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مروری بر ارزیابی انتخاب تامین کننده با استفاده از ترکیب ابزارهای تصمیم گیری چند
معیاره

سارا عباس زاده توسلی
میترا عباس زاده توسلی

چکیده
ارزیابی و انتخاب تامین کننده یک مساله ی تصمیم گیری گروهی مهم است که نه تنها شامل ضوابط کمّی می باشد
بلکه یک سری فاکتور کیفی را نیز در نظر می گیرد که این فاکتور ها ابهام و نادقیق بودن داده ها را نیز دخیل می
کنند .این مقاله به مقایسه تعدادی از مطالعاتی که برای ارزیابی کردن تامین کننده ها استفاده کرده اند می پردازد.
واژه های کلیدی
ارزیابی ,انتخاب تامین کننده ,تصمیم گیری گروهی ,مقایسه
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مقدمه
نقش کارایی تامین کننده برای کاهش هزینه  ,تحقق کیفیت و تحویل به موقع محصول و همچنین اهداف خدماتی در
زنجیره ی تامین بسیار مهم است .ارزیابی و انتخاب تامین کننده ها به عنوان یکی از مهم ترین چالش ها در بین مدیر
عامل ها و مدیران خرید در زنجیره ی تامین مطرح می باشد تا بدین وسیله آنها رقابت پذیری سازمانی را بهبود
بخشند.ا نتخاب تامین کننده یک حوزه ی پژوهشی محبوب است و روش شناسی ها در این بحث از روش های محاسباتی
تا تجربی متغیر هستند .اکثر پژوش ها در بحث انتخاب تامین کننده  ,بر روی جنبه های عددی همانند هزینه  ,کیفیت و
قابلیت اطمینان متمرکز هستند Dickson .در سال  66یکی از اولین کارها را در بحث انتخاب تامین کننده انجام داده
است و در این رابطه  2ویژگی را در تامین کنندگان کشف کرده است که مدیران باید به هنگام انتخاب کردن تامین
کنندگان آنها را در نظر داشته باشند .
در ادامه این تحقیق ابتدا به بررسی روش های موجود در ارزیابی تامین کننده خواهیم پرداخت و در فصل بعد روش های
مطرح شده را با هم مقایسه می کنیم و در انتها نتیجه گیری مطرح می شود.
کارهای گذشته
روش تصمیم گیری فازی
نویسندگان گوناگونی از رویکردهای برنامه ریزی ریاضیاتی فازی استفاده کرده اند Vrat , Kumar .و
Shankarدر سال  , 006مساله ی انتخاب تامین کننده را در قالب یک برنامه ریزی فازی عدد صحیح با چند تابع هدف
در نظر گرفته اند  ,در این مدل  ,حداقل سازی هزینه  ,در کنار حداکثر سازی کیفیت و حداکثر سازی تحویل به موقع
در نظر گرفته شده است Ghodsy pour , Amid .و  O Brienدر سال  , 002از یک مدل فازی دارای چند
هدف برای انتخاب تامین کننده استفاده کرده اند Chen .در سال  , 002از یک رویکرد برنامه ریزی عدد صحیح
ادغامی فازی برای در نظر گرفتن ابهام در تصمیمات مرتبط با انتخاب تامین کننده استفاده کرده استDiaz _ .
 Peirdo , madroneroو  Vasantدر سال  , 0 0مساله ی انتخاب تامین کننده را با اهداف فازی در نظر
گرفته اند .یک مدل دارای چند تابع هدف  ,که هدف آن حداقل کردن هزینه ی کل سفارشات  ,تعداد اقالم برگشت
خورده و تعداد تحویل های به هنگام  ,می باشد  ,توسعه یافته است  Zhang , Wu .و  Olsonدر سال  , 0 0یک
برنامه ریزی دارای چند تابع هدف را برای برونسپاری فرآیند مدیریت ریسک در نظر گرفته اند Yucel .و Guneri
در سال

 , 0از یک مدل خطی فازی دارای تابع هدف چندگانه برای بررسی مساله ی انتخاب تامین کننده استفاده

کرده اند .اخیرا  ,استفاده از برنامه ریزی چند هدفه ی فازی در فرایند انتخاب تامین کننده  ,مورد توجه بیشتری واقع شده
است  Airkan .در سال  , 0 2یک مدل خطی فازی دارای تابع هدف چندگانه برای منبع یابی فرایند انتخاب تامین
کننده استفاده کرده است Javadi , Shakouri , Nazari - Shirkouhi .و  Keramatiدر سال  , 0 2از
یک مدل برنامه ریزی فازی خطی دارای تابع هدف چندگانه برای حل کردن مساله ی انتخاب تامین کننده تحت سطوح
قیمتی چندگانه و همراه با چند محصول در محیط فازی استفاده کرده اند.
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روش MCDM
روش های  MCDMیا همان تصمیم گیری چند ضابطه ای  ,که از فرآیند های تصادفی و یا معین استفاده می کنند ,
نمی توانند به صورت کارآمد با مسائل مرتبط با انتخاب تامین کننده  ,دست و پنجه نرم کنند  ,چرا که فازی بودن ,
نادقیق بودن و تقابالت پیچیده همگی به صورت همزمان در شرایط واقعی وجود دارند .همچنین باید گفت که روش
شناسی های انتخاب تامین کننده  ,باید امکان در نظر گرفتن داده های نادقیق و یا کیفی را فراهم آورند.
تعدادی از مطالعات بر روی تکنیک های  MCDMفازی برای انتخاب تامین کننده تمرکز داشته اند ,در این رابطه می
توان به فرآیند سلسله مراتبی تحلیلی فازی یا  AHPفازی  ,فرآیند شبکه ی تحلیلی فازی یا  ANPفازی و تکنیک
های فازی برای مرتب کردن ترجیحات به وسیله ی تشابه با حل ایدآل یا همان  TOPSISو همچنین  VIKORفازی
اشاره نمود Lin , Chen .و

 Huangدر سال  , 006از  TOPSISبرای ایجاد کردن روش شناسی مناسب

جهت حل مساله ی انتخاب تامین کننده در محیط فازی استفاده کرده اند Chan .و  Kumarدر سال , 002یک
ضابطه ی تصمیم گیری را شناسایی کرده اند  ,که در آن از فاکتور های ریسک برای ایجاد یک سیستم کارآمد جهت
انتخاب تامین کننده در سطح جهانی  ,استفاده می شود .روش شناسی برپایه ی  AHPفازی در رویه ی انتخاب بکار
گرفته شده است Chan .و  Kumarو  Tiwariو  Lauو  Choyدر سل  , 002از رویکرد تغییر یافته ی فازی
 AHPبرای انتخاب کردن بهترین تامین کننده در سطح جهان استفاده کرده اند Boran .و  Gencو  Kurtو
 Akayدر سال  , 002از یک  TOPSISفازی برای انتخاب کردن تامین کننده ی مناسب در محیط تصمیم گیری
گروهی استفاده کرده اند Awashti .و  Chauhanو  Goyalدر سال  0 0از  TOPSISفازی برای ارزیابی
کردن کارآیی محیطی تامین کننده ها استفاده کرده اند Sanayei .و  Mousaviو  Yazdankhanدر سال
 0 0از روش  VIKORفازی برای انتخاب کردن تامین کننده ی مناسب در سیستم زنجیره ی تامین استفاده کرده اند.
اخیرا  Shirazi , SHemshadi ,و  Toreihiو  Tarokhدر سال

 0فرایند انتخاب تامین کننده را در

قالب یک مساله ی تصمیم گ یری گروهی چندضابطه ای در نظر گرفته اند و از روش  VIKORفازی برای حل کردن
این مساله استفاده کرده اند Kilincci .و  Onalدر سال

 , 0مساله ی انتخاب تامین کننده را برای یک تولید

کننده ی ماشین های ظرف شویی مشهور در ترکیه در نظر گرفته اند و از  AHPفازی برای انتخاب کردن بهترین
شرکت تامین کننده  ,بهره برده اند Vinodh .و  Ramiyaو  Gauthamدر سال

 0از  ANPفازی برای

فرآ یند انتخاب تامین کننده استفاده کرده اند و یک مورد مطالعاتی را در یک شرکت تولید کننده ی ساعت در نظر داشته
اند.
روش DEA
تحلیل پوششی داده ها یا همان  DEAنیز برای ارزیابی تامین کننده بکار گرفته شده است .ما شاهد استفاده ی روز افزون
از  DEAبه عنوان یک روش شناسی در فرایند تصمیم گیری برای انتخاب تامین کننده  ,می باشیم  Garfamy .در
سال  006از  DEAبرای بررسی کارآیی کلی تامین کننده ها برپایه ی هزینه ی کل بهره برده است Saen .در سال
 , 006یک  DEAرا برای انتخاب کردن فناوری تامین کننده ها در حضور فاکتور های غیر تفکیکی از چشم انداز
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تامین کننده  ,بکار برده است Seydel .در سال  DEA , 006را تغییر داده است تا بدین وسیله محدودیت های وزنی
را ترکیب کرده و از این رویکرد برای رتبه بندی تامین کننده های موجود ,استفاده کند Saen .در سال 002
 DEAبرای انتخاب بهترین تامین کننده در حضور داده های وصفی و ترتیبی استفاده کرده است.
002

از

 Saenدر سال

یک رویکرد تصمیم گیری را برپایه ی مدل  DEAبرای رتبه بندی تامین کننده ها در حضور تخفیف های

حجمی بکار برده است  Ross .و  Buffaدر سال  , 002از  DEAبرای بررسی کردن اثراتِ کارآیی خریدار بر
روی کارآیی تامین کننده  ,استفاده کرده اند Wu .و  Blackurtدر سال  , 002از یک فرآیند ارزیابی تامین کننده
و انتخاب تامین کننده بر پایه ی بسط  DEAاستفاده کرده اند Shirouyehzad .و  Loftiو  Aryanejadو
 Dabestaniدر سال

 0از مدلسازی  DEAبرای سنجش کارآیی تامین کننده ها در بازارهای رقابتی استفاده کرده

اند Toloo .و  Nalchigarدر سال

 , 0یک مدل  DEAجدید را ارائه کرده اند که می تواند کارآمد ترین

تامین کننده را در حضور داده های ترتیبی و وصفی انتخاب نماید .
روش های ادغامی
روش  AHPوQFD
اخیرا پژوهشگران گوناگونی از  QFDدر انتخاب تامین کننده استفاده کرده اند .در اکثر این مطالعات  QFD ,در
ترکیب با  AHPپیاده سازی سازی شده است Bevilacqua .و همکارانش در سال  , 006از یک  HOQبرای
شناسایی کردن آن دسته از ویژگی ها استفاده کرده اند که باید در محصول خریداری شده وجود داشته باشند تا بدین
وسیله الزامات مشتری ,ارضا شوند .سپس تامین کننده های بالقوه با توجه به ضابطه ی تحلیل تامین کننده ,مورد ارزیابی
قرار گرفته اند Amin .و  Razmiدر سال  , 002یک مدل تصمیم گیری دوفازی برای مدیریت تامین کننده ارائه
کرده اند که در این رابطه انتخاب و ارزیابی و توسعه ی تامین کننده در نظر گرفته شده است Bhattacharya .و
 Geraghtyو  Youngدر سال  AHP , 0 0را با  QFDترکیب کرده اند تا بدین وسیله تامین کننده های مناسب
را در محیط های تنازع برانگیز انتخاب نمایند Ho .و  Deyو  Lockstromدر سال
 AHPترکیبی برای سنجش کارایی تامین کننده های گوناگون استفاده کرده اند.
 Khoshalhanو  Sajjadiدر سال

 0از یک  QFDو

 Soroorو  Tarokhو

 0منطق فازی و  AHPو  QFDرا ترکیب کرده اند تا بدین وسیله تامین

کننده ها را ارزیابی نمایند Alinejad .و  Seifو  Esfandiariدر سال  0 2یک روش شناسی را برای انتخاب
کردن تامین کننده ها در صنعت داروسازی بکار گرفته اند QFD .برای انتخاب کردن تامین کننده ها در  AHPفازی
بکار گرفته شده است تا بدین وسیله وزن های اهمیت نسبی تعیین شوند .در کارهای اخیر  Dursun ,و  Karsakدر
سال  QFD , 0 2و میانگین های وزنی فازی را برای فرایند انتخاب تامین کننده با یکدیگر ترکیب کرده اند.
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روش ترکیب  QFDو DEA
E. Ertugrul Karsak, Mehtap Dursun
درسال  0 2از یک فرآیند تصمیم گیری گروهی چند ضابطه ای برپایه ی  QFDو  DEAاستفاده کردند .در این
روش به این مساله پی برده می شود که ویژگی های هر کدام از تامین کننده ها تا چه اندازه می توانند به خوبی  ,الزامات
مرتبط با کاالهای خریداری شده را به تحقق برسانند در این رابطه از یک  HOQاستفاده می شود که نه تنها روابط
موجود در بین ویژگی های کاالهای خریداری شده و ضابطه ی تحلیل تامین کننده را در نظر می گیرد  ,بلکه وابستگی
های داخلی در بین تامین کننده ها را نیز لحاظ می کند .از روش  FWAبرای تعیین کردن کران های باال و پایین وزنی
در ضابطه ی تامین کننده استفاده شده است .سرانجام اینکه بهترین تامین کننده با یک روش شناسی  DEAنادقیق
تعیین می شود که محدودیت های قبلی به دست آمده ی وزنی را در رابطه با ضابطه ی انتخاب تامین کننده  ,در نظر
گرفته شده است .روش شناسی ترکیبی  QFD-DEAیک رویکرد کامال جدید برای انتخاب تامین کننده است که با
استفاده از  QFDامکان ادغام کردن الزامات محصول از جانب کاربران را با ضابطه ی تحلیل ذاتی تامین کننده و
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همچنین وابستگی هایی که در بین ضوابط مختلف تامین کننده وجود دارد ,فراهم می آورد چراکه یک  HOQایجاد
می نماییم .ایده های تصمیم گیرندگان  ,به صورت تجم عی در نظر گفته می شوند تا بدین وسیله اهمیت ضابطه ی تامین
کننده برای اهداف مختلف همانند هزینه  ,کیفیت  ,تطابق با استاندارد ها و غیره ,مشخص شود.
مزایای این روش نسبت به روش های قبلی به شرح ذیل است.
اول اینکه رویکرد ارائه شده باعث می شود که ما داده های نادقیق را در قالب تحلیل خود با استفاده از متغیرهای زبانی ,
ادغام کنیم و بکار ببریم.
دوم اینکه می توانیم اثرات مرتبط با روابط مختلف را در بین ویژگی های محصول خریداری شده و ضابطه ی انتخاب
تامین کننده  ,در نظر داشته باشیم.
سوم اینکه رویکرد ما از روش  FWAبهره می برد که چنین چیزی باعث جبران شدن ِ فقدان اطالعات خواهد شد ,این
فقدان اطالعات زمانی رخ می دهد که ما اطالعات غیر عینی و نادقیق را برای محاسبه کردن کران های پایین و باالی
مربوط به وزن های ضابطه ی انتخاب تامین کننده  ,در نظر می گیریم.
چهارم اینکه  DEAاجازه نمی دهد که ما تامین کننده های غیر بهینه را انتخاب نماییم.
پنجم اینکه  ,محدود کردن انعطاف پذیری در  DEAاجازه نمی دهد که ما وزن های غیر واقع بینانه را در کاربردهای
موجود در دنیای واقعی  ,بکار ببریم .به عالوه محدودیت های وزنی و همچنین مدل سناریوی خوش بینانه ی DEA
باعث می شوند که قدرت تفکیک در  DEAبه شدت بهبود پیدا کند.
روش  SATISFICINGوFUZZY AHP
 Chamodrakas, D. Batis, D. Martakosدرسال0 0

از روش تصمیم گیری  satisficinو fuzzy

 AHPاستفاده کردند .با هدف نشان دادن یک روش تازه برای حمایت از تصمیم گیری فرآیندهای انتخاب تامین کننده
کارآمد در بازار الکترونیکی.
که یک روش ارزیابی با دو مرحله است:
غربالگری اولیه از تامین کنندگان از طریق اعمال محدودیت های سخت در معیارهای انتخاب و ارزیابی تامین کننده
نهایی از طریق نرم افزار از یک نوع تغییر یافته از اولویت روش برنامه نویسی فازی ( .)FPPروش ارائه شده کاهش اثر
اضافه بار اطالعاتی است که در محیط بازار الکترونیک ،تسهیل استخراج آسان تر از ترجیحات کاربر از طریق کاهش
ورودی کاربر (به عنوان مثال مقایسه دو به دو) و کاهش پیچیدگی محاسباتی ،در مقایسه با روش های اصلی  FPPاز نظر
تعداد برنامه های خطی حل شود .روش  FPPبر اساس اصالح و به منظور رفع مشکل تناقض  /عدم اطمینان از مدل های
اولویت به تصویب رسید .به عنوان مثال یک شرکت تولید فلز فرضی و انتخاب تامین کنندگان در محیط بازار
الکترونیکی ,که روش آنها روشی تازه برای ارائه پیشنهاد حمایت از تصمیم گیری برای حل مشکل انتخاب تامین کننده
در محیط بازار الکترونیکی بود.روش پیشنهادی ترکیبی از تکنیک روش اماری ویژه ای به جستجو ی انتخاب تامین
کننده با استفاده از یک روش رتبه بندی تامین کنندگان ،یک نوع روش برنامه نویسی اصالح شده از اولویت فازی
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(میخایلو ) 000 ,برای ارزیابی عرضه کننده کاال نهایی است .این ترکیب دارای هر دو مزایای استفاده از رویکرد AHP
و مقیاس درجه بندی معمول از . FPP
در مقایسه دو به دو تعداد گزینه ها و  /یا تعدادی از معیارهای بزرگ ( AHPمقیاس) و حل هم زمان مشکل ناسازگاری
و اولویت های نامشخص مدل با استفاده از مقادیر بازه ای برای روابط اولویت ()FPPاست .اثربخشی رویکرداز طریق
ارائه یک مثال از تولید فلزشرکت است و انتخاب تامین کنندگان در تسخیر کارآمد وآسان اولویت های خریدار مدیریت
کارآمد و پردازش فراوانی اطالعات،ارزیابی کارآمدومنطقی ازرقابت تامین کنندگان است.
تسهیل استخراج آسان تر از ترجیحات کاربر از طریق کاهش ورودی ضروری کاربر(به عنوان مثال مقایسه دو به دو) و
کاهش پیچیدگی محاسباتی از نظر تعداد برنامه های خطی که باید در مقایسه با روش های اصلی FPPحل شود.
رویکرد استفاده ازناهماهنگی و عدم اطمینان اولویت مدل های تصمیم گیرندگان با گزینش واصالح روش FPPاست.
که می توان در جهت گسترش پیشنهاد روش انتخاب عرضه کننده کاال در زیرساخت های پشتیبانی تصمیم گیری در
بازار الکترونیکی به جای ارزیابی آن را درمحیط واقعی دانست.
مقایسه کارهای ارایه شده در ارزیابی تامین کننده
روش مدل سازی
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نتیجه گیری
در یک سیستم تولید که فروشندگان به طور مداوم تالش به بهبود کیفیت و کاهش هزینه ها ،نقش بسیار مهمی بازی می
کنند .اگر چه روش های مورد قبول می تواند با معیارهای چندگانه و متضاد تاثیر اهداف کسب و کار و نیازهای ذی نفعان
شرکت در معیار ارزیابی سروکار داشته باشد .رویکرد یکپارچه ،برای انتخاب تامین کنندگان استراتژیک ترکیب AHP
و  QFDتوسعه داده شده است.این روش استفاده از روش  QFDدر نظر گرفتن "صدای مشتری" می باشد .روش
 AHPبه رتبه دوره های مختلف بر اساس قضاوت در مورد اهمیت این معیارها واین که عملکردهر یک از آنها تا چه
حد پیشنهاد مناسب ارائه می دهد.این برنامه یک ابزار منحصر به فرد از نتیجه تئوری سازگار است .به همین دلیلAHP ،
روشی ایده آل است که به خریدار درحل مسئله مناسب کمک می کند.
با توجه به دانشی که ما داریم  ,روش شناسی ترکیبی  QFD-DEAارائه شده در این جا  ,یک رویکرد کامال جدید
برای انتخاب تامین کننده است که قبال مورد استفاده واقع نشده است .استفاده از  QFDامکان ادغام کردن الزامات
محصول از جانب کاربران را و همچنین وابستگی هایی که در بین ضوابط مختلف تامین کننده وجود دارد ,فراهم می
کند .ایده های تصمیم گیرندگان  ,به صورت تجمعی در نظر گفته می شود تا بدین وسیله اهمیت ضابطه ی تامین کننده
برای اهداف مختلف همانند هزینه  ,کیفیت  ,تطابق با استاندارد ها و غیره مشخص شود.
ارایه پیشنهادات
آنگونه که در این مقاله به آن اشاره شد  ،ارزیابی و انتخاب تامین کننده یک مساله مهم تصمیم گیری می باشد و از آنجا
که ابعاد گسترده ای دارد  ،توجه پژوهشگران بسیاری را به خود در آینده جلب خواهد نمود  .استفاده از ترکیب ابزارهای
 PROMETY ، DMATEL ، ELECTRE ، MCDMمفید می باشد .
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