاخه های متعدد است و صنعت چاپ ،یکی
از متداولترین و پرکاربردترین روشهای تبلیغاتی بـهشـمار
میرود چراکه در بیشتر مشاغل کاربرد دارد .در این میـان،

شمار مقایسه

2
3

معیارها

C3
C4

رضــایتبخــشبــودن محصــولهــای چــاپی ،بــهشــدت بــه
تأمینکنندگان این محصولها وابسته است .علـیرغـم ایـن
مسئله ،کمبود پژوهشهای کافی برای شناسـایی و انتخـاب
تأمین کننده یا تأمین کنندگان مناسـب بـرای شـرکت هـای
فعال در این صنعت ،بهچشم مـیخـورد بنـابراین ،انتخـاب
تأمین کنندگان محصولها و خدمات یک شرکت تبلیغـاتی،
بهعنوان مطالعة موردی ایـن پـژوهش درنظـر گرفتـه شـده
است .شرکت تبلیغاتی سـریرا ،بـرای تـأمین محصـولهـای
چاپی خود ،با پنج تأمینکننـده همکـاری مـیکنـد کـه در
انتخاب و اولویتبندی ایـن تـأمینکننـدگان ،هشـت تـن از
کارشناسان این شرکت ،بهعنوان تصمیمگیرنده نقش دارنـد.
درادامه ،نتایج پیادهسازی مراحل مختلـف روش پیشـنهادی
این پژوهش بر شرکت مورد نظر بیان شده است.

شناسایی معیارهای ارزیابی
در این پژوهش ،هشت معیار برای ارزیـابی و اولویـت بنـدی
تأمین کنندگان شناسایی شد کـه شـش معیـار از آنهـا ،از
ادبیات موضوع اسـتخراج شـدند .دو معیـار جدیـد (گسـترة

292

خدمت و ارتباط از راه دور) نیز با توجه به نظر خبرگان و با
درنظر گـرفتن شـرایط صـنعت چـاپ در کشـور ،در میـان
معیارهــای ارزیــابی و اولویــتبنــدی تــأمینکننــدگان ایــن
پژوهش قرار گرفت .درادامه ،به شـرح هریـک از معیارهـای
ارزیابی و اولویتبندی تأمینکنندگان این پژوهش پرداختـه
میشود.
قیمت [ :]17یکـی از مهـمتـرین عوامـل تأثیرگـذار بـر
انتخاب تأمین کننـدگان ،قیمـت محصـول اسـت .در اینجـا
منظور از قیمت ،بهایی است که بهازای دریافت محصـول یـا
خدمت پرداخت میشود.
کیفیــت [ :]25در بیشــتر پــژوهشهــای مربــوط بــه
معیارهای ارزیابی تأمین کنندگان ،کیفیت بـه عنـوان معیـار
اصلی درنظر گرفته شـده و شـامل شـاخصهـای عملکـرد،
اعتبار ،دوام ،ظاهر و ...است.
تحویل بهموقع [ :]26منظور از تحویل بهموقـع ،تحویـل
محصولها یا خدمات در زمان ازپیشتعیینشده است.
خــدمات [ :]19حمایــت از مشــتری ،پشــتیبانی ،حــل
مشکلها و ارائة اطالعـات ،از جملـه شـاخصهـای خـدمات
اســت .در بســیاری از پــژوهشهــای مرب ـوط ب ـه انتخــاب و
اولویتبنـدی تـأمینکننـدگان ،خـدمات بـهعنـوان یکـی از
معیارها درنظر گرفته شده است.
سابقة فعالیـت شـرکت تـأمین کننـده [ :]17منظـور از
سابقة فعالیت شرکت تأمینکننده ،مدتی است کـه شـرکت
به ارائة خدمات یا محصولها ،از ابتدا تاکنون پرداخته است.
شرایط مالی شرکت تأمین کننده [ :]19منظور ،وضعیت
مالی و توانمندی مالی شرکت تأمینکننده در ارائة خـدمات
یا محصولهای مورد نظر است.
ارتباط از راه دور :منظور آن است که محصول یا خدمت
مورد نیاز متقاضی ،از طریق پسـت الکترونیـک یـا سـایت و
بــدون نیــاز بــه مراجعــة حضــوری ،در اختیــار شــرکت
تأمینکننده قرار بگیرد .این امر موجب صرفهجویی در زمان
و هزینه میشود .از این جهت ،امروزه بسـیار مـورد توجـه و
استقبال واقع شـده و بـهعنـوان یـک مزیـت رقـابتی بـرای
شرکتها درنظر گرفته میشود.
گسترة خـدمت :تبلیغـات ،جنبـه هـای مختلفـی نظیـر
تبلیغات تلویزیونی ،چاپی روی کاغذ ،تبلیغـات خیابـانی و...
دارد که تأمین کننـدگان بـا توجـه بـه ابزارهـا و توانمنـدی

نشریه تخصصی مهندسی صنایع ،دوره  ،49شماره  ،2پاییز و زمستان 1394

دســتگاههــای خــود قادرنــد بخــش یــا بخــشهــایی از
نیازمندیهای شرکتهای متقاضی محصولها و خـدمات را
برآورده سازند .بههمیندلیـل ،هرچـه تـأمینکننـده بتوانـد
محصولها و خدمات متنوعتری را ارائه دهد ،مزیت بـا تری
در مقایسه با رقبای خود دارد.

تعیین وزن هر معیار
پس از شناسایی معیارهای ارزیـابی ،بـرای اسـتفاده از نظـر
همة تصمیمگیرندگان ،از  MDLبهره گرفته شـد .اطالعـات
مورد نیاز برای حل مسئله بهکمک این روش ،از پرسشـنامة
اول استخراج میشود .در این پرسشنامه ،پاسخگو بـا توجـه
به معیارها ،آنها را دوبهدو با یکدیگر مقایسـه مـیکنـد و از
این دو معیار ،به معیاری که ارزش با تری دارد ،عدد  3و به
معیار دیگر عدد  1میدهد و درصورتیکـه هـر دو معیـار را
دارای ارزش یکسان بداند ،به هر دو عدد  2میدهد .پـس از
جمعآوری پاسخنامه ،از جمع اعـدادی کـه بـرای آن معیـار
آمده است ،امتیازها بهدسـت مـیآیـد .مجمـوع امتیازهـای
معیارها ،امتیاز کل آن معیار را نشان میدهد [ .]18در ایـن
پژوهش نیز با توزیع پرسشنامه میان تصمیمگیرندگان ،وزن
هریک از معیارها توسط هر تصمیمگیرنـده بـهدسـت آمـده
است که مجموع این وزن ها ،وزن کل نرمالنشدة هر معیـار
را تعیین میکند .سـپس بـا اسـتفاده از روش نرمـالسـازی
ساعتی [ ،]19وزن نرمالشده تعیین میشود .برای شناخت
بهتر روش  MDLدر این قسمت ،ابتدا بهعنوان نمونـه نظـر
تصمیمگیرندة دوم ( )D2در جدول  3آمده است .سـپس در
جدول  4نظر هر تصمیمگیرنده دربارة هـر معیـار ،مجمـوع
امتیازهای هر معیار -که نشاندهندة وزن نرمـالنشـدة هـر
معیار است -و همچنین وزن نرمالشدة هر معیار نشان داده
شده است.
جدول  4نشان میدهد که معیارهای قیمت محصـول و
گردش مالی ،بیشترین اهمیت و سیستم ارتبـاط از راه دور،
کمتــرین اهمیــت را در میــان معیارهــای ارزیــابی دارنــد.
همچنین معیارهای کیفیت ،تحویل بهموقع ،سابقة فعالیت و
گســترة خــدمت ،در انتخــاب تــأمینکننــده دارای اهمیــت
یکساناند.
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جدول  .4مجموع امتیازهای هر معیار توسط تصمیمگیرندگان و وزن معیارها بهروش MDL

رتبه

وزن نرمالشدة هر معیار

وزن نرمالنشدة هر معیار

D8

D7

D6

D5

D4

D3

D2

D1

1
4
4
4
1
4
3
8

0/14
0/12
0/12
0/12
0/14
0/12
0/13
0/11

125
111
110
107
122
108
113
101

17
11
14
15
17
14
14
10

14
17
15
13
18
11
14
11

17
14
12
13
15
16
13
12

17
15
13
13
14
14
14
12

14
13
16
14
10
14
17
14

14
14
11
15
18
11
15
14

17
12
16
12
15
11
15
14

15
15
13
12
15
17
11
14

در ایــن مرحلــه ،از روش  FTOPSISبهــره گرفتــه شــد.
پرسشنامة دوم در میان هشت خبره در صـنعت تبلیغـات از
شرکت تبلیغاتی سریرا توزیع شد و از آنها خواسته شـد تـا
پنج تأمینکننده را -که محصـولهـا و خـدمات مـورد نیـاز
شرکت تبلیغاتی سریرا را تـأمین مـیکننـد -بـا اسـتفاده از
متغیرهای کالمی جدول  5ارزیابی کننـد .پـس از دریافـت
دیدگاههای تصمیم گیرندگان ،هشت ماتریس تصمیم گیـری
حاصل شد و این بار نیز بـرای دسـتیابی بـه یـک مـاتریس
یکپارچه ،از میانگین هندسی میان عناصر ماتریسهـا بهـره
گرفته شد .جدول  6ماتریس تصمیمگیری یکپارچه را نشان
می دهد .سپس وزن های بـهدسـتآمـده بـهروش  MDLدر
عناصر ماتریس تصمیمگیری (جـدول  )6ضـرب مـیشـوند.
جدول  7مـاتریس تصـمیمگیـری وزندار بـه روش MDL-
 TOPSISرا نشان میدهد.

ارزیابی و اولویتبندی تأمینکنندگان در روش
MDL-TOPSIS

بهمنظور اولویتدهی تأمینکنندگان ،شاخص نزدیکی نسبی
را برای هریک از گزینهها بهکمک فاصـله از جـواب ایـدهآل
مثبــت فــازی 16و جــواب ایــدهال منفــی فــازی 17بــهدســت
میآوریم .بدینمنظـور ،ابتـدا بـهکمـک رابطـههـای  2و ،3
بهترتیب جواب ایدهال مثبت فازی و جـواب ایـدهال منفـی
فازی را محاسبه میکنیم:



FPIS : A  

 maxv ij |j  J , V j   minv ij |j  J  ,
i

 C2
 C3
 C4
 C5
C6
C7
C8

𝑛𝑗 = 1 ,2 ,…,

تشکیل ماتریس تصمیمگیری وزندار



 C1

i


j

V

()2





FPIS : A  

 minv ij |j  J , V j   maxv ij |j  J  ,
i


j

V

𝑛𝑗 = 1 ,2 ,…,

( )3
در این روابط 𝑗𝑖̃𝑣 ،عناصر ماتریس تصمیمگیری وزندار
است که از ضرب وزن هر معیار (بـهدسـتآمـده در مرحلـة
قبل) در امتیاز گزینههای مرتبط بهدست میآید 𝐽.بهمعنای
عناصر دارای ارزش مثبـت یـا مزایـا و  𝐽′بـهمعنـای عناصـر
دارای ارزش منفی یـا هزینـههاسـت 𝑉̃𝑗+ .و  𝑉̃𝑗−بـهترتیـب،
جواب ایدهآل مثبت و جواب ایدهآل منفی برای سـتون  jام
است .نتایج این محاسبات را میتوان در جـدول  8مشـاهده
کرد.
شایان ذکر است برای ستون اول (قیمـت محصـول) ،از
آنجاکه این عامل ،منفی است ،برای محاسبة جواب ایـدهآل
مثبت فازی و جواب ایدهآل منفی فازی ،بـهترتیـب مقـادیر
کمینه و بیشینه درنظر گرفته میشـود .حـال بـه محاسـبة
مجمــوع فواصــل هــر گزینــه از  FPISو  FNISنیــاز اســت.
بدینمنظور ،بهترتیب از رابطههای  4و  5استفاده می کنـیم
که نتایج آن را میتوان در جدولهای  9و  10مشاهده کرد.
𝑆𝑖+ = ∑𝑛𝑗=1 𝑑 (𝑣𝑖𝑗 , 𝑣𝑗+ ) i=1, 2,…, m
( )4
𝑆𝑖− = ∑𝑛𝑗=1 𝑑 (𝑣𝑖𝑗 , 𝑣𝑗− ) i=1, 2,…, m

( )5
در این رابطـههـا ،و بـهترتیـب مجمـوع فاصـلة
گزینهها از جواب ایدهآل مثبت و جواب ایدهآل منفی اسـت
و منظور از )  𝑑 (𝑣𝑖𝑗 , 𝑣𝑗+فاصلة هر گزینه از جـواب ایـدهآل
𝑆𝑖+

𝑆𝑖−

ارائة مدلی جدید در تصمیمگیری چندمعیارة فازی بهمنظور ...

مثبت و مقصود از )  𝑑 (𝑣𝑖𝑗 , 𝑣𝑗−فاصلة هر گزینـه از جـواب
ایدهآل منفی است.
حال با مشخصشدن مقـادیر فاصـله از گزینـة ایـدهآل
مثبت و مقـادیر فاصـله از گزینـة ایـدهآل منفـی مـیتـوان
شــاخص نزدیکــی نســبی ( 𝑖𝐶𝐶) را بــا اســتفاده از رابط ـة 6
محاسبه کرد.
𝑆𝑖−

()6

𝑆𝑖+ + 𝑆𝑖−

= 𝑖𝐶𝐶 i= 1, 2,…,m

در این رابطه ،منظـور از  ،CCiشـاخص نزدیکـی نسـبی
برای گزینة  iام است و همانطور کـه گفتـه شـد 𝑆𝑖∗ ،و 𝑆𝑖−
بهترتیب مجموع فاصلة گزینهها از جوابهای ایدهآل مثبـت
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و منفی است .جدول  11نتـایج محاسـبة شـاخص نزدیکـی
نسبی را برای تأمینکنندگان نشان میدهد.
مطابق روش  ،FTOPSISدر ایـن مرحلـه بـا توجـه بـه
مقدار ضریب نزدیکی نسبی ،هرچه مقدار این عدد برای هـر
گزینه بـا تر باشـد ،آن گزینـه رتبـة بـا تری دارد .نتیجـة
رتبهبندی گزینهها در جدول  11آمده است.
نتایج نشان میدهد تأمینکنندة سوم با ضریب نزدیکـی
نسبی  ،0/758رتبة اول را میان تأمینکنندگان دارد .پس از
آن ،بهترتیب تأمینکنندههای پنجم ،اول ،دوم و چهارم قرار
دارند.

جدول  .5متغیرهای کالمی برای بیان وضعیت تأمینکنندگان
عبارت کالمی

عدد فازی

عالمت اختصاری

عبارت کالمی

عدد فازی

عالمت اختصاری

بسیار ضعیف
ضعیف

( 0/1و  0و )0
( 0/3و  0/1و )0

VP
P

تا حدودی خوب
خوب

( 0/9و  0/7و )0/5
( 1و  0/9و )0/7

MG
G

تا حدودی ضعیف

( 0/5و  0/3و )0/1

MP

خیلی خوب

( 1و  1و )0/9

VG

بدون نظر

( 0/7و  0/5و )0/3

F
جدول  .6ماتریس تصمیمگیری یکپارچه

C8

C7

C5

C6

C4

C3

C2

C1

(0/96و0/84و0/89( )0/66و0/74و0/78( )0/54و0/59و0/84( )0/37و0/66و0/78( )0/45و0/57و0/92( )0/35و0/79و0/91( )0/46و0/75و0/99(  )0/55و0/91وA1  )0/74
(0/96و0/84و0/79( )0/66و0/61و0/71(  )0/38و0/5و0/84(  )0/28و0/58و0/69(  )0و0/49و0/99(  )0/33و0/9و0/88(  )0/72و0/69و0/8(  )0/49و0/6وA2  )0/38
(0/99و0/91و0/87( )0/74و0/78و0/83(  )0/38و0/64و0/97(  )0/43و0/9و0/95(  )0/69و0/8و0/73(  )0/55و0/67و0/94( )0/56و0/79و0/97(  )0/58و0/86وA3  )0/6
(0/96و0/86و0/83( )0/67و0/64و0/74(  )0/38و0/65و0/91(  )0/31و0/75و)0/55

(0/49و0/28و0/91(  )0و0/74و0/93( )0/53و0/77و1(  )0/6و0/97وA4  )0/77

(0/74و0/53و0/73( )0/32و0/52و0/88(  )0/29و0/71و0/85(  )0/5و0/64و0/9(  )0/44و0/72و0/86(  )0/53و0/66و0/95( )0/46و0/79و0/76(  )0/59و0/56وA5  )0/34

جدول  .7ماتریس تصمیمگیری یکپارچة وزندار
C8

C7

C6

C5

C4

C3

C2

C1

( 0/11و 0/09و0/12( )0/07و0/1و0/09( )0/07و0/07و0/12( )0/04و0/09و0/09( )0/06و0/07و0/11( )0/04و0/09و0/11( )0/06و0/09و0/14( )0/07و0/13وA1 )0/1
(0/12و0/08و)0

(0/11و0/09و)0/07

(0/1و0/08و0/09( )0/05و0/06و)0/03

(0/11و0/1و)0/08

(0/11و0/1و0/1( )0/05و0/08و0/14( )0/05و0/13و0/11( )0/1و0/1و0/09( )0/07و0/08و0/11( )0/07و0/09و0/14( )0/07و0/12وA3 )0/08

(0/11و0/09و0/11( )0/07و0/08و0/09( )0/05و0/08و0/13( )0/04و0/11و)0/08

(0/08و0/06و0/12( )0/04و0/11و0/11( )0/09و0/08و0/11( )0/06و0/08وA2 )0/05

(0/06و0/03و)0

(0/11و0/09و0/11( )0/06و0/09و0/14( )0/07و0/14وA4 )0/11

(0/08و0/06و0/09( )0/04و0/07و0/11( )0/04و0/09و0/12( )0/06و0/09و0/11( )0/06و0/09و0/1( )0/06و0/08و0/11( )0/06و0/09و0/11( )0/07و0/08وA5 )0/05
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جدول.8جواب ایدهآل مثبت فازی و ایدهآل منفی فازی
C7

C8

C5

C6

C3

C4

C1

C2

(0/11و0/1و0/12( )0/08و0/1و0/11( )0/07و0/09و0/14( )0/06و0/13و0/11( )0/1و0/1و0/12( )0/07و0/11و0/11( )0/09و0/09و0/11( )0/07و0/08وFPIS )0/05
(0/06و0/03و)0

(0/08و0/06و0/09( )0/04و0/07و0/09( )0/04و0/06و0/12( )0/03و0/08و)0

(0/1و0/08و0/11( )0/06و0/08و0/14( )0/06و0/14وFNIS )0/11

جدول  .9فاصله از گزینة ایدهآل مثبت فازی برای هر معیار و مجموع فواصل
Si+

C8

C7

C6

C5

C4

C3

C2

C1

0/15
0/17
0/08
0/2
0/14

0/01
0/01
0
0/01
0/04

0
0/02
0/01
0/02
0/03

0/02
0/03
0/01
0/02
0

0/03
0/07
0
0/02
0/03

0/03
0/03
0
0/06
0/01

0/02
0
0/03
0/02
0/03

0
0/01
0
0
0

0/04
0
0/03
0/05
0

s1+
+

s2

s3+
s4+
s5+

جدول  .10فاصله از گزینة ایدهآل منفی فازی برای هر معیار و مجموع فواصل
Si+

C8

C7

C6

C5

C4

C3

C2

C1

0/18
0/15
0/25
0/12
0/19

0/03
0/03
0/04
0/03
0

0/03
0/01
0/02
0/01
0

0/01
0
0/02
0/01
0/03

0/04
0
0/07
0/05
0/04

0/04
0/03
0/06
0
0/06

0/01
0/03
0/01
0/01
0

0/01
0
0/01
0/01
0/01

0/01
0/05
0/02
0
0/05

s1-

s2

s3s4s5-

جدول  .11شاخص نزدیکی نسبی و رتبهبندی در روش MDL-TOPSIS
رتبه

CCi

تأمینکنندگان

3

0/545

A1

4
1

0/469
0/758

A2
A3

5

0/375

A4

2

0/576

A5

نتیجهگیری و پیشنهادها
انتخاب تأمین کنندگان ،همواره از مهم ترین مسائل زنجیـرة
تأمین و مدیریت آن بوده است .همانطورکـه پـیش از ایـن
اشاره شد ،تاکنون مطالعههای زیادی در ایـن زمینـه انجـام
شده و مدلها و روشهای مختلفی نیز در این زمینـه ارائـه
شده است ،اما باید توجه داشت که انتخـاب تـأمین کننـده،
مســئلهای چنــدمعیاره اســت کــه بــهکمــک روشهــای
تصــمیمگیــری چنــدمعیاره حــل مــیشــود .تصــمیمگیــری
چندمعیاره ،روش های متعددی دارد .در این پژوهش ،ضمن
پرداختن به ارزیابی تأمینکنندگان در صنعت تبلیغات -کـه

حوزة خاصی از صنعت است -دو معیار جدید بـرای ارزیـابی
تأمین کنندگان پیشنهاد شده است .همچنین از ترکیـب دو
روش  MDLو  FTOPSISبرای رتبه بندی تـأمین کننـدگان
استفاده شده اسـت .در ایـن پـژوهش ،هشـت معیـار بـرای
رتبهبندی تأمین کنندگان درنظر گرفته شد که شامل قیمت
محصول ،کیفیت محصول ،تحویل بهموقـع ،سـابقة فعالیـت
شرکت تأمینکننده ،گردش مالی ،گسترة خدمت ،خدمات و
سیستم ارتباط از راه دور است.
نتایج نشان میدهد معیارهای قیمت محصول و گـردش
مالی ،بیشترین اهمیت و سیستم ارتباط از راه دور ،کمترین
اهمیــت را در میــان معیارهــای ارزیــابی دارنــد .همچنــین

... ارائة مدلی جدید در تصمیمگیری چندمعیارة فازی بهمنظور
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روش پیشنهادی این پژوهش را میتوان در زمینـههـای
 ارزیـابی، انتخـاب محصـول،دیگری مانند انتخاب کارکنـان
 همچنین ترکیب روش پیشـنهادی. استفاده کرد...محیط و
با سایر تکنیکهای تصـمیمگیـری چنـدمعیاره را مـیتـوان
.زمینة دیگری برای پژوهشهای آتی درنظر گرفت

 سابقة فعالیـت و گسـترة، تحویل بهموقع،معیارهای کیفیت
.خدمت در انتخاب تأمینکنندگان دارای اهمیت یکساناند
 تأمین کنندة سـوم بـا ضـریب،همچنین براساس نتایج
 رتبة اول را میان تأمینکنندگان دارد0/758 نزدیکی نسبی
 دوم و، اول، بهترتیب تأمینکننـدههـای پـنجم،و پس از آن
.چهارم قرار دارند
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واژههای انگلیسی بهترتیب استفاده در متن
1. Multiple Attribute Decision Making (MADM)
2. Multiple Criteria Decision Making (MCDM)
3. Modified Digital Logic (MDL)
4. Analytical Hierarchy Process (AHP)
5. TOPSIS
6. PIS: Positive Ideal Solution
7. PIS: Positive Ideal Solution
8. Fuzzy TOPSIS
9. Analytical Network Process
10. Quality Function Deployment
11. Fuzzy Analytical Hierarchy Process
12. Triangular Fuzzy Numbers
13. Digital Logic
14. Information Technology
15. Closeness Coefficients
16. Fuzzy Positive Ideal Solution (FPIS)
17. Fuzzy Negative Ideal Solution (FNIS)

