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چكيده
با توجه به اهمیت روزافزون ارتباط با تأمینکنندگان وفادار و مسئول در زنجیره تأمین رشکتها ،پژوهش حارض با هدف شناسایی معیارهای
انتخاب تأمینکنندگان به منظور ارزیابی بهرت آنها در صنعت فرآوردههای بیولوژیک انجام پذیرفته است که از نظر بعد اسرتاتژیک برای رشکت و
کشور اهمیت فراوان داشته و باعث خدمترسانی بهرت به مشرتیان نیز میگردد .لذا از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت ،جنبه توصیفی و پیامیشی
دارد و به صورت مقطعی در سال  1398در موسسه تحقیقات واکسن و رسمسازی رازی که در صنعت فرآوردههای بیولوژیک فعالیت دارد ،اجرا
شده است .روش تحقیق حارض شامل مراجعه به پژوهشها و مستندهای مربوطه و استخراج شاخصهای کلی و مهم جهت ارزیابی تأمینکنندگان و
همچنین بازبینی معیارها توسط  24مدیر و کارشناس خربه صنعت فرآورده بیولوژیک میباشد .نهایتا با استفاده از پرسشنامه نیمه باز بومیسازی
محقق و به روش دلفی فازی 16 ،معیار انتخاب گردید که شامل :تقاضای خرید محصول ،میزان رقابت با دیگران ،قیمت محصول ،درآمد ،سود ،کیفیت
محصول ،قابلیت اطمینان ،عمل به تعهدها ،هزینه عرضه محصول ،توانایی کاهش هزینه ،نوآوری ،تجربههای تجاری ثبت شده ،ادراک و پذیرش
ریسک ،مستندها ،تنوع خطتولید ،محدودیتهای تجاری میباشد .نتایج بدست آمده از روش ویکور فازی منجر به رتبه بندی تامینکنندگان فعلی
مواد اولیه فرآوردههای بیولوژیک موسسه رازی گردید که میتواند جهت تصمیمگیریهای آتی مدیران مورد استفاده قرار گیرد.
کلامت کلیدی :ارزیابی تامینکنندگان ،دلفی فازی ،عدم قطعیت ،ویکور فازی ،معیارهای انتخاب تأمینکنندگان فرآوردههای بیولوژیک
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According to the increasing importance of communication with loyal and responsible suppliers in the supply chain of
companies, this study conducted with the aim of identifying supplier selection criteria in order to better evaluate suppliers of the biological products industry, which in terms of strategic dimension for the company and the country are very
important and deliver better service to customers. Therefore, in terms of practical purpose and in terms of nature, it has
a descriptive and survey aspect and implemented cross-sectionally in 1398 in Razi Vaccine and Serum Research Institute, which is active in the biological products industry. The method of the present research includes referring to the
relevant researches and documents and extracting general and important indicators to evaluate the suppliers as well as
reviewing the criteria by 24 managers and experts in the biological product industry. And by fuzzy Delphi method, 16
criteria were selected which include: product purchase demand, competition with others, product price, revenue, profit,
product quality, reliability, fulfillment of commitments, product supply cost, cost reduction ability, innovation, experience Registered trades are risk perception and acceptance, documentation, product line diversity, trade constraints. The
results of the fuzzy Vicor method led to the ranking of current suppliers of raw materials for biological products of Razi
Institute, which used for future decisions of managers.
Key words: Supplier Evaluation, Fuzzy Delphi, Uncertainty, Fuzzy Vicar, Criteria for Selecting Suppliers
of Biological products

 بسیاری از رشکتهای.)1( با هدف كسب سهم بيشرتي از بازار است
فعال اذعان دارند که در واقع رقابت امروز رقابت در زنجیره تأمین
بوده و مترکز بر مدیریت زنجیرهتأمین مهمترین منبع مزیت رقابتی را
 بنابراین نقش اساسی تأمینکنندگان در بهبود.به ارمغان خواهد آورد
زنجیرهتأمین باعث شده است که مسأله شناسایی معیارها و رتبهبندی و
.انتخاب تأمینکنندگان از اهمیت ویژهای برخوردار باشد
ايجاد آمادگي براي واكنش رسيعتر در بهرهگريي از فرصتهاي زودگذر
 ييك از چالشهاي اسايس سازمانها و بنگاهها در عرص حارض،و كمثبات
 در واقع سازمانهاي امروزی براي استفاده از اينگونه فرصتها.است
ناگزير به ايجاد ساختاري منعطف و نيز بهرهمندي بيشرت از امكانات
 با ورود به هزاره سوم بسياري از.)2( گسرتده بريون ازسازمانها هستند
سازمانها و تأمنيكنندگان آنها با رشايط رقابتي سخت و تنگاتنگ هم
در سطح بازارهاي جهاين كه به رسعت در حال تغيري است و هم در سطح
 مشرتيان امروزي تقاضاهاي بيشرت و. روبرویند،داخل مرزهاي سازمان
 با كيفيت باالتر،جزيئتر داشته و به دنبال محصولها و خدمات ارزانتر
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مقدمه
تغییرات رسیع و اجتنابناپذیر در دنیای امروز به دلیل پدیده جهانی
 سیاسی و صنعتی به ویژه،شدن و پیرشفت رسیع علوم در ابعاد اقتصادی
در دو دهه اخیر تحوالت فناورانه شگرفی را در زمینههای اطالعات و
 رسعت و شتاب این تغییرات در ابعاد.ارتباطات به همراه داشته است
مختلف مدیران را به بهبود فرآیندهای داخلی سازمانها در جهت حفظ
.توان بقا در جهانی که هر روز رقابتیتر میشود رهنمون ساخته است
 بايد محصوالت متنوع را با،در رقابتهاي جهاين موجود در عرص حارض
 خواست مشرتي بر. در دسرتس وي قرار داد،توجه به درخواست مشرتي
 موجب افزايش فشارهايي بر رشكتها،كيفيت باال و خدمترساين رسيع
 در نتيجه رشكتها بيش از اين،شده است كه قب ًال وجود نداشته است
، در بازار رقابتي موجود.منيتوانند به تنهايي از عهده متامي كارها برآيند
،بنگاههاي اقتصادي و توليدي عالوه بر پرداخنت به سازمان و منافع داخيل
خود را به مديريت و نظارت بر منافع و اركان مرتبط خارج از سازمان
 علت اين امر در واقع دستيايب به مزيت يا مزاياي رقابتي.نيازمند يافتهاند
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و زمان تحويل رسیعتر هستند ( .)3از اين رو ،مديريت زنجیره تأمین ،به
منزله ييك از عوامل مؤثر در كيفيت عملكرد سازمان ،توجهي ويژه را به
خود معطوف داشته است .از آنجاییكه كيفيت محصول نهايي به شدت
به مواد اوليه آن محصول و كارايي تأمنيكننده وابسته است ،عملكرد
مناسب تأمنيكنندگان ضامن پايداري زنجیره تأمین خواهد بود .انتخاب
تأمنيكنندگان حوزهاي غني از پژوهشهای علمي است؛ بهطوريكه تاكنون
تاليش گسرتده در اين زمينه انجام پذيرفته است .انتخاب تأمنيكننده شامل
تعريف مدلها و روشهايي برای گزينش مناسبترين تأمنيكننده است
( .)4تعيني معيارها مرحلهاي مهم و اسايس در فرآيند انتخاب تأمنيكنندگان
به شامر ميآيد .باوجود اين ،به نظر ميرسد پژوهشهای كايف در اين
زمينه صورت نپذيرفته است بنابراين فرآيند تصميمگريي علمي انتخاب
تأمنيكنندگان به منظور تأمنيكردن مواد اوليه بسيار حایز اهميت است.
با وجود تحقيقات بسياري كه در زمينه ارزيايب و انتخاب تأمنيكنندگان
صورت پذيرفته ،همچنان كمبود يك روش ارزیابی منسجم و یکپارچه
باالخص در صنعت زيستي و فرآوردههای بیولوژیک ملموس است.
باتوجه به حجم چشمگیر خريد ،تداركات و حساسيت این مقوله از بعد
اسرتاتژیک در سطح کشور ،همچنني عدم قطعيت در پارامرتها و متغريها
ارزيايب و انتخاب تأمنيكنندگان بر این اساس بسيار مهم و حيايت است .با
توجه به مطالب بیان شده در مقدمه و بیان مسأله ،پژوهشگر بر آن است
تا مسأله انتخاب تأمنيكنندگان فرآوردههای بیولوژیک را با شناسايي
مهمترين معيارها در رشايط محيطي رقابتی مورد برريس قرار دهد .با
توجه به اينكه همكاري اسرتاتژيك با تأمنيكنندگان به منظور تأمني كاالی
باكيفيت مورد نظر و كاهش زمان تحويل در پروژههاي مؤسسه تحقیقات
واکسن و رسمسازی رازي رضوري به نظر ميرسد؛ ييك از اهداف مؤسسه
در فضاي رقابتي ،تأمني باكيفيت نيازمنديها در چارچوب زماين و هزينهاي
مناسب با توجه به ديگر شاخصهاي عملكردي است .با توجه به اين امر،
انتخاب تأمنيكنندگان تأثري بسزايي در رسيدن به اين اهداف داشته و
اين فرآيند در موفقيت مؤسسه رازي بسيار مهم خواهد بود .با افزايش
اهميت خريد ،تصميمهای گرفته شده در مورد خريد نيز مهم ميشود.
هرچه مؤسسه وابستگي بيشرتي به تأمنيكنندگان خود داشته باشند،
عواقب تصميمگريي غلط آن بيشرت ميشود .در پروژههاي مؤسسه رازي
گران بودن و حساسيت تجهيزات و مواد مورد نياز و رضورت برخورداري
از استانداردها و اميني الزم از يك سو و اهميت زمان ورود آنها به مؤسسه
با توجه به رضرهايي كه هر روز تأخري در توليد و توزيع محصوالت
ميتواند به كشور وارد كند از سوي ديگر ،فرآيند انتخاب تأمنيكنندگان
را حساستر و رضورت دقت در اين فرآيند را بيشرت ميكند .ارایه يك
سيستم كام ًال علمی كه قادر به دريافت خودكار ويژگيهاي تأمنيكنندگان
از محيط ،ذخريه و استنتاج آنها باشد ،در نهايت ميتواند مؤسسه را
قادر ساخته تا تاثیر متغريها را در كليه جنبههاي مديريتي و عمليايت خود
بصورت خودكار و هوشمندانه با تغيريات محيط تطبيق دهد و همچنین
ميتواند بهعنوان چشماندازي بلندمدت در راستاي توسعه اين مفهوم
تلقي شود .بنابراین در اين پژوهش با رویکرد منطق فازی به ارزیابی و
انتخاب و نهایتا رتبهبندی تامینکنندگان فعلی و رویکردی منسجم برای
ارزیابیهای آتی تامینکنندگان موسسه رازی و با هدف رسيدن به يك
اسرتاتژي كيل در این راستا میباشد.
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مروری بر مبانی نظری
با توجه به رشایط حال حارض رقابت و همچنین پژوهشهای صورت
گرفته مشخص شده است که عرصه ملی و بیناملللی با عدم اطمینان و
عدم قطعیت و پیچیدگیهایی مواجه است که باید از ابزارهای قویتری
برای غلبه بر این محیط و رشایط به نفع افزایش بهرهوری و بقای سازمان
استفاده کرد .یکی از این ابزارها و شیوههای تفکری قدرمتند استفاده از
منطق و استنتاج فازی در محیطهای نامطمنئ و پیچیده است .به خصوص
در زنجیره تأمین فرآوردههای بیولوژیک است که با ابهام و پیچیدگی و
حساسیت باالیی روبرو است که در ادامه به فلسفه و توضیح مخترصی
از آن منطق فازی بسنده شده است .بنیاد منطق فازی برشالوده نظریه
مجموعههای فازی استوار است .این نظریه تعمیمی از نظریه کالسیک
مجموعهها در علم ریاضیات است .در تئوری کالسیک مجموعهها ،یک
عنرص یا عضو مجموعه هست یا نیست .در حقیقت عضویت عنارص از یک
الگوی صفر و یک و بایرنی تبعیت میکند .اما تئوری مجموعههای فازی
این مفهوم را بسط میدهد و عضویت درجهبندی شده را مطرح میکند.
به این ترتیب که یک عنرص میتواند تا درجههایی و نه کام ًال عضو یک
مجموعه باشد .سادهترین تلقی برای تعریف منطق فازی این است که
در مجموعههای قطعی ،یک شی قطعاً یا عضو مجموعه هست یا نیست؛
اما در مجموعههای فازی یک شی میتواند تا حدودی به یک مجموعه
متعلق باشد ،بدین معنا که شی مورد نظر بهطور نسبی در یک مجموعه
وجود دارد ( .)5روشهای فازی ابزاری قدرمتند برای تصمیمگیری در
محیط فازی است .روشهای تصمیمگیری کالسیک تنها با دادههای
معمولی و قطعی کار میکنند که جایی برای دادههای فازی و مبهم باقی
منیگذارد .انسان توانایی خوبی برای پردازش داده کیفی دارد که به او
برای تصمیمگیری در محیط فازی کمک میکند ( .)6یکی از روشهای
مبتنی بر ماتریس تصمیم برای انتخاب گزینه بهینه بر اساس تعدادی معیار
روش ویکور است که توسط اپریکویک معرفی شد؛ اپریکوویک ()2011
در مقالهای گامهای ویکور فازی را بدین صورت بیان منوده است:
گام اول :تشکیل ماتریس تصمیمگیری ارزیابی گزینهها؛
گام دوم :بیمقیاس منودن ماتریس تصمیمگیری (در این گام بایستی
تصمیمگیری فازی را به یک ماتریس بیمقیاس شده فازی تبدیل مناییم)
( .)7برای بدست آوردن ماتریس ،بایستی مراحل ذیل طی شود:
تعیین ایدهآل مثبت و ایدهآل منفی برای هر معیار :بهرتین و بدترین
هر یک از مقادیر در هر معیار شناسایی شده به ترتیب و نامیده
میشود .در صورتی که معیار  jام ،معرف سود باشد و از روابط یک
و دو زیر بدست میآید:
1
2
ولی در صورتیکه معیار  jام ،معرف هزینه باشد و از روابط سه و
چهار زیر بدست میآید:
3
4
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بدست آوردن مقادیر نرمالیزه شده
باشد ،مقادیر نرمالیزه
و
اگر
شده بدین صورت از روابط پنج و ششم بدست خواهد آمد:
5
6
تأسف گزینهها
و
گام سوم :محاسبه سودمندی
اپریکویک دو مفهومی اساسی سودمندی ( )Sو تاسف ( )Rرا در
محاسبههای ویکور مطرح کرده است .مقدار سودمندی ( )Sبیانگر فاصله
نسبی گزینه  iام از نقطه ایدهآل و مقدار تأسف ( )Rبیانگر حداکرث
ناراحتی گزینه  iام از دوری از نقطه است .برای این منظور از روابط
هفت و هشت مقدار سودمندی و تأسف گزینهها محاسبه میشود.
7
8
گام چهارم :محاسبه شاخص ویکور
شاخص ویکور از رابطه نه محاسبه میشود در این رابطه  ،Vوزنی برای
بیشینه مطلوبیت گروهی است که مقدار آن میتواند بین صفر و یک
باشد که در این تحقیق  0/5در نظر گرفته شده است.
9
که در این رابطه:
گام پنجم :مقادیر  R، Sو  Qبا توجه به فرمول  10زیر تبدیل به عدد
قطعی میشوند.
10
گام ششم :رتبهبندی گزینهها
گزینهای به عنوان گزینه برتر است که دارای کمرتین مقدار  Qباشد به
رشطی که :اگر  )2(A ،)1(Aو ( A(nبه ترتیب اولین ،دومین و آخرین
گزینه بر اساس مقدار  Qباشد و  nبیانگر تعداد گزینهها باشد و همچنین
رابطه  11ذیل برقرار باشد:
11
اگر این رشط برقرار نباشد مجموعهای از گزینهها به صورت زیر به عنوان
گزینههای برتر انتخاب میشوند.
بهرتین گزینهها = Am ,… ,A2 ,A1
و بیشرتین مقدار  mبا توجه به رابطه  12زیر محاسبه میشود:
))Q(Am)-Q(A1)<1/(n-1
Q(Am)<(1/n-1)+Q(A1
12
دو رشط نهایی تصمیمگیری با تکنیک ویکور:
در گام پایانی از آموزش تکنیک ویکور ،گزینهها بر اساس مقادیر Q, R,
 Sدر سه گروه از کوچک به بزرگ مرتب میشوند .بهرتین گزینه آن

است که کوچکرتین  Qرا داشته باشد به رشط آنکه دو رشط زیر برقرار
باشد :اگر رشط یک برقرار باشد رشط شامره دو نیز باید چک شود .رشط
 :2گزینه  A1باید حداقل در یکی از گروههای  Rو  Sرتبه اول شود.
زمانی که رشط دوم برقرار نباشد دو گزینه  A1و  A2به عنوان گزینههای
برتر شناخته میشوند .اگر هر دو رشط برقرار بود رتبهبندی بر اساس
 Qخواهد بود( .به صورت کاهشی :هر چه  Qکمرت باشد آن گزینه بهرت
است).
پیشینه پژوهش
طی سالهای اخیر پژوهشگران مختلفی به بررسی ارزیابی تأمینکنندگان
برتر پرداختهاند .به عنوان مثال ،قاسمی شیرآباد و همکاران (،)1398
به شناسایی معیارهای ارزیابی و رتبهبندی تأمینکنندگان با استفاده از
تکنیک تاپسیس فازی در رشکت محصولهای کاغذی لطیف پرداختند.
نتایج نشان داد که معیارهای کیفیت ،تحویل به موقع ،قیمت ،ریسک،
تکنولوژی تأمینکننده و پشتیبانی مهمترین معیارها در رتبهبندی
رشکتهای تأمینکننده هستند ( .)8همچنین نوریدریانی و همکاران
( ،)2019برای انتخاب تامینکننده و تصمیمگیری در مورد زنجیره تامین
چندملیتی در عدم اطمینان محیطی در صنعت داروسازی به بررسی و
تجزیه و تحلیل معیارهای قیمت ،زمان تحویل میپردازند ( .)9مطالعه
اسدی و همکاران ( ،)1396در رابطه با انتخاب و ارزیابی تامینکنندگان
برای خدمات برونسپاری شده در بیامرستانها با استفاده از رویکرد
تحلیل سلسله مراتبی میباشد که معیارهای شناسایی شده در سه حوزه
ویژگیهای خدمت ،ویژگیهای تامینکننده و معیارهای ارتباطات
در زنجیرهتامین دستهبندی شدند ( .)10همچنین نتایج پژوهش کانان
( )2018مقالهای با عنوان فاکتورهای موفقیت برای فرآیند انتخاب
تأمینکنندگان پایدار ،را انجام داد .از طریق یک روش سه مرحلهای ،این
مطالعه به بررسی تأمینکنندگان هند با در نظر گرفنت دیدگاههای پایداری
سهامداران مختلف از جمله کارکنان ،مشرتیان ،محققان ،سهامداران و
نگهبانان محیطزیست دولت میپردازد ( .)11صفارانی و همکاران
( )1396در مقالهای تحت عنوان انتخاب تامنيکننده پمپ رسم و رسنگ
با روشهاي تصميمگريي چندمعياره تسلط تقريبي و تاپسيس و مقايسه
آنها با روش ويکور ،مناسبترين تامنيکننده تجهیزات پزشکی را بر
اساس روشهاي تصميمگريي چندمعياره انتخاب منودند .و نتایج نشان داد
اولويتبندي گزينهها در متام روشها شباهتهايي به هم دارند و در عني
حال در مواردي هم با يکديگر متفاوت هستند و هيچ گزينهاي در متام
روشها جاي ثابتي ندارد ،براي تصميمگريي نهايي بايد از چندين روش
ديگر هم به عنوان روش کمکي استفاده کرد ( .)12در نهایت در پژوهش
گوارنییری و تروجان ( ،)2019به تصمیمگیری برای انتخاب تأمینکننده بر
اساس معیارهای اجتامعی ،اخالقی و زیستمحیطی پرداخته شد .بر اساس
نتایج مطالعه ،تأمینکنندگان را میتوان براساس معیارهای اجتامعی،
معیارهای اقتصادی و محیطی و مسایل اخالقی ،باتوجه به نظرهای
مشرتیان وکارشناسان ،طبقهبندی منود (.)13
روششناسی پژوهش
پژوهش حارض ،از نظر هدف كاربردي است همچنني از نظر نحوه
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جمعآوري دادهها يك تحقيق توصيفی -پیامیشی محسوب ميشود .زيرا
اين پژوهش شامل مجموعه روشهايي است كه هدف آنها توصيف
كردن رشايط يا پديدههاي مورد برريس است .از ميان روشهاي اجراي يك
تحقيق توصيفي ،اين مطالعه از نوع پيامييش است كه دادههاي مورد نياز
پژوهش به روش مقطعي از طریق مصاحبه و توزیع پرسشنامه بین  24نفر
از خربگان و کارشناسان با تجربه موسسه تحقیقات واکسن و رسمسازی
رازی جمعآوري شده است .در پژوهش حارض با استفاده از روش دلفی
فازی متغیرها و عواملی که میتواند در تعیین و ارزیابی تأمینکنندگان
مواد اولیه فرآوردههای بیولوژیک مورد بهرهبرداری قرار گیرد از طریق
نظر خربگان این صنعت ،استخراج شده است و در نهایت سعي شده است
بر پایه اطالعات جمعآوری شده و معیارهای بدست آمده و به کمک
روش ویکور فازی تأمینکنندگان برتر صنعت فرآورده بیولوژیک موسسه
تحقیقات واکسن و رسمسازی رازی ارزیابی و رتبهبندی شوند .فرآيند
گردآوري دادهها به اين صورت بوده كه در مرحله اول طی مطالعه مباين
نظري و پژوهشهاي پيشني مربوط به ارزيايب تأمنيكنندگان ،از طريق
پايگاه اينرتنتي ،مقالهها و كتب داخيل و خارجي به شناسايي يك رسي
متغريهاي ارزيايب تأمنيكنندگان از منظر ادبيات موجود پرداخته شد .در
مرحله دوم با توجه به خروجي و يافتههاي مرحله اول ،خربگان واجد
رشایط موسسه رازی شناسایی و از طریق مصاحبه و پرسشنامهاي که
با ساختار نيمه باز و بومیسازی شده محقق و از طريق روش دلفي
فازی (مبتنـي بـر طيـف ليكرت) و با يك توافق جمعي ،مهمترين معیارها
جهت ارزيايب تأمنيكنندگان مواد اولیه فرآوردههای بیولوژیک (شامل
تقاضای خرید محصول ،میزان رقابت با دیگران ،قیمت محصول ،درآمد،
سود ،کیفیت محصول ،قابلیت اطمینان ،عمل به تعهدها ،هزینه عرضه
محصول ،توانایی کاهش هزینه ،نوآوری ،تجربههای تجاری ثبت شده،
ادراک و پذیرش ریسک ،مستندها ،تنوع خطتولید ،محدودیتهای
تجاری) میباشد ،انتخاب گردید .سپس با استفاده از روش ویکور فازي
برای رتبهبندي تأمنيكنندگان مؤسسه رازي اقدام گردید.
یافتههای پژوهش
در این بخش هدف رتبهبندی چهار تأمینکننده مواد اولیه فرآوردههای
بیولوژیک -1 :تأمینکننده یک ( -2 ،)A1تأمینکننده دو(-3 ،)A2
تأمینکننده سه ( -4 ،)A3تأمینکننده  )A4( 4است که نتایج این
رتبهبندی و مراحل آن در ادامه بیان شده است .در گام نخست باید
ماتریس تصمیم ویکور فازی را تشکیل داد در این پژوهش هدف
رتبهبندی چهار تأمینکننده است بنابراین ماتریس تصمیم این پژوهش
یک ماتریس سطری و ستونی است که شاخصهای پژوهش (16معیار)
در سطر و تأمین کنندگان در ستون قرار میگیرند .جهت بیمقیاسسازی
ماتریس تصمیم ابتدا باید بر اساس روابط  1تا  4ایدهالهای مثبت و
منفی را تشکیل داد .ایدهال مثبت برابر با بزرگترین درایه هر ستون و
ایدهال منفی برابر با کوچکترین درایه هر ستون است .سپس با استفاده
از روابط  5و  6اقدام به نرمالسازی ماتریس تصمیم شده است .ماتریس
تصمیم نرمال شده در جدول  3آورده شده است .به عنوان مثال برای
درایه A11که تقاطع معیار اول وگزینه اول است ،عدد نرمال شده به
صورت زیر است:
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پس عدد فازی (1و  0/562و  )0به عنوان عدد نرمال شده  A11محاسبه
میشود که باید این مقادیر را برای همه معیارها شامل :خرید محصول
( ،)C1میزان رقابت بادیگران ( ،)C2قیمت محصول ( ،)C3درآمد (،)C4
سود(،)C5کیفیت محصول ( ،)C6قابلیت اطمینان ( ،)C7عمل به تعهدها
( ،)C8هزینه عرضه محصول ( ،)C9توانایی کاهش هزینه ( ،)C10نوآوری
( ،)C11تجربههای تجاری ثبت شده ( ،)C12ادراک وپذیرش ریسک
( ،)C13مستندها ( ،)C14تنوع خط تولید ( ،)C15محدودیتهای تجاری
( )C16بدست آورد.
گزینهها و شاخص ویکور
محاسبه سودمندی و تأسف
در این گام با استفاده از روابط  7و  8سودمندی و تأسف گزینهها محاسبه
میشود .سودمندی برابر با مجموع سطری درایههای ماتریس نرمال
شده است به عنوان مثال برای معیار اول داریم:

نیز برابر با ماکزیمم مقدار سطری هر معیار است .به عنوان
تاسف
مثال برای معیار اول داریم:

در گام بعد با استفاده از رابطه  9شاخص ویکورگزینهها محاسبه میشود.
البته قبل از محاسبه شاخص ویکور ،باید شاخصهای  ، ،و
م محاسبه شده و سپس شاخص ویکور را بدست آورد.

به عنوان مثال شاخص ویکور برای معیار اول به صورت زیر محاسبه
میشود:

شناسایی معیارهای انتخاب تأمینکنندگان برتر ...

آمده است ،تأمینکننده سه ( )A3رتبه اول را کسب کرده ،تأمینکننده
چهار( )A4رتبه دوم ،تأمینکننده دو( )A2رتبه سوم و تأمینکننده یک
( )A1رتبه چهارم را کسب کرده است.

با استفاده از رابطه  10مقادیر فازی موجود را به عدد قطعی تبدیل
میکنیم .به عنوان مثال برای معیار  C1شاخصهای  Sو  Rو  Qبه صورت
زیر تبدیل به عدد قطعی میشوند.

به منظور رتبهبندی گزینهها ابتدا رشط اول که مطابق رابطه  11است
بررسی میشود.
رشط اول برقرار است .رشط دوم باید چک شود؛ چون گزینه  A3درگروه
 Sیا  Rرتبه برتر را دارد پس رشط دوم نیز برقرار است سپس رتبهبندی
نهایی گزینهها بر اساس مقدار  Qخواهد بودکه در جدول  4کلیه محاسبات
و نتایج آورده شده است.
با توجه به نتایج محاسبههای روش ویکور فازی که در جداول  4و 5

بحث و نتیجهگیری
با وجود تحقيقات بسياري كه در زمينه ارزيايب و انتخاب تأمنيكنندگان
صورت پذيرفته ،همچنان كمبود يك روش ارزیابی منسجم و یکپارچه
باالخص در صنعت زيستي و فرآوردههای بیولوژیک ملموس است .به
منظور رفع این خال این تحقیق رویکرد ویکور فازی را پیشنهاد میکند
که جهت رتبهبندی تامینکنندگان مواد اولیه فرآوردههای بیولوژیکی
در موسسه رازی و تصمیمگیری مدیران مورد استفاده قرار گرفت و
در نهایت ،نتایج زیر بدست آمد :نتایج نشان داد تفاوت فاحشی بین
تأمینکننده سوم  A3با دیگر تأمینکنندگان مواد اولیه فرآوردههای
بیولوژیک وجود دارد ،لذا مدیران موسسه رازی باید جنبه آیندهنگری
و فضا و رشایط پیش روی صنعت خود را دقیقتر رصد منایند چرا که به
علت اهمیت اسرتاتژیک تأمینکنندگان فرآورده بیولوژیک برای موسسه
رسمسازی رازی و کشور الزم است این موضوع را مدنظر قرار داده که در
زنجیره تأمین باید با تعدادی تأمینکننده ارتباط نزدیک و مؤثری داشت
تا با یک و تعداد اندکی از تأمینکنندگان .چراکه در صورت بروز مشکل
برای یکی یا دو تا از تأمینکنندگان بتوان از مابقی تأمینکنندگان استفاده
کرد و چرخه خدمترسانی به جامعه و مشرتیان را متوقف نکرد (به
علت ماهیت و حساسیت صنعتی فرآورده بیولوژیک و رشکت رسمسازی
رازی) همچنین باید دید در کدام شاخصها تأمینکنندکان نسبت به
یکدیگر تفاوت فاحش دارند و در کدام شاخصها کدام تأمینکننده منره یا
امتیاز بیشرتی کسب کرده است تا بتوان به بهبود و ارتقای روابط با این

جدول  -1ماتریس تصمیم ویکورفازی.
C9

C8

C7

C6

C5

C4

C3

C2

C1

)(1.8,3.4,5.4

)(1.8,3,5

)(1.8,3.4,5.4

)(1.4,2.2,4.2

)(1.8,3.4,5.4

)(1.8,3.8,5.8

)(2.2,3.8,5.8

)(2.6,4.2,6.2

)(1.8,3.4,5.4

A1

()2.6,3.8,5.8

()3,5,7

()2.6,4.2,6.2

()3.8,5.4,7.4

()2.2,3.8,5.8

()2.2,3.8,5.8

()1.8,3,5

()2.2,3.8,5.8( )3.8,5.8,7.8

A2

()5.4,7.4,9.4

()5,7,9

()6.2,8.2,10.2

()5,7,9

()4.6,6.6,8.6

()4.6,6.6,8.6

()5.4,7.4,9.4( )5.8,7.8,9.8( )6.2,8.2,10.2

A3

()3,5,7

()5,7,9

()5,7,9

()4.6,6.6,8.6

()5,7,9

()6.2,8.2,10.2

()5.4,7.4,9.4

A4

()5.8,7.8,9.8

()4.6,6.6,8.6

C16

C15

C14

C13

C12

C11

C10

)(1.8,3.4,5.4

)(1.8,3,5

)(2.2,3.4,5.4

)(2.6,4.2,6.2

)(3,4.6,6.6

)(1.8,3.4,5.4

)(1.8,3,5

)(1.8,2.6,4.6

()3.8,5.8,7.8

()2.2,3.4,5.4

()1.8,3,5

()3,5,7

()4.2,6.2,8.2

()2.2,3.8,5.8

)(4.2,6.2,8.2

()5,7,9

()5.4,7.4,9.4

()3.8,5.8,7.8

()5,7,9

()5.8,7.8,9.8

()4.2,6.2,8.2

)(2.6,4.2,6.2

()1.4,2.6,4.6

()2.2,3.4,5.4

()6.6,8.6,10.6

()5,7,9

()4.6,6.6,8.6

()3,5,7
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جدول  -2ایدهالهای مثبت و منفی.
C9

C8

C7

C6

C5

)(5.4,7.4,9.4

)(5,7,9

)(6.2,8.2,10.2

)(5,7,9

)(5,7,9

()1.8,3.4,5.4

()1.8,3,5

()1.8,3.4,5.4

()1.4,2.2,4.2

()1.8,3.4,5.4

C3

C4

C1

C2

)(5.4,7.4,9.4) (5.8,7.8,9.8) (6.2,8.2,10.2) (6.2,8.2,10.2

*f

()1.8,3.4,5.4

Fo

()1.8,3.8,5.8

()2.6,4.2,6.2

()1.8,3,5

C16

C15

C14

C13

C12

C11

C10

)(4.2,6.2,8.2

)(5,7,9

)(5.4,7.4,9.4

)(6.6,8.6,10.6

)(5,7,9

)(5.8,7.8,9.8

)(4.2,6.2,8.2

)(1.8,2.6,4.6

()1.4,2.6,4.6

()2.2,3.4,5.4

()1.8,3,5

()3,4.6,6.6

()1.8,3.4,5.4

()1.8,3,5
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C6

C5

C4

C3

C2

C1

)(0.105,0.632,1

)(0.056,0.5,1-

)(0.048,0.524,1

)(0.048,0.524,0.952

)(0.056,0.5,1-

)(0,0.526,1

A1

()0.316,0.211,0.684-

()0.111,0.444,0.944-

()0.048,0.524,0.952

()0.143,0.619,1

()0.278,0.278,0.833-

()0.053,0.474,0.947-

A2

()0.526,0,0.526-

()0.5,0.056,0.611-

()0.286,0.19,0.667-

()0.476,0,0.476-

()0.556,0,0.556-

()0.526,0,0.526-

A3

()0.474,0.053,0.579-

()0.556,0,0.556-

()0.476,0,0.476-

()0.429,0.048,0.524-

()0.389,0.167,0.722-

()0.526,0,0.526-

A4

C12

C11

C10

C9

C8

C7

)(0.267,0.4,1-

)(0.05,0.55,1

)(0.125,0.5,1-

)(0,0.526,1

)(0,0.556,1

)(0.095,0.571,1

()0.333,0.333,1-

()0.3,0.2,0.7-

()0.25,0.375,0.938-

()0.667,0,0.667-

()0.5,0,0.5-

()0.625,0,0.625-

()0.667,0,0.667-

()0.278,0.278,0.833-( )0.053,0.474,0.895-
()0.526,0,0.526-

()0.211,0.316,0.842-( )0.438,0.188,0.813-( )0.35,0.15,0.65-

()0,0.476,0.905

()0.556,0,0.556-

()0.476,0,0.476-

()0.556,0,0.556-

()0.333,0.143,0.619-

C16

C15

C14

C13

)(0.188,0.438,1-

)(0,0.526,0.947

)(0,0.556,1

)(0.045,0.5,0.909

)(0.062,0.563,1-

()0.368,0.158,0.684-

()0,0.556,1

()0.182,0.636,1

)(0.625,0,0.625-

()0.526,0,0.526-

()0.556,0,0.556-

()0.136,0.318,0.773-

)(0.313,0.313,0.875-

()0.053,0.579,1

()0,0.556,1

()0.455,0,0.455-
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تأمین کننده

مقدار  Rفازی

مقدار  Sفازی

شاخص ویکور فازی()Q

مقدار  Rقطعی

مقدار  Sقطعی

مقدار  Qقطعی

رتبه تأمین کنندگان

A1

)0/063و0/039و(0/007

)0/988و0/521و(-0/019

)1و0/301و(0/492

0/037

0/503

0/277

4

A2

(0/063و0/04و)0/011

(0/895و0/412و)-0/127

(0/969و0/266و )-0/495

0/038

0/398

0/252

3

A3

(0/048و0/02و)-0/009

(0/574و0/035و )-0/504

(0/761و0و )-0/761

0/020

0/035

0/000

1

A4

(0/063و0/036و)0/003

(679و0/157و)-0/382

(0/896و0/155و)-0/637

0/035

0/153

0/142

2
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... شناسایی معیارهای انتخاب تأمینکنندگان برتر
work for sustainable supplier selection and evaluation in supply
chains, Journal of Cleaner Production, Volume 140, Part 3, Pages
1686-1698.
5) Kiqbadi, A. M. 2012.Evaluation of supply chain agility measurement using fuzzy logic (Case study: Kabul Moghan Company),
Master Thesis, Azad University, Semnan Branch. (In Farsi).
6) Sarkar, S., Kumar Pratihar, Dilip., Sarkar, B.2018, An integrated
fuzzy multiple criteria supplier selection approach and its application in a welding company, Journal of Manufacturing Systems,
Volume 46, Pages 163-178. (In Farsi).
7) Opricovic, S. 2011. "Fuzzy VIKOR with an application to water resources planning." Expert Systems with Applications 38(10):
12983-12990.
8) Ghasemi Shirabad, H.Khanlari, A and Masoumi, H., 2019,
Ranking of suppliers in the sustainable supply chain and its impact
on the future decisions of the organization (Case study: Latif Paper
Products Company), Fourth National Conference on Community
Empowerment in Science Humanities and Psychological Studies.
(In Farsi).
9) Noori-Daryan, M., Taleizadeh, A., & Jolai, F. 2019. Analyzing
pricing, promised delivery lead time, supplier-selection, and order-

تأمینکنندکان اقدام کرد و اگر در زمینهای خاص کمبود یا مشکلهایی
 در.وجود دارد نسبت به رفع آن با تأمینکنندگان رایزنی و مشورت کرد
 شاهد این هستیم که تقریباً اکرث معیارهای مهم،مقایسه با دیگر مطالعات
تعیین شده تقریباً با دیگر معیارهایی که پژوهشگران دیگر بدست آورده
 پژوهش حارض با پژوهشهای.و بیان کردهاند شباهت بسیاری دارد
) از منظر متدولوژی و روند انجام پژوهش شباهت زیادی داشته2( ،)13(
)8( ،)2( و از منظر تکنیک و ابزارهای مورد استفاده با پژوهشهای
شباهت داشته و همچنین از منظر معیارهای مشابه بدست آمده با نتایج
 پژوهش حارض با.) شباهت داشته است8( ،)15( ،)14( پژوهشهای
 شیوه انجام،) بیشرت از منظر بازارها و صنعت مورد بررسی16( پژوهش
 با توجه. تفاوت دارد،تحقیق و اهمیت موضوعهایی که بررسی شدهاند
به تغییرات مداوم در ساختارهای سازمانی و دانشی و همچنین تغییرات
 بحرانهای بیناملللی،در عوامل خارجی اقتصادی و سیاسی مانند تحریمها
 منجر به عدم ارتباط موسسه رازی با،19 و در حال حارض پاندمی کووید
 لذا پیشنهاد میگردد در.تامینکنندگان خارجی به صورت مستقیم گردید
تحقیقات آتی و با بهبود رشایط مذکور ضمن بررسی معیارهای مرتبط
 رفتار تامینکنندگان در،دیگر و همچنین استفاده از رویکردهای پویا
بلندمدت مورد بررسی قرار گیرد تا مدیران موسسه بتوانند تامینکنندگان
مناسبتری را جهت تامین مواد اولیه فرآوردههای بیولوژیک ارزیابی و
.انتخاب منایند
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