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(تاریخ دریافت ،95/3/9 :تاریخ دریافت روایت اصالحشده ،95/11/3 :تاریخ تصویب)96/1/14 :

چکیده 
ارزیابی تأمینکنندگان و انتخاب مجموعۀ مناسبی از آنها ،یکی از راهبردهای اساسی برای افزایش کیفیلت محصلوالت /خلدمات و اعتبلار هلر
سازمان است .در این میان ،شناسایی معیارهای ارزیابی تأمینکنندگان ،تعیین میزان اهمیت هریک از معیارها و ارائۀ چلارچوبی مناسلب بلرای
بهکارگیری آنها در فرایند ارزیابی ،نقش مهمی در موفقیت سازمان دارد .با توجه به اینکه در دنیای واقعی ،معیارهای ارزیابی روی یکدیگر اثلر
میگیراند ،در پژوهش حاضر عالوهبر نظرهای خبرگان ،روابط میان این معیارها نیز درنظر گرفته ملیشلود تلا وزنهلای واقعلی بلهدسلت آیلد.
درنتیجه ،از روش نقشۀ شناختی برای تعیین وزن معیارهای ارزیابی تأمینکنندگان صنعت خودرویی براساس روابط علی -معلولی میان معیارها
استفاده شده است .سپس چارچوبی برای ارزیابی و درجهبندی تأمینکنندگان براساس معیارهای وزندهیشده ارائه میشود .ایلن چلارچوب بلا
توجه به نقش صنعت خودرو در تولید ناخالص ملی کشور ،در شرکتی فعال در صنعت تأمین قطعات خودرویی پیادهسازی شده است.

واژههایکلیدی :ارزیابی و انتخاب تأمینکننده ،صنعت قطعات خودرویی ،معیارهای ارزیابی ،نقشۀ شناختی.


مقدمه 

تولیدکردن ،بهدنبال افزایش تأمین منابع از خلارج سلازمان

بهدلیل رقابت فشرده در بازارهای جهانی املروزی و معرفلی
محصوالتی با چرخۀ حیات کوتاه و انتظارات باالی مشتریان،
سازمانهای تجاری مجبور شدهانلد تلا تمرکلز بیشلتری بلر
زنجیره های تأمین داشته باشند .زنجیرة تأمین مجموعلهای
از تللأمینکننللدگان ،تهی لهکننللدگان خللدمات حملللونقللل،
سللازندگان ،توزیللعکننللدگان و فروشللندگان اسللت کلله
جریلانهللای مربللوط بلله مللواد خللاه ،محصللوالت و جری لان
اطالعاتی در بین این عناصر وجود دارد ] .[1سلازمانهلا بلا
بهرهگیری از ابزار مدیریت زنجیرة تأمین ملیتواننلد روابلط
تجاری خود را با بهینهسازی تبلادل اطالعلات بلا همکلاران
تجاری مانند تأمینکنندگان مواد اولیه توسعه دهند که این
مسللئله فقللط بللا همللاهنگی و همکللاری هرچلله بیشللتر
تولیدکننده و تأمینکننده عملی میشود.
در این راسلتا ،سلازمانهلا یلا تولیدکننلدگان بلهجلای

هستند .بهاینترتیب ،موضو خرید و انتخاب تأمینکننده با

* نویسندة مسئول:

تلفن04431980265 :

توجه به قرارگرفتن در فراینلدهای اصللی زنجیلرة تلأمین و
تأثیرگیاری بر تماه حلوزههلای سلازمان ،اهمیتلی فزاینلده
یافته است ] ،[2زیلرا هزینلۀ تلأمین ملواد اولیله و قطعلات
ترکیبی از طری فروشندگان ،بخش شایان توجهی از هزینۀ
تماهشدة کاالها (بهطور متوسط  70درصلد ارزش محصلول
نهایی کارخانههلا) را تشلکیل ملیدهلد [ .]3بلرایناسلاس،
شرکتهای تولیدی برای افزایش رقابتپییری و بهینهسازی
زنجیرة تأمین ،بهدنبال ارزیلابی تلأمینکننلدگان و انتخلاب
کارآمدتر آن ها هستند [ .]4ارزیابی و درجله بنلدی صلحیح
تأمینکنندگان نهتنهلا علاملی مهل در کسلب سلود بلرای
سازمان ها تلقی میشود ،بلکه بهعنلوان علاملی اثرگلیار بلر
کیفیللت تولیللد محصللول ،ارائللۀ خللدمات و انجللاهدادن
فعالی لتهللای بازرگللانی مللورد توجلله اسللت .درنتیجلله ،در
Email: jahangoshai@uut.ac.ir
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سالهای اخیر ارزیابی و انتخلاب تلأمینکننلدة مناسلب در

مفاهی ندارد و همچنین با دریافت دادههای کیفی و کملی

زنجیرة تأمین به موضوعی راهبردی برای سازمان ها تبلدیل

بعد از چندین دور به همگرایی میرسد.

شللده اسللت .درکللل ،در تصللمیمات مربللوط بلله انتخللاب

معیارهای مورد بررسی در این تحقی براسلاس مطالعلۀ
موردی ،بر صنعت تأمین قطعات خودرو متمرکز شدهاند ،اما
روش پیشللنهادی بللا اعمللال تغییللرات در ماهیللت معیارهللا،
قابلیت استفاده را در سایر صنایع دارد .هدف ایلن تحقیل ،
ارائللۀ چللارچوبی بللرای ارزیلابی تللأمینکننللدگان مبتنلیبللر
معیارهای وزندهیشده از طری نقشۀ شناختی فلازی و بلا
بهره گیری از الگوریت یادگیری ترکیبی است که در یکی از
شرکتهای تأمینکنندة قطعات خودرویی کشور پیادهسازی
شده و نتایج آن ارائه شده است .در بخلش بعلدی ،پیشلینۀ
تحقی در حوزة ارزیابی تأمینکننده بررسی میشود ،سپس
روش نقشۀ شناختی فازی معرفی میشود .درادامه ،رویکلرد
پیشنهادی تحقی ارائه ملیشلود و در بخلش بعلد ،تحلیلل
نتایج پیاده سازی رویکرد پیشنهادی بلرای مطالعلۀ ملوردی
بیان میشود .درنهایت ،نتیجهگیری و پیشلنهادهلایی بلرای
تحقیقات آتی ارائه میشود.

تأمین کننده ،دو موضو اهمیت ویژهای دارد .نخست اینکله
از چه معیارهایی برای ارزیابی تأمینکنندگان استفاده شلود
و دیگر اینکه باید چه روشهایی برای مقایسۀ تأمینکنندگان
بهکار گرفته شود؛ بنابراین ،یکی از مشکالت اصلی در مسلئلۀ
انتخاب تأمینکننده ،یافتن میزان اهمیت هریک از معیارهلا و
ارائۀ چارچوبی مناسب برای ارزیلابی تلأمینکننلده اسلت .در
واقعیت ،عوامل و پارامترهای شناسلاییشلده و تأثیرگلیار بلر
عملکرد تأمینکنندگان ،روابط پیچیدهای با یکدیگر دارند ،بله
نحوی که هر عامل از بسیاری از عوامل تأثیر ملیپلییرد و بلر
عوامل دیگر تأثیرگیار میگیارد.
بنابراین ،شناسایی مؤثرترین معیارها با توجه بله روابلط
علی و معلولی میان آنها و اختصاح وزن منطقلی بله هلر
معیار در فرایند ارزیابی تأمین کنندگان بلرای دسلتیابی بله
انتخاب بهینۀ تأمین کننده در هر سلازمانی ضلروری اسلت.
هدف این تحقی نیز شناسایی روابط علی و معللولی میلان
معیارهای ارزیابی تأمین کننلدگان و تعیلین وزن هلای ایلن
معیارها در فرایند ارزیابی است .از جمله روشهای مختلف و
موجود در زمینۀ نشاندادن روابط علی و معلولی ،ملیتلوان
به روش نقشۀ شناختی اشاره کرد که از ابزارهلای قدرتمنلد
برای تبیین ارتباط علی و معلولی بین معیارهاسلت .از ایلن
روش برخالف روشهای تصمی گیری چندمعیاره به صلورت
گسترده در مسلائل اولویلتبنلدی تعلداد محلدودی گزینله
همراه با تعدادی معیار نظیر مسلائل انتخلاب تلأمینکننلده
استفاده میشود .ایلن روشهلا بلا تجمیلع چنلدین نظلر از
چندین خبره و با درنظرگلرفتن معیارهلای کملی و کیفلی،
گزینههای از پیش تعیینشلده را اولویلتبنلدی ملیکننلد،
درحالیکه در روش نقشۀ شناختی فلازی ،نقشلههلایی کله
خبرگان ترسی میکننلد مفلاهی و متغیرهلای مختللف و
بیشماری دارد و روابط علی و معلولی میان مفلاهی را ملد
نظر قرار میدهد .بهعلالوه ،ایلن روش توانلایی ملدلکلردن
حلقههلا را دارد کله روشهلای چنلدمعیاره ایلن توانلایی را
ندارند .به بیان دیگر ،نقشلۀ شلناخت فلازی محلدودیتی در
میزان پیچیلدگی سیسلت و تعلداد مفلاهی و روابلط بلین

مروریبرمبانینظریوپیشینةتحقیق 
در دهههای اخیر ،با به کلارگیری مفهلوه ملدیریت زنجیلرة
تللأمین در صللنایع مختلللف ،موضللو ارزیللابی و انتخللاب
تأمینکننده توجه زیادی را به خود جلب کرده و روشهلای
شناسللایی مختلفلی بللرای آن ارائلله شللده اسللت .بللیشللک،
تصمی گیری دربارة انتخاب تأمینکننده نقش شایانتوجهی
در مدیریت و تولید کارخانهها دارد و مه ترین فعالیت یلک
سازمان بهشمار میآید .براسلاس ملرور تحقیقلات پیشلین،
لللوییس ] [5بللرای اول لینبللار بی لان کللرد در می لان تمللاه
فعالیتهای مرتبط با فرایند خرید ،هیچ مسئولیتی مه تر از
یافتن منابع مناسب تلأمین نیسلت و سلپس پلژوهشهلای
متعددی در این زمینه صورت گرفت .تحلیل این دو موضو
در انتخاب تلأمینکننلده ،توجله بسلیاری از پژوهشلگران و
مدیران خرید را در دهههای اخیر به خود جلب کرده اسلت.
مطالعات موجود در زمینۀ انتخلاب تلأمین کننلدگان بله دو
دستۀ کلی «انتخاب معیارها و یافتن میزان اهمیت هریک از
معیارها» و «ارائۀ چارچوبی برای انتخاب تأمینکننلدگان بلا
استفاده از روشهای کمی و براساس معیارهای تعیینشده»
تقسی میشود.

ارائۀ چارچوب تصمی گیری برای ارزیابی تأمینکنندگان صنعت قطعات خودرویی براساس نقشۀ شناختی

انتخللاب تللأمینکننللده یللک مسللئلۀ تصللمی گیللری
چندمعیاره است که معیارهای کمی و کیفی را دربرمیگیرد
] .[6مطالعلللات متعلللددی در زمینلللۀ طراحلللی و تعیلللین
شاخص های ارزیابی تأمین کنندگان صورت پییرفتله اسلت.
مه ترین بحث درمورد این شاخصها ،متناسببلودن آنهلا
با اهلداف و راهبردهلای سلازمان ،اعتبلار در طلول زملان و
امکان بازخورد سریع و دقی است .محققلان بله شناسلایی
معیارها برای اندازهگیلری کلارایی تلأمینکننلدگان از دهلۀ
 1960توجه نشان دادند .ابتدا دیکسون [ ]7با مطالعله روی
 273مورد از مدیریت خرید سازمانهلا توانسلت  23معیلار
انتخاب تأمین کننده را پیشلنهاد دهلد و آن هلا را برحسلب
اهمیت رتبه بندی کنلد .نتلایج جملعآوریشلده از ملدیران
باتجربه نشلان داد کیفیلت و تحویلل از  21معیلار دیگلر از
قبیلل هزینلله ،موقعیلت جغرافیلایی و موقعیلتهللای مللالی
اهمیللت بیشللتری دارنللد .الللره [ ]8نی لز مبحللث گللزینش
تأمینکننده را بررسی کرد و به چندین عامل از چهار گلروه
مباحث مالی ،راهبرد و فرهنگ سازمانی ،فنلاوری و عواملل
متفرقه در گزینش اعضای زنجیرة تلأمین در کنلار علواملی
چون کیفیت ،هزینه ،تحویل به موقع و خدمات توجله کلرد.
درادامه ،وبر و همکاران [ 74 ]9تحقی را بررسی کردند که
در طللول سللالهللای  1966تللا  1991و بللا هللدف بررس لی
معیارهای گزینش تأمینکننلده در محلیط تولیلد و فلروش
منتشر شده بود و مطالعلات ملیکور را برحسلب معیارهلای
دیکسون دستهبندی کردند .برخی از آنها فقط یلک معیلار
(هزینه) و برخی دو معیار (هزینه و کیفیت) و برخلی دیگلر
نیز چندین معیار را ذکر کرده بودنلد .وبلر و همکلاران []9
نشان دادند کیفیت ،تحویل و قیمت خالص در تصمی هلای
گللزینش تللأمینکننللده بسللیار مللورد توجلله هسللتند و بلله
تسهیالت و تأسیسات تولید ،موقعیت جغرافیلایی ،وضلعیت
مالی و ظرفیت در حد متوسط توجه میشود .چن [ ]4نیلز
معیارهای مه بهکاررفته در پژوهشهای محققلان مختللف
مانند دیکسون [ ،]7وبر و همکاران [ ]9و دیگران را بهطلور
جامع بررسی کرد.
درکللللل ،از سللللال  1994معیارهللللای جدیلل لدی در
پژوهشهای مربوط به انتخاب تأمین کننده ارائه شده اسلت
که برخی از آنها توسعۀ معیارهای اولیۀ دیکسون هستند و
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برخی دیگر با توسعۀ فلسلفۀ ملدیریت بلهوجلود آملدهانلد،
بهطوریکه دو معیار تحویل و کیفیلت همچنلان معیارهلای
مه انتخاب درنظر گرفتله ملیشلوند ] .[9در ایلن زمینله،
شیپلی [ ]10دربارة تفاوت معیارهای انتخاب عرضله کننلدة
کاال درمورد سه نو محصول بحث کرد .براساس تحقیقلات
او ،اولویت هریک از معیارها نهتنها از لحاظ تولید و صلنعت
مورد مطالعه ،بلکه در کشلورهای مختللف ،متفلاوت اسلت.
همچنللین ،مطالعللات موجللود در زمینلۀ ارزیلابی و انتخللاب
تأمینکننده ،تکنیکهای حلی را در برمیگیرد که درنهایت
به انتخاب تأمینکنندگان منجر ملیشلود .اوللین مطالعلات
منتشرشده در زمینۀ مسئلۀ انتخاب تأمینکننلده بله اوایلل
دهۀ  1960برمیگردد ،اما در سلال هلای اخیلر ،روشهلای
گوناگونی برای حل مسئلۀ انتخاب تأمینکنندگان ارائه شده
اسللت .در اداملله ،گزی لدهای از تحقیقللات جدی لد در زمین لۀ
ارزیابی تأمینکنندگان در جدول  1ارائه میشلود .براسلاس
تحقیقات انجاه گرفته ،در بیشتر رویکردهای ملورد اسلتفاده
در مسائل ارزیابی تأمینکننده ،روابط علی و معلولی موجود
میان معیارهای ارزیابی درنظر گرفته نشده اسلت .بله بیلان
دیگر ،در فرایند ارزیابی نحوة وزندهی این معیارها اهمیلت
ویژه ای نداشته است و فقط به نظرهای تصمی گیرنده اکتفا
شده است .بهاینترتیب ،در تحقی حاضر مشکل بیانشده با
استفاده از روش نقشۀ شناختی بررسی میشود و چلارچوب
جدیدی برای ارزیابی تأمینکنندگان ارائه میشود.

نقشةشناختی
در این بخش ،توضیحاتی درمورد روش نقشۀ شناختی ارائله
میشود که برای بررسی و تعیین وزن معیارهای اثرگیار بلر
انتخاب تأمینکنندگان در این تحقی بلهکلار گرفتله شلده
است .نقشۀ شناختی ابزار قدرتمنلدی بلرای تبیلین ارتبلاط
علی و معللولی بلین معیارهاسلت .درواقلع ،در روش نقشلۀ
شناختی فازی ،رابطۀ بین اجزای یک «چشل انلداز ذهنلی»
برای محاسبۀ «قدرت تأثیر» روابط علی معلولی با عددی در
بازة [ ]0،1یا [ ]-1،1درنظر گرفته ملیشلود ] .[26در روش
نقشلۀ شللناختی فللازی ،نقشللههللایی کلله خبرگللان ترسلی
میکنند ،مفاهی و متغیرهای مختلف و بیشماری دارند.
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نکننده 
جدول.1مروریبرتحقیقاتیازحوزۀارزیابیتأمی 

ردیف محق (محققان)

سال

لین ][11

2009

فرایند تحلیل شبکهای فازی و برنامهریزی چندهدفه

2010

تئوری مجموعۀ سخت
تحلیل پوششی دادههای تصادفی

1
2

بای

3

وو ][13

2010

4

چن ][4

2011

تحلیل پوششی دادهها و تاپسیس

5

باسکاران و همکاران ][14

2012

تجزیه و تحلیل خاکستری

6

کومار و همکاران ][15

2013

سیست پشتیبانی تصمی گیری فازی

7

وانگ

و لی ][16

2014

تئوری بازیها (چانهزنی نش)

8

بیکخاخین

2015

تاپسیس و فرایند تحلیل سلسلهمراتبی فازی

2015

تحلیل پوششی دادههای فازی

2016

تاپسیس فازی
تصمی گیری گروهی فازی

9

و سرکیس ][12

رویکرد مورد استفاده

آزادی

و همکاران ][17

و همکاران ][18

جونیور و کارپینتی ][19

10

لیما

11

بانانیا و همکاران ][20

2016

12

یوسفی و همکاران ][21

2016

برنامهریزی چندهدفه

13

رضایی و همکاران ][22

2016

برنامهریزی چندهدفه و تئوری بازیها (چانهزنی نش)

14

ژو و همکاران ][23

2016

تحلیل پوششی دادههای چندهدفه

و همکاران ][24

2016

فرایند تحلیل شبکهای فازی و برنامهریزی آرمانی فازی

][25

2016

فرایند تحلیل سلسلهمراتبی و دلفی

15

گاندی

16

لوزون و آل سائ

همللانطورکلله بیللان شللد ،روشهللای تصللمی گیللری
چندمعیاره با تجمیلع چنلدین نظلر از چنلدین خبلره و بلا
درنظرگرفتن معیارهای کمی و کیفی ،گزینلههلای از پلیش
تعیین شده و محدودی را اولویت بندی میکنند.با توجه بله
توانایی نقشۀ شناختی فلازی در ملدلسلازی سیسلت هلای
پیچیلللده بلللا دادههلللای محلللدود و کللل و همچنلللین
دردسترسنبودن یا هزینهبربودن جمعآوری داده بهویلژه در
کشورهای درحال توسعه که در آن مدیریت بهویژه مدیریت
منابع امری ضروری است ،میتوان نقشۀ شناختی را ابلزاری
بسلیار مناسللب بللرای مللدلسللازی معرف لی کللرد .براسللاس
تحقیقات پیشین ،پژوهشهلای چشلمگیری در کاربردهلای
ایللن روش در ارزیللابی ،مسلللائل ملللدیریتی ،اقتصلللادی و
پیشبینیهای مختلف مسائل فنی و مهندسی انجاه گرفتله
است .از کاربردهای این روش در سایر تحقیقات میتوان بله
تصمی گیریهای پزشکی ] ،[27تجزیه و تحلیل برنامهریزی
مشللارکتی در صللنعت خللردهفروشللی [ ،]28برنامللهریللزی
بازاریابی راهبردی برای شرکتهای صلنعتی [ ،]29بررسلی
انعطللافپللییری و تحللول شللهری [ ،]30ارزیللابی خطاهللای

فرایندهای تولیلد [ ،]31توسلعه و پیلادهسلازی شلبیهسلاز
پای لداری محصللول [ ،]32تخمللین سللطح خروجللی بهینلله
بیمارستانها [ ]33و مدلسازی مصرف انلرژی خورشلیدی
[ ]34اشاره کرد .
اجزای اصلی نقشۀ شناختی شامل گره ها و کمان بلین
گرهها و عالمت روی این کمانهاست .درواقع ،گرهها بیلانگر
مفاهیمی هستند که سیست را توصیف میکنند و کمانهلا
بیانگر روابط عللت و معللولی بلین مفلاهی و عالملت روی
کمانها بیانگر نو علیت بین مفاهی است ] .[35در شلکل
 Ci ،1ها بیانگر گلرههلا یلا مفلاهی هسلتند کله از طریل
کمانهای وزندار با ه در ارتباط هستند .هر ارتبلاط بلین
دو مفهوه  Ciو  Cjوزنی برابر  Wijدارد که بیانگر درجۀ علیت
و نللو رابط لۀ ب لین مفللاهی اسللت ،بلله نحللوی کلله Wij>0
نشللاندهنللدة ی لک ارتبللاط عل لی معلللولی ملبللتWij<0 ،
نشللاندهنللدة ی لک ارتبللاط عل لی معلللولی منف لی و Wij=0
نشاندهندة نبود رابطه بین دو مفهوه ملورد بررسلی اسلت.
شایان ذکر است برای ترسلی چنلین نقشلهای ملیتلوان از
دادههای سری زمانی و نظرهای خبرگان استفاده کرد.
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شکل.1نمونةنقشةشناختیفازی 

در روش نقشۀ شناختی مبتنیبلر محاسلبه از دادههلای
سری زمانی بهعنوان ورودی و از شبکۀ عصبی برای تخمین
اوزان نقشه اسلتفاده ملیشلود .ایلن دیلدگاه بله دو دسلتۀ
شبهاتوماتیک و اتوماتیک دسته بنلدی ملی شلود .در دسلتۀ
شبهاتوماتیک که اغلب از آن استفاده میشود ،برای ترسلی
یک نقشۀ شناختی فازی به برخی از ورودیها نیاز است که
از دانش و تجربۀ فرد خبره در زمینۀ مورد مطالعه بلهدسلت
میآید که بر مبنای آن ،مفاهی و روابط علی معللولی بلین
مفللاهی قابللل ترسللی اسللت .در ترسللی اتوماتیللک نقشللۀ
شناختی ،بردارهای عددی به مجموعله هلای فلازی تبلدیل
میشوند و درجۀ شباهت بین بردارها و نو ارتباط (مستقی
و غیرمستقی ) میان آنها با استفاده از منط فازی تعیلین
میشود ] .[36در این روش ،بلرای تعیلین قلدرت روابلط از
روش اشللنایدر و همکللاران بللرای محاسللبۀ شللباهت بللین
بردارهای  viو  vjاستفاده میشود و درنتیجله قلدرت رابطلۀ
بین این بردارها استخراج میشود .درواقع v1 ،و  v2بردارهای
مللرتبط بللا عوامللل  1و  2و )  x1 (v jو )  x2 (v jدرجللات
عضویت  jدر این بردارهاسلت .بلرای بردارهلایی کله رابطلۀ
مستقی با ه دارند و بردارهایی که رابطۀ معکلوس دارنلد،
به محاسبات مختلفی نیاز است [ .]36برای مللال ،اگلر  v1و
 v2رابطۀ مستقی با یکدیگر داشلته باشلند ،در مرحللۀ اول
مقدار  djکه بیانگر فاصلۀ بلین عناصلر  jدو بلردار اسلت ،از
طری رابطۀ  1محاسبه میشود [.]37

()1
) d j  x1 (v j )  x2 (v j

در ادامه ،میانگین فاصله بلین بردارهلای  v1و  v2یعنلی
 ADبا استفاده از رابطۀ  2محاسبه میشود:
m

()2

j

d
j 1

m

AD 

در رابطللۀ  m ،2بیللانگر تعللداد عناصللر بردارهاسللت.
درنهایت ،شباهت بین دو بردار از رابطۀ  3بهدست میآید:
()3
S 1  AD
 S = 1نشاندهندة شباهت کامل و  S = 0نشاندهنلدة
عده شباهت کامل است .درصورتیکله دو بلردار  v1و  v2بلا
یکدیگر رابطۀ معکوس داشته باشند ،روش محاسبۀ شباهت
مانند قبل است ،به استلنای اینکه در محاسبۀ  djاز رابطۀ 4
استفاده میشود:
()4
) ) d j  x1 (v j )  (1  x2 (v j
درکل ،درجۀ باالی شباهت نشاندهندة دوگانگی رابطلۀ
میان عوامل اسلت .حلال بلرای تعیلین متغیرهلایی کله بلا
یکدیگر رابطلۀ عللی -معللولی دارنلد ،بله اسلتفاده از نظلر
خبرگان نیاز است ،زیرا تملاه متغیرهلایی کله در ملاتریس
قدرت یا وزنی قرار میگیرند بلا یکلدیگر ملرتبط نیسلتند و
ممکن است دو متغیر در این ماتریس شباهت زیادی داشته
باشند .اگر آنها در دنیای واقعی و در موضو مورد بررسلی
از نظر منطقی هیچ ارتباط علی -معلولی نداشته باشلند ،بلا
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استفاده از نظر خبرگان بلهراحتلی ملیتلوان روابلط زائلد و
نامربوط را شناسایی و حیف کرد ].[37
با نمایش گرافیکی ماتریس نهایی می تلوان یلک نقشلۀ
شناختی فازی را بهمنظور تبیین ارتباط بین عوامل کلیلدی
مورد نظر ترسی کرد .پس از ترسی نقشۀ شناختی ،تخمین
دقی اوزان نقشه از سوی خبرگان مسئله ای ضروری اسلت.
در سالهای اخیر ،از الگوریت های یلادگیری بلرای افلزایش
دقت تخمین اوزان ،همگرایی نقشه و کلاهش وابسلتگی بله
نظر خبرگان استفاده شده اسلت .ایلن الگلوریت هلا در سله
گروه الگوریت های یادگیری براساس هبین ،1الگلوریت هلای
فرا ابتکاری و الگوریت های ترکیبی دسلته بنلدی ملیشلوند
] .[38همچنین ،با توجه به دادههای ایلن پلژوهش ،از بلین
الگوریت های سه گانۀ معرفی شده ،الگلوریت هلای یلادگیری
ترکیبی بهترین گزینه هستند .این الگلوریت هلا ترکیبلی از
الگوریت هبلین و روشهلای فلرا ابتکلاری هسلتند و بلرای
اصالح وزن نقشههایی مناسب است که بهصورت ترکیبلی از
داده های سری زمانی و نظرهای خبرگان تشکیل می شلوند.
در این تحقی  ،از بین الگوریت های این دسلته از الگلوریت
2
یللادگیری ترکیبللی از هبللین غیرخطللی و تکامللل تفاضلللی
(برگرفته از مرجع ] )[39استفاده ملیشلود ،زیلرا وزنهلای
غیرصفر را در تکرارهلای مختللف بلهروزرسلانی ملیکنلد و
روابط بلین مفلاهی تعیلین شلده در نقشلۀ اولیله را حفلظ
میکند .دلیل استفاده از الگوریت تکاملی تفاضلی ،قدرتمند
و سللریعبللودن آن بللرای جسللتوجللو در دسللتۀ مسللائل
بهینللهسللازی در فضللاهای پیوسللته اسللت ] .[40درواقللع،
الگوریت تکاملی تفاضلی بله منظلور غلبله بلر نقلص اصللی
الگوریت ژنتیک یعنی نبلود جسلت وجلوی محللی در ایلن
الگوریت ارائه شلده اسلت .داشلتن حافظلهای بلرای حفلظ
اطالعات جوابهای مناسب در جمعیت فعلی ،از مزایای این
الگوریت است .در ادامه ،گاههای الگوریت یادگیری ترکیبی
براساس الگوریت میکور ارائه میشود:
الف) مرحلۀ اول :الگوریت یادگیری هبین غیرخطی:
گاه  :1دریافلت وضلعیت مفهلوه ورودی  A0و ملاتریس
وزنی اولیه W0؛
گاه  :2برای هر تکرار ( )kگاههای  3تا  5را انجاه دهید؛
گاه  :3محاسبۀ )( A(kمقدار مفهوه در تکرار  )kبا توجله
به رابطۀ :5
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()5


N


Ai( k 1)  f  Ai( k )   A(j k ) .wij( k ) 
j i


j 1



تابع تبدیل ( )fمورد استفاده در الگلوریت یلادگیری در
1
است که فقط
این تحقی  ،تابع سیگموئید یعنی
1  e 2 x
از یک پارامتر  λاستفاده می کند و بلا توجله بله تکرارهلای
مختلف ،مقدار  λبرابر  1تعیین شده است.
گاه  :4بهروزرسانی اوزان با توجه به رابطۀ :6
()6
W ji( k )  W ji( k 1)  Ai( k 1) ( A(j k 1) 
) )sgn(W ji( k 1) )W ji( k 1) Ai( k 1

گاه  :5اداملهدادن تلا زملانیکله دو شلرط بلرای اتملاه
الگوریت یعنی یکی از شرایط الف) دستیابی به یلک حاللت
پایدار (یعنی تا زمانیکه ) A(k+1با ) A(kبرابر یا اختالف کملی
داشته باشند)؛ ب) رسیدن به رفتار آشلوبناکی از سیسلت و
ج) رسیدن به تعداد تکرار مورد نظر در بازة زمانی خاح رو
دهد ].[35
)(k+1
گاه  :6ارسال وزن نهایی  WNHLبه مرحلۀ دوه.
ب) مرحلۀ دوه :الگوریت تکامل تفاضلی:
گاه  :1مقداردهی اولیۀ جمعیت الگوریت تکامل تفاضلی
در همسللایگی ) WNHL(k+1و درون محللدودیتهللای وزنللی
پیشنهادی؛
گاه  :2تکرار برای هر حالت مفهوه ورودی ()k؛
گاه  :3به ازای هر جمعیلت گلاههلای  4تلا  6را تکلرار
کنید؛
(k) 3
گللاه  :4جهللش (  )Wiدر راسللتای تعیللین بللردار
جهشیافته4؛
گاه  :5ترکیب( 5بردار جهشیافتله) در راسلتای تعیلین
بردار آزمایشی6؛
گاه  :6اگر (بلردار آزمایشلی) Fکوچلک تلر یلا مسلاوی
)) F(Wi(kباشد ،بردار آزمایشی بلرای نسلل بعلدی پییرفتله
است؛
گاه  :7ادامهدادن تا زمان دستیابی به شرط خاتمه.
در شبه کد ارائهشده A0 ،بیلانگر ملاتریس حاللت اولیلۀ
سیست  W0 ،بیانگر ماتریس وزنی اولیه بین متغیرهلا A(k) ،و
) A(k+1بیانگر مقادیر جدید متغیرها در تکرار  kو   ،k+1و

ارائۀ چارچوب تصمی گیری برای ارزیابی تأمینکنندگان صنعت قطعات خودرویی براساس نقشۀ شناختی
 γبیانگر اعدادی ملبت و بسیار کوچک (نرو یادگیری)Wji(k) ،
و ) Wji(k-1بیانگر مقادیر بهروزشلدة اوزان بلین متغیرهلای  iو j

در تکرار  kو  WNHL(k+1) ،k-1بیانگر ماتریس وزنی نهلایی بلین
متغیرها در مرحلۀ اول و  sgnبیانگر تابع عالمت است.
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(مبتنی بر چک لیست سالیانه) و  30درصد از آن مرتبط بلا
امتیاز ارزیابی عملکرد تأمینکننده پس از دریافت محمولله
است .نحوة محاسبۀ این دو امتیاز در ادامه ارائه میشود.

الیییف)محاسیییبةامتییییازممیی ی یفراینییید

چارچوبپیشنهادی 

نکنندگانبراساسنقشةشناختیفازی 
تأمی 

هدف این تحقی ارائلۀ چلارچوبی مشلخص بلرای ارزیلابی
عملکرد و انتخاب تأمین کنندگان ملواد ،قطعلات ،ابلزارآالت
تولید ،مواد بسته بندی و سلایر ملزوملات ملؤثر بلر کیفیلت
محصول نهایی با محوریت معیارهای ارزیابی تأمینکنندگان
در صنعت خودرو است .در یک نگاه جامع به مسلئلۀ ملورد
بررسی میتوان گفت فرایند ارزیابی تلأمینکننلدگان در دو
گاه انجاه میگیرد:
گاه اول ،شناسایی راهبردی :انتخاب اولیله و شناسلایی
تلأمینکننلدگان جدیللد از طریل حضللور در نمایشلگاههللا،
براساس اطالعات موجود در کاتالوگ ها و دریافت سلواب از
سوی سایر خریداران یا تولیدکننلدگان و توصلیۀ مشلتریان
انجاه ملیگیلرد .سلپس ملدیر بازرگلانی ضلمن تملاس بلا
شرکتهای تحت بررسی ،تأمین کنندگان را از زمینۀ کلاری
سازمان و نیازمندیهلای آن آگلاه ملیسلازد .شلرکتهلای
میکور باید در جریان طیف نیازمنلدیهلا و الزاملات کیفلی
شللرکت قللرار گیرنللد .درصللورت دریافللت پاسللخ ملبللت و
عالقلهمنلدی شللرکتهلای تلأمینکننللده ،فلره مشخصللات
تأمینکنندگان به آنهلا ارائله ملیشلود تلا ایلن فلره را بلا
اطالعات بهروز و دقی تکمیل کنند.
گاه دوه ،ارزیلابی و انتخلاب :در ایلن مرحلله ،براسلاس
تشخیص مدیر فنی از امکانات و کارخانۀ تأمینکننده بازدید
میشود و توانایی و قابلیت شرکت در جریان بازدید ارزیلابی
میشود و درمورد صحت مطالب مندرج در فلره مشخصلات
تللأمینکننللده تحقیل صللورت مللیگیللرد .سللپس انتخللاب
تأمینکنندة مجاز براسلاس ملوارد منلدرج در فلره ارزیلابی
تأمینکنندگان بهمنظور عقد قرارداد اعاله میشود .ارزیلابی
تأمینکنندگان براساس امتیاز نهایی تأمینکننلده و تعیلین
درجللۀ آن براسللاس دو پللارامتر (امتیللاز ممیللزی فراینللد
تأمینکننده و امتیاز ارزیابی عملکلرد تلأمینکننلده) انجلاه
می گیرد 70 .درصد از امتیاز نهایی هر تأمینکننده ناشی از
امتیاز ممیزی فرآیند تأمین کننده قبل از دریافلت محمولله

ممیزی فرایند تأمین کنندگان شامل معیارهای سیست های
مدیریت کیفیت ،نظاه هلای نلوین کیفیلت ،منلابع انسلانی،
منابع و امکانات ،مدارک و مستندات فنی و ممیلزی فراینلد
اسللت کلله براسللاس نظللر تللی ممیللزی بلله هریللک از
تأمین کنندگان ،امتیازاتی بهازای هر معیار کیفی اختصلاح
داده میشود .سپس با استفاده از اطالعات ثبتشده و روش
نقشۀ شناختی فازی سعی میشلود بلرای هلر معیلار وزنلی
تعیین شود تا درنهایت یلک امتیلاز وزنلی بلرای هریلک از
تللأمینکننللدگان محاسللبه شللود .درواقللع ،وزن هریللک از
معیارهللای ارزی لابی ،می لزان اهمی لت آن معیللار در ارزی لابی
تأمین کنندگان است .برای محاسبۀ وزن هریک از معیارهلا،
تماه معیارهای ارزیابی ،به عنلوان مفلاهی نقشلۀ شلناختی
درنظر گرفته میشوند و نقشۀ شناختی این معیارها ترسلی
میشود .سپس وزن هریلک از ایلن معیارهلا بلا اسلتفاده از
الگوریت یادگیری ترکیبی هبین غیرخطی -تکامل تفاضللی
محاسبه میشود .بهاینمنظلور ،فلر ملیشلود هلر معیلار
ارزیابی تنها معیار مؤثر بر ارزیابی تأمین کنندگان اسلت .در
ادامه ،الگوریت یادگیری اجرا ملیشلود و پلس از دسلتیابی
نقشه به یک ساختار پایلدار ،میلزان خروجلی بلهازای گلره
ارزیابی (فرضی) نشاندهندة وزن معیلار ارزیلابی ملیکور بلا
توجه به روابط علی و معلولی با سلایر معیارهاسلت .سلپس
وزن محاسبهشدة هر معیار در امتیازات اختصاح دادهشلده
به معیار میکور بهازای تأمین کنندگان مورد بررسی ،اعملال
می شود .با ادامۀ این رویکرد ،میزان امتیلاز ممیلزی فراینلد
برای هریک از تأمینکنندگان نیز قابلمحاسبه است.

ب)محاسیییبةامتییییازارزییییابیعملکیییرد
تأمینکنندگان(براساسمعیارهایکمی) 

میانگین کیفی محمولهها مطاب با رابطۀ  7و توسلط ملدیر
بازرگانی و با استفاده از خروجلی حاصلل از بررسلی کیفلی
محصول محاسبه میشود.
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()7

()10
در روابط  8تا  Q1 ،10حج محمولۀ منطب  Q2 ،حج
محمولۀ منطب و پییرششده پس از اصالح و دوبارهکلاری،
 Q3حج محمولۀ پییرششده با موارد عده انطبلاق جزئلی،
 Q4حج محمولۀ نامنطب و مرجوعی Q ،حجل محمولله،
 QPحج محمولهای که باید در زمان مقرر ارسال شودQE ،
حج محمولۀ اضافی ارسال شده QF ،حج محمولۀ کسری،
 PLکمترین بهای فروش در میان تمامی تلأمینکننلدگان و
 Pبهای فروش تأمینکننده اسلت .پلس از محاسلبۀ امتیلاز
نهایی تأمینکننده ( 70درصد امتیاز ممیزی براساس نقشلۀ
شناختی فازی و  30درصد  ،)CRباید متناسب بلا امتیلازات
تأمینکنندگان ،اقداماتی مشابه جدول  2انجاه گیرد.
PR = (PL /P) *100

CR = 0.7 QR + 0.2 DR + 0.1 PR

در رابطۀ  CR ،7میلانگین کیفلی QR ،ارزیلابی کیفیلت
محموله DR ،ارزیلابی زملان ارسلال محمولله و  PRارزیلابی
قیمت محمولۀ دریافتی اسلت .همچنلین ،ارزیلابی کیفیلت
محموله ،ارزیلابی زملان ارسلال محمولله و ارزیلابی قیملت
محمولۀ دریافتی نیلز بله ترتیلب براسلاس روابلط  8تلا 10
محاسبه و در فره ارزیابی کیفی محمولههای دریافتی ثبلت
میشود.
()8
) Q R = ((Q1 + (0.8Q2 ) + (0.7Q3 ))100) /(Q + Q 4

()9
D R = ((QP - (0.1QE ) - (0.5QF ))100)/Q P

تأمینکننده 

کسبشدهتوسط

جدول.2اقداماتخریداریاتولیدکنندهدرقبالامتیاز

اقداه
تأیید و ادامۀ خرید
تأیید و ادامۀ خرید
ادامۀ خرید و اعاله ضعفها به تأمینکننلده بلهمنظلور
بهبود
اعاله ضعفها به تأمینکننده
پییرش بهصورت مشروط (برنامۀ ارتقا)
جایگزینی تأمینکننده

مطالعةموردیوتحلیلنتایج 
در ایللن بخلللش ،چلللارچوب ارائلللهشلللده بلللرای ارزیللابی
تأمینکنندگان براسلاس معیارهلای وزندهلیشلده توسلط
نقشۀ شناختی روی مطالعۀ موردی پیادهسلازی ملیشلود و
نتایج آن ارائه میشود .شرکت ملورد مطالعله بلا در اختیلار
داشتن تجهیزات گستردة ریختهگری و ماشینکاری با هدف
تولید قطعات خاه مورد نیاز صنایع تولید ساخت خودروهای
سبک و سنگین فعالیت میکند .این شرکت با داشتن انلوا
تجهی لزات مکللانیزة تللأمین ذوب ،ریخت لهگللری و پرداخللت،
وظیفۀ خودکفایی در تأمین قطعات مورد نیاز صنایع داخل،
امکان ارسال قطعات به خارج و ایجاد بستر الزه برای ایجلاد
سطح مناسبی از فرصتهای شغلی را مأموریت کلاری خلود
قرار داده است.

امتیاز (درصد)

درجه

 90تا 100
 80تا 90

A
B+

 70تا 80

B-

 60تا 70
 50تا 60
کمتر از 50

C+
-

C

D

در اول لین گللاه از چللارچوب پیشللنهادی بللرای ارزی لابی
تللأمینکننللدگان ،براسللاس بررس لی مسللتندات موجللود در
شرکت مورد مطالعه و نظرهای تی ممیزی متشکل از مدیر
بازرگانی ،مدیر کارخانه و مدیر آزمایشگاه ،معیارهای اصللی
مورد استفاده برای ارزیابی تأمینکنندگان در جدول  3ارائه
میشود.
در گللاه بعللدی ،کارشناسللان تللی ممیللزی بللهازای
تأمین کنندگان شرکت به معیارهلای یادشلده در جلدول 3
امتیاز می دهند .در امتیلازدهی معیارهلا ،اگلر معیلار ملورد
بررسی برای تأمین کننلدهای در وضلعیت کلافی و مناسلب
باشد ،امتیازی بین  7تا  10به تأمینکننده تعل ملیگیلرد.
همچنین ،اگر تأمینکننلده از لحلاظ معیلار ملورد بررسلی،
وضعیت در حد انتظار داشته باشد ،امتیازی بلین  4تلا  6را
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کسب میکند و اگر شرایط ناکافی و نامناسب داشته باشلد،
امتیازی بین  1تلا  3کسلب ملیکنلد .امتیلازات تخصلیص
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دادهشده به هلر معیلار بلرای برخلی از تلأمینکننلدگان در
جدول  4ارائه میشود.

ووزنهایحاصلازنقشةشناختی 

نکنندگانصنعتخودرویی
جدول.3معیارهایارزیابیتأمی 

ردیف

معیارهای ارزیابی تأمینکنندگان

وزن

1

توان مالی و گردش سرمایه

0/671

2

چارت سازمانی مناسب و توان و ثبات مدیریتی سازمان

0/542

3

وضعیت لجستیکی سازمان

0/456

4

روش ساخت و سطح فناوری موجود

0/532

5

حضور در لیست تأمینکنندگان شرکتهای معتبر /نمایندگی شرکت خارجی یا تولید تحت لیسانس

0/449

6

تجهیزات تست ،کنترل و امکانات

0/476

7

وضعیت ایجاد و استفاده از زیرساختهای مرتبط با ایمنی ،بهداشت و محیطزیست و رعایت الزامات قانونی مرتبط

0/406

8

سابقه و تجربۀ کار سازمان و سطح کفایت پرسنل

0/582

9

موقعیت جغرافیایی و نحوة دسترسی به شرکت

0/452

10

گواهیهای سیست مدیریت کیفیت ،ایمنی بهداشت ،محیطزیست و...

0/643

11

روش امکانسنجی و پدیدآوری محصوالت جدید

0/640

12

سیست خرید ،نحوة انتخاب ،ارزیابی و پایش تأمینکنندگان و مدیریت فرایند برونسپاری

0/447

13

پایش و اندازهگیری رضایت مشتری

0/582

14

تحت کنترل بودن مدارک فنی در سطح کارگاه

0/399

15

سیست کنترل سفارش مشتری ،برنامهریزی تولید و مواد و ظرفیتسنجی

0/445

16

شناسایی و ردیابی (مواد اولیه ،حین ساخت ،محصول نهایی) و بستهبندی

0/418

17

روش کنترل اقاله نامنطب  ,اقدامات اصالحی و پیشگیرانه

0/432

18

نظ و نظافت و وضعیت ساماندهی محیط کار

0/408

19

تعهد سازمان در قبال مسائل مرتبط با مسئولیتهای اجتماعی (محیطزیست ،ذینفعان و)...

0/370

پس از امتیازدهی معیارهلای ارزیلابی تلأمین کننلدگان
توسط تی ممیزی ،وزن هریک از معیارهلا براسلاس روابلط
علی و معلولی میان معیارها و اهمیتی تعیین ملیشلود کله
کارشناسان به صورت پیش فر به آنها اختصاح دادهانلد.
بهاینمنظور ،از روش نقشۀ شناختی فازی استفاده میشلود.
ابتدا هریک از معیارها یک مفهوه یا گره در نقشۀ شلناختی
فر می شود .سپس برای تعیین ساختار نقشلۀ شلناختی،
روابط علی و معلولی میان معیارها توسط کارشناسلان تلی
ممیزی شرکت تعیین میشود .در ادامه ،وزندهی به روابلط
علی و معللولی تعیلینشلده میلان معیارهلا بلا اسلتناد بله
دادههای ارائلهشلده در جلدول  4و روابلط  1تلا  3صلورت

میپییرد و نتلایج در بخشلی از جلدول ( 5ملاتریس  19در
 )19ارائلله مللیشللود .همچنللین ،میللزان اثرگللیاری اولیلله
(پیشفر ) هریک از معیارها روی انتخاب تأمینکننلدگان
توسط خبرگان تعیین میشلود و درنهایلت ملاتریس وزنلی
معیارهای ارزیابی تأمین کنندگان به صورت یک ماتریس 20
در  19( 20معیار و یک گلره هلدف ارزیلابی) در جلدول 5
ارائه میشود .همچنین ،بهدلیل ازدیاد روابط میان معیارهلا،
روابط علی و معلولی میلان معیارهلای اول و دوه بلهعنلوان
نمایی از نقشۀ شناختی در شکل  2نمایش داده میشود.
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نکنندگان 
دادهشدهتوسطتیمممی یبهتأمی 
جدول.4امتیازاتاختصاص 

تأمینکنندة 1

تأمینکنندة 2

تأمینکنندة 5

تأمینکنندة 6

تأمینکنندة 7

تأمینکنندة 10

تأمینکنندة 11

تأمینکنندة 12

تأمینکنندة 15

تأمینکنندة 16

تأمینکنندة 17

تأمینکنندة 20

تأمینکنندة 21

تأمینکنندة 22

تأمینکننده

معیار
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

8
10
10
9
10
9
5
9
10
7
8
7
10
7
7
8
10
8
10

6
9
10
6
10
4
8
8
10
7
10
9
6
9
10
9
9
10
10

8
7
10
7
10
7
10
10
7
8
10
5
9
8
10
5
8
10
9

7
10
5
10
9
10
5
10
9
3
10
5
10
9
5
5
10
9
10

10
8
8
4
9
5
9
6
4
7
5
9
9
10
8
10
8
10
9

2
9
9
10
5
8
6
10
5
7
5
8
9
7
5
10
8
6
7

10
8
7
5
10
9
6
10
9
3
10
6
5
10
7
5
4
8
7

7
10
10
10
6
8
7
7
10
3
10
8
8
6
9
9
5
9
10

4

7

0/83
0/74

0/74

0/72
0/81

0/72

6
0/52

0/22
0/74

0/83
1

0/22

10



8

0/76

0/73

5

10
8
10
10
7
10
5
5
10
3
4
10
6
6
7
8
8
6
9

18

3

2

10
10
9
10
3
4
10
7
1
1
10
8
5
6
7
9
8
4
6

3
9
8
8
10
5
10
6
5
2
7
7
9
9
8
6
4
10
10

4
7
6
7
6
7
9
7
9
3
8
10
8
8
8
7
7
5
4

0/72

9

0/66

13

ترسیمشدهدراینتحقیق 

شکل.2نماییازنقشةشناختی



5
6
7
5
7
5
6
7
7
3
8
10
10
10
10
8
8
10
8

7
7
10
5
10
3
7
7
7
1
8
10
10
8
10
10
10
8
10
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برای محاسبۀ وزن هریک از معیارها فر میشلود کله
هرکداه از آنها ،تنها معیار مؤثر بر ارزیابی تلأمینکننلدگان
یا تنها معیار فعال است .برایناساس ،بهازای هر معیار ملورد
بررسی ،الگوریت یادگیری ترکیبی هبین غیرخطی و تکامل
تفاضلی اجرا شده اسلت .پلس از اجلرای الگلوریت ملیکور،
نقشۀ شناختی به یک ساختار پایدار وزنی دست مییابد که
میزان خروجی بهازای معیار تحت بررسی ،وزن واقعی همان
معیار در فرایند ارزیابی با توجه به روابط علی و معللولی بلا
سللایر معیارهاسللت .وزنهللای محاسللبهشللده توسللط نقشللۀ
شناختی و الگوریت یادگیری در ستون پایانی جدول  3ارائه
شده است .با توجه به این نتایج مشخص میشود معیارهای
«تللوان مللالی و گللردش سللرمایه»« ،گللواهیهللای سیسللت
مللدیریت کیفی لت ،ایمنلی بهداشللت ،محلیطزیسللت و »...و
«روش امکللانسللنجی و پدیللدآوری محصللوالت جدیللد»
معیارهای ارزیابی مؤثرتری در درجه بندی تلأمین کننلدگان
در شللرکت مللورد مطالعلله هسللتند .در ایللن راسللتا ،وزن
محاسبهشدة هر معیار در امتیازات اختصلاح دادهشلده بله
معیار ملیکور بلهازای تلأمینکننلدگان (جلدول  ،)4اعملال
می شود .سپس با ادامۀ این رویکرد ،میلزان امتیلاز ممیلزی
فرایند هرکداه از تأمینکنندگان محاسبه میشود.
در ادامۀ چارچوب پیشنهادی ،امتیلاز ارزیلابی عملکلرد
تأمینکنندگان با توجه به سه معیار مهل کیفیلت ،تحویلل
بهموقع و قیمت محاسبه میشود .این امتیلاز بلا اسلتفاده از
دادههای ثبتشده در جدول  6و روابلط  7تلا  10محاسلبه
شده است که در جدول  6ارائله ملیشلود .بلا توجله بله در
دست بلودن دو امتیلاز ارزیلابی عملکلرد و ممیلزی فراینلد
تأمین کننده ،امتیاز نهایی هر تأمین کننده با توجه به اعمال
 70درصد از امتیاز ممیزی فرایند تأمینکننده و  30درصلد
از امتیاز ارزیابی عملکرد تأمینکننده محاسبه شده است که
در جللدول  7ارائلله مللیشللود .براسللاس امتیللازات نهللایی،
درجهبنلدی تلأمینکننلدگان انجلاه گرفتله و راهبلردهلای
سازمان در قبال تأمین کنندگان بهدست آمده است .شلایان
ذکر است ستون «نسبت امتیاز ممیلزی فراینلد» از تقسلی
«امتیاز ممیزی فرایند با اعمال وزن معیارها» بر «بیشلترین
امتیاز ممیزی فرایند ممکن یعنلی  »91/693حاصلل شلده
است.
با توجه به جدول  ،7تأمینکننلدة  1بلا داشلتن امتیلاز
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 ،91بهترین عملکرد را در میان تأمینکنندگان شرکت مورد
مطالعلله داشللته اسللت و ادام لۀ همکللاری و خری لد از ایللن
تللأمینکننللده ،بهتللرین راهبللرد سللازمان اسللت .همچنلین،
سازمان مورد مطالعه باید تأمینکنندة  20را بهدلیل داشتن
مقللدار امتی لازی کمتللر از  ،50جللایگزین کنللد ،زی لرا ادام لۀ
همکاری با این تأمینکننده به کلاهش کیفیلت محصلوالت
تولیدی سازمان و احتماالً ازدستدادن سهمی از بازار منجر
میشود .تأمینکنندة  9بهصورت مشروط و بلا ارائلۀ برنامله
ارتقا قابلپییرش است ،زیلرا در ایلن حاللت ،تلأمینکننلده
مطاب برنامۀ اختصلاح دادهشلده از سلوی سلازمان عملل
میکند تا همکاری خود را با سازمان ادامه دهد .همچنلین،
تأمینکنندگان  18 ،16 ،15 ،14 ،7و  19امتیازی بلین 70
تا  80را کسب کردهاند .این موضو برای ملدیریت سلازمان
نشللان مللیدهللد راهبللرد ادامللۀ خریللد از ایللن دسللته از
تأمینکنندگان درصورتی امکانپییر اسلت کله ضلعفهلای
موجود بهازای هر تأمینکننده به آنها اعاله شود تا با بهبود
امتیاز خویش ،در درجۀ بهتری قرار گیرنلد .تصلمی گیلری
درمورد سایر تأمینکنندگان نیز که امتیاز  80تا  90دارنلد،
تأیید و ادامۀ خرید از آنهاست.

نتیجهگیری

هدف این تحقی  ،ارائۀ چارچوبی برای ارزیابی و درجهبندی
تأمین کنندگان است .چارچوب ارائهشده با محاسبۀ امتیازی
شللامل دو بخللش امتیلاز ممیلزی فراینللد و امتیلاز ارزیلابی
عملکللرد سللعی دارد راهبللردهللای سللازمان را دربرابللر هللر
تأمین کننده مشخص کند .امتیاز ممیلزی فراینلد براسلاس
معیارهللای کیفللی و در بازرسللیهللای تللی ممیللزی از
تأمینکننده بهدست میآید.
همچنین ،امتیاز ارزیابی عملکرد نیز براساس معیارهلای
کمی مه مانند کیفیت محموله ،زمان تحویل و قیملت آن
محاسبه میشود .سپس بلا تجمیلع ایلن دو امتیلاز ،امتیلاز
نهایی هر تأمینکننده و بهتبع آن ،درجۀ هلر تلأمینکننلده
مشخص میشود .از آنجاکه در واقعیت ،معیارهای ارزیابی بر
یکدیگر اثر میگیارند و از یکدیگر اثر ملیپییرنلد؛ ضلروری
است با درنظرگرفتن روابلط عللی و معللولی میلان آنهلا و
اعمال نظرهای خبرگان ،وزنهای واقعی هلر معیلار تعیلین
شود و در فرایند ارزیابی درنظر گرفته شود .به همین دلیلل
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شرکتی فعال در صلنعت تلأمین قطعلات خلودرویی نشلان
مللیدهللد معیارهللای «تللوان مللالی و گللردش سللرمایه» و
، ایمنلی بهداشلت،«گواهیهای سیسلت ملدیریت کیفیلت
،محیط زیسلت و غیلره» بلا داشلتن بیشلترین میلزان وزن
بیشترین اثرگیاری را بر امتیاز ممیزی فرایند و درجهبنلدی
 اسلتفاده از روش حاضلر در ارزیلابی.تأمین کنندگان دارنلد
تأمینکنندگان صنایع دارویلی بلا درنظرداشلتن معیارهلای
مبتنیبر سالمت و بهکارگیری روش پیشنهادی برای ارزیابی
ارائهدهندگان خدمات (مانند خدمت حملونقل) در صلنعت
قطعات خودرویی یا سایر صنایع از پیشنهادهای توسعۀ ایلن
.تحقی است

در تحقیل حاضللر بللا اسللتفاده از نقشللۀ شللناختی فللازی و
 روابلط میلان معیارهلای کیفلی،الگوریت یادگیری ترکیبی
برای محاسبۀ امتیاز ممیزی فراینلد تجزیله و تحلیلل شلده
 وزنهلای واقعلی تخصلیص، نتایج خروجی این روش.است
دادهشده به هر معیار را براساس میزان اثرگلیاری مسلتقی
(ناش لی از معی لار تحللت بررس لی) و غیرمسللتقی (ناش لی از
اثرگیاری سایر معیارهلا بلر معیلار تحلت بررسلی) نملایش
 این وزنها بلا اعملال در امتیلازات کالملی، درواقع.میدهد
تخصیص دادهشده برای هر معیار و بهازای تلأمینکننلدگان
 بلله دسللتیابی بلله امتیللاز ممیللزی فراینللد هللر،مختلللف
 نتایج این روش با پیادهسازی در.تأمینکننده منجر میشود
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