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 شناسایی معیارهای انتخاب تأمین کنندگان برتر جهت ارزیابی بهتر 
آن ها در صنعت فرآورده های بیولوژیک بر اساس روش ویکور فازی 
)مورد مطالعه: موسسه تحقیقات واکسن و  سرم سازی رازی(

bb

چكيد ه 

    با توجه به اهمیت روزافزون ارتباط با تأمین کنندگان وفادار و مسئول در زنجیره تأمین رشکت ها، پژوهش حارض با هدف شناسایی معیارهای 
انتخاب تأمین کنندگان به منظور ارزیابی بهرت آنها در صنعت فرآورده های بیولوژیک انجام پذیرفته است که از نظر بعد اسرتاتژیک برای رشکت و 
کشور اهمیت فراوان داشته و باعث خدمت رسانی بهرت به  مشرتیان نیز می گردد. لذا از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت، جنبه توصیفی و پیامیشی 
دارد و به صورت مقطعی در سال 1398 در موسسه تحقیقات واکسن و رسم سازی رازی که در صنعت فرآورده های بیولوژیک فعالیت دارد، اجرا 
شده است. روش تحقیق حارض شامل مراجعه به پژوهش ها و مستندهای مربوطه و استخراج شاخص های کلی و مهم جهت ارزیابی تأمین کنندگان و 
همچنین بازبینی معیارها توسط 24 مدیر و کارشناس خربه صنعت فرآورده بیولوژیک می باشد. نهایتا با استفاده از پرسشنامه نیمه باز بومی سازی 
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، تجربه های تجاری ثبت شده، ادراک و پذیرش 
ریسک، مستندها، تنوع خط تولید، محدودیت های تجاری می باشد. نتایج بدست آمده از روش ویکور فازی منجر به رتبه بندی تامین کنندگان فعلی 

مواد اولیه فرآورده های بیولوژیک موسسه رازی گردید که می تواند جهت تصمیم گیری های آتی مدیران مورد استفاده قرار گیرد.  

کلامت کلیدی: ارزیابی تامین کنندگان، دلفی فازی، عدم قطعیت، ویکور فازی، معیارهای انتخاب تأمین کنندگان فرآورده های 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 suppli-
ers 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 Insti-
tute, 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, experi-
ence 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

مقدمه
    تغییرات رسیع و اجتناب ناپذیر در دنیای امروز به دلیل پدیده جهانی 
شدن و پیرشفت رسیع علوم در ابعاد اقتصادی، سیاسی و صنعتی به ویژه 
در دو دهه اخیر تحوالت فناورانه شگرفی را در زمینه های اطالعات و 
ارتباطات به همراه داشته است. رسعت و شتاب این تغییرات در ابعاد 
مختلف مدیران را به بهبود فرآیندهای داخلی سازمان ها در جهت حفظ 
توان بقا در جهانی که هر روز رقابتی تر می شود رهنمون ساخته است. 
در رقابت هاي جهاين موجود در عرص حارض، بايد محصوالت متنوع را با 
توجه به درخواست مشرتي، در دسرتس وي قرار داد. خواست مشرتي بر 
كيفيت باال و خدمت رساين رسيع، موجب افزايش فشارهايي بر رشكت ها 
شده است كه قباًل وجود نداشته است، در نتيجه رشكت ها بيش از اين 
مني توانند به تنهايي از عهده متامي كارها برآيند. در بازار رقابتي موجود، 
بنگاه هاي 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 
نيازمند يافته اند. علت اين امر در واقع دستيايب به مزيت يا مزاياي رقابتي 

از رشکت های  بسیاری   .)1( است  بازار  از  بيشرتي  با هدف كسب سهم 
تأمین  زنجیره   در  رقابت  امروز  رقابت  واقع  در  که  دارند  اذعان  فعال 
بوده و مترکز بر مدیریت زنجیره  تأمین مهم ترین منبع مزیت رقابتی را 
بهبود  در  تأمین کنندگان  اساسی  نقش  بنابراین  آورد.  خواهد  ارمغان  به 
زنجیره تأمین باعث شده است که مسأله شناسایی معیارها و رتبه بندی و 

انتخاب تأمین کنندگان از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد. 
    ايجاد آمادگي براي واكنش رسيع تر در بهره گريي از فرصت هاي زودگذر 
و كم ثبات، ييك از چالش هاي اسايس سازمان ها و بنگاه ها در عرص حارض 
است. در واقع سازمان هاي امروزی براي استفاده از اين گونه فرصت ها 
امكانات  از  بيشرت  بهره مندي  نيز  و  منعطف  ساختاري  ايجاد  به  ناگزير 
گسرتده بريون ازسازمان ها هستند )2(. با ورود به هزاره سوم بسياري از 
سازمان ها و تأمني كنندگان آن ها با رشايط رقابتي سخت و تنگاتنگ هم 
در سطح بازارهاي جهاين كه به رسعت در حال تغيري است و هم در سطح 
و  بيشرت  تقاضاهاي  امروزي  مشرتيان  روبرویند.  سازمان،  مرزهاي  داخل 
جزيئ تر داشته و به دنبال محصول ها و خدمات ارزان تر، با كيفيت باالتر 
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و زمان تحويل رسیع تر هستند )3(. از اين رو، مديريت زنجیره  تأمین، به 
منزله ييك از عوامل مؤثر در كيفيت عملكرد سازمان، توجهي ويژه را به 
خود معطوف داشته است. از آن جایی كه كيفيت محصول نهايي به شدت 
عملكرد  است،  وابسته  تأمني كننده  كارايي  و  محصول  آن  اوليه  مواد  به 
مناسب تأمني كنندگان ضامن پايداري زنجیره  تأمین خواهد بود. انتخاب 
تأمني كنندگان حوزه اي غني از پژوهش های علمي است؛ به طوري كه تاكنون 
تاليش گسرتده در اين زمينه انجام پذيرفته است. انتخاب تأمني كننده شامل 
تعريف مدل ها و روش هايي برای گزينش مناسب ترين تأمني كننده است 
)4(. تعيني معيارها مرحله اي مهم و اسايس در فرآيند انتخاب تأمني كنندگان 
اين  به نظر مي رسد پژوهش های  كايف در  اين،  باوجود  به شامر مي آيد. 
زمينه صورت نپذيرفته است بنابراين فرآيند تصميم گريي علمي انتخاب 
تأمني كنندگان به منظور تأمني كردن مواد اوليه بسيار حایز اهميت است. 

انتخاب تأمني كنندگان  با وجود تحقيقات بسياري كه در زمينه ارزيايب و 
یکپارچه  و  منسجم  ارزیابی  روش  يك  كمبود  همچنان  پذيرفته،  صورت 
است.  ملموس  بیولوژیک  فرآورده های  و  زيستي  صنعت  در  باالخص 
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 تأمني كنندگان بر این اساس بسيار مهم و حيايت است. با 
توجه به مطالب بیان شده در مقدمه و بیان مسأله، پژوهشگر بر آن است 
شناسايي  با  را  بیولوژیک  فرآورده های  تأمني كنندگان  انتخاب  مسأله  تا 
با  مهم ترين معيارها در رشايط محيطي رقابتی مورد برريس قرار دهد. 
توجه به اينكه همكاري اسرتاتژيك با تأمني كنندگان به منظور تأمني كاالی 
باكيفيت مورد نظر و كاهش زمان تحويل در پروژه هاي مؤسسه تحقیقات 
واکسن و رسم سازی رازي رضوري به نظر مي رسد؛ ييك از اهداف مؤسسه 
در فضاي رقابتي، تأمني باكيفيت نيازمندي ها در چارچوب زماين و هزينه اي 
مناسب با توجه به ديگر شاخص هاي عملكردي است. با توجه به اين امر، 
و  داشته  اهداف  اين  به  رسيدن  در  بسزايي  تأثري  تأمني كنندگان  انتخاب 
اين فرآيند در موفقيت مؤسسه رازي بسيار مهم خواهد بود. با افزايش 
اهميت خريد، تصميم های گرفته شده در مورد خريد نيز مهم مي شود. 
باشند،  داشته  خود  تأمني كنندگان  به  بيشرتي  وابستگي  مؤسسه  هرچه 
عواقب تصميم گريي غلط آن بيشرت مي شود. در پروژه هاي 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 
محصوالت  توزيع  و  توليد  در  تأخري  روز  هر  كه  رضرهايي  به  توجه  با 
مي تواند به كشور وارد كند از سوي ديگر، فرآيند انتخاب تأمني كنندگان 
ارایه يك  بيشرت مي كند.  را  فرآيند  اين  در  را حساس تر و رضورت دقت 
سيستم كاماًل علمی كه قادر به دريافت خودكار ويژگي هاي تأمني كنندگان 
را  مؤسسه  مي تواند  نهايت  در  باشد،  آن ها  استنتاج  و  ذخريه  محيط،  از 
قادر ساخته تا تاثیر متغريها را در كليه جنبه هاي مديريتي و عمليايت خود 
بصورت خودكار و هوشمندانه با تغيريات محيط تطبيق دهد و همچنین 
مفهوم  اين  توسعه  راستاي  در  بلندمدت  چشم اندازي  به عنوان  مي تواند 
تلقي شود. بنابراین در  اين پژوهش با رویکرد منطق فازی  به ارزیابی و 
انتخاب و نهایتا رتبه بندی تامین کنندگان فعلی و رویکردی منسجم برای 
به يك  با هدف رسيدن  و  رازی  تامین کنندگان موسسه  آتی  ارزیابی های 

اسرتاتژي كيل در این راستا می باشد.

مروری بر مبانی نظری 
      با توجه به رشایط حال حارض رقابت و همچنین پژوهش های صورت 
گرفته مشخص شده است که عرصه ملی و بین املللی با عدم اطمینان و 
عدم قطعیت و پیچیدگی هایی مواجه است که باید از ابزارهای قوی تری 
برای غلبه بر این محیط و رشایط به نفع افزایش بهره وری و بقای سازمان 
استفاده کرد. یکی از این ابزارها و شیوه های تفکری قدرمتند استفاده از 
منطق و استنتاج فازی در محیط های نامطمنئ و پیچیده است. به خصوص 
در زنجیره تأمین فرآورده های 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 
نظریه کالسیک  از  تعمیمی  نظریه  این  استوار است.  فازی  مجموعه های 
مجموعه ها در علم ریاضیات است. در تئوری کالسیک مجموعه ها، یک 
عنرص یا عضو مجموعه هست یا نیست. در حقیقت عضویت عنارص از یک 
الگوی صفر و یک و بایرنی تبعیت می کند. اما تئوری مجموعه های فازی 
این مفهوم را بسط می دهد و عضویت درجه بندی شده را مطرح می کند. 
به این ترتیب که یک عنرص می تواند تا درجه هایی و نه کاماًل عضو یک 
که  این است  فازی  تعریف منطق  برای  تلقی  باشد. ساده ترین  مجموعه 
در مجموعه های قطعی، یک شی قطعاً یا عضو مجموعه هست یا نیست؛ 
اما در مجموعه های فازی یک شی می تواند تا حدودی به یک مجموعه 
متعلق باشد، بدین معنا که شی مورد نظر به  طور نسبی در یک مجموعه 
در  تصمیم گیری  برای  قدرمتند  ابزاری  فازی  روش های   .)5( دارد  وجود 
داده های  با  تنها  کالسیک  تصمیم  گیری  روش های  است.  فازی  محیط 
معمولی و قطعی کار می کنند که جایی برای داده های فازی و مبهم باقی 
منی گذارد. انسان توانایی خوبی برای پردازش داده کیفی دارد که به او 
از روش های  یکی   .)6( فازی کمک می کند  برای تصمیم گیری در محیط 
مبتنی بر ماتریس تصمیم برای انتخاب گزینه بهینه بر اساس تعدادی معیار 
روش ویکور است که توسط اپریکویک معرفی شد؛ اپریکوویک )2011( 

در مقاله ای گام های ویکور فازی را بدین صورت بیان منوده است: 
 گام اول: تشکیل ماتریس تصمیم گیری ارزیابی گزینه ها؛ 

بایستی  گام  این  )در  تصمیم گیری  ماتریس  منودن  بی مقیاس  دوم:  گام   
تصمیم گیری فازی را به یک ماتریس بی مقیاس شده فازی تبدیل مناییم( 

)7(. برای بدست آوردن ماتریس، بایستی مراحل ذیل طی شود:
بدترین  و  بهرتین  معیار:  هر  برای  منفی  ایده آل  و  مثبت  ایده آل  تعیین 
هر یک از مقادیر در هر معیار شناسایی شده به ترتیب     و     نامیده 
می شود. در صورتی که معیار j ام، معرف سود باشد     و     از روابط یک 

و دو زیر بدست می آید:
 1

2

ولی در صورتی که معیار j ام، معرف هزینه باشد     و     از روابط سه و 
چهار زیر بدست می آید:

 3

         4
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بدست آوردن مقادیر نرمالیزه شده
اگر                           و                               باشد، مقادیر نرمالیزه 

شده بدین صورت از روابط پنج و ششم بدست خواهد آمد:
  5

  6

 گام سوم: محاسبه سودمندی        و        تأسف  گزینه ها
در  را   )R( تاسف  و   )S( سودمندی  اساسی  مفهومی  دو  اپریکویک 
محاسبه های ویکور مطرح کرده است. مقدار سودمندی )S( بیانگر فاصله 
حداکرث  بیانگر   )R( تأسف  مقدار  و  ایده آل  نقطه  از  ام   i گزینه  نسبی 
روابط  از  این منظور  برای  است.  نقطه  از  از دوری  ام   i گزینه  ناراحتی 

هفت و هشت  مقدار سودمندی و تأسف گزینه ها محاسبه می شود.
7

8
 گام چهارم: محاسبه شاخص ویکور

شاخص ویکور از رابطه نه محاسبه می شود در این رابطه V، وزنی برای 
بین صفر و یک  آن می تواند  بیشینه مطلوبیت گروهی است که مقدار 

باشد که در این تحقیق 0/5 در نظر گرفته شده است.
9

که در این رابطه:
 

به عدد  تبدیل  زیر  فرمول 10  به  توجه  با   Q و   R، S مقادیر  پنجم:  گام 
قطعی می شوند.

10
 

گام ششم: رتبه بندی گزینه ها
گزینه ای به عنوان گزینه برتر است که دارای کمرتین مقدار Q باشد به 
اولین، دومین و آخرین  ترتیب  به   A)n( A)2( و   ،)1(A اگر  رشطی که: 
گزینه بر اساس مقدار Q باشد و n بیانگر تعداد گزینه ها باشد و همچنین  

رابطه 11 ذیل برقرار باشد:
11

اگر این رشط برقرار نباشد مجموعه ای از گزینه ها به صورت زیر به عنوان 
گزینه های برتر انتخاب می شوند.

Am ,… ,A2 ,A1 =  بهرتین گزینه ها 
 و بیشرتین مقدار m با توجه به رابطه 12 زیر محاسبه می شود:

)Q)Am)-Q)A1)<1/)n-1)  Q)Am)<)1/n-1)+Q)A1   12
دو رشط نهایی تصمیم گیری با تکنیک ویکور:

 Q, R, در گام پایانی از آموزش تکنیک ویکور، گزینه ها بر اساس مقادیر
آن  گزینه  بهرتین  می شوند.  مرتب  بزرگ  به  کوچک  از  گروه  سه  در   S

است که کوچکرتین Q را داشته باشد به رشط آنکه دو رشط زیر برقرار 
باشد: اگر رشط یک برقرار باشد رشط شامره دو نیز باید چک شود. رشط 
اول شود.  رتبه   S و   R از گروه های   باید حداقل در یکی   A1 2: گزینه
زمانی که رشط دوم برقرار نباشد دو گزینه A1 و A2 به عنوان گزینه های 
بر اساس  بود رتبه بندی  برقرار  اگر هر دو رشط  برتر شناخته می شوند. 
Q خواهد بود. )به صورت کاهشی: هر چه Q کمرت باشد آن گزینه بهرت 

است(.

پیشینه پژوهش 
طی سال های اخیر پژوهشگران مختلفی به بررسی ارزیابی تأمین کنندگان 
 ،)1398( همکاران  و  شیرآباد  قاسمی  مثال،  عنوان  به  پرداخته اند.  برتر 
از  استفاده  با  تأمین کنندگان  رتبه بندی  ارزیابی و  به شناسایی معیارهای 
پرداختند.  لطیف  کاغذی  در رشکت محصول های  فازی  تاپسیس  تکنیک 
قیمت، ریسک،  به موقع،  تحویل  کیفیت،  که معیارهای  داد  نشان  نتایج 
رتبه بندی  در  معیارها  مهم ترین  پشتیبانی  و  تأمین کننده  تکنولوژی 
همکاران  و  نوری دریانی  همچنین   .)8( هستند  تأمین کننده  رشکت های 
)2019(، برای انتخاب تامین کننده و تصمیم گیری در مورد زنجیره تامین 
به بررسی و  اطمینان محیطی در صنعت داروسازی  چند ملیتی در عدم 
تجزیه و تحلیل معیارهای قیمت، زمان تحویل می پردازند )9(. مطالعه 
اسدی و همکاران  )1396(، در رابطه با انتخاب و ارزیابی تامین کنندگان 
رویکرد  از  استفاده  با  بیامرستان ها  در  شده  برون سپاری  خدمات  برای 
تحلیل سلسله مراتبی می باشد که معیارهای شناسایی شده در سه حوزه 
ارتباطات  معیارهای  و  تامین کننده  ویژگی های  خدمت،  ویژگی های 
کانان  پژوهش  نتایج  همچنین   .)10( شدند  دسته بندی  زنجیره تامین  در 
انتخاب  فرآیند  برای  موفقیت  فاکتورهای  عنوان  با  مقاله ای   )2018(
تأمین کنندگان پایدار، را انجام داد. از طریق یک روش سه مرحله ای، این 
مطالعه به بررسی تأمین کنندگان هند با در نظر گرفنت دیدگاه های پایداری 
و  سهامداران  محققان،  مشرتیان،  کارکنان،  جمله  از  مختلف  سهامداران 
همکاران  و  صفارانی   .)11( می پردازد  دولت  محیط زیست  نگهبانان 
)1396( در مقاله ای تحت عنوان انتخاب تامني کننده پمپ رسم و رسنگ 
با روش هاي تصميم گريي چند معياره تسلط تقريبي و تاپسيس و مقايسه 
بر  را  پزشکی   تجهیزات  تامني کننده  مناسب ترين  ويکور،  روش  با  آن ها 
اساس روش هاي تصميم گريي چند معياره انتخاب منودند. و نتایج نشان داد 
اولويت بندي گزينه ها در متام روش ها شباهت هايي به هم دارند و در عني 
حال در مواردي هم با يکديگر متفاوت هستند و هيچ گزينه اي در متام 
روش ها جاي ثابتي ندارد، براي تصميم گريي نهايي بايد از چندين روش 
ديگر هم به عنوان روش کمکي استفاده کرد )12(. در نهایت در پژوهش 
گوارنییری و تروجان )2019(، به تصمیم گیری برای انتخاب تأمین کننده بر 
اساس معیارهای اجتامعی، اخالقی و زیست محیطی پرداخته شد. بر اساس 
اجتامعی،  معیارهای  براساس  می توان  را  تأمین کنندگان  مطالعه،  نتایج 
نظرهای  به  باتوجه  اخالقی،  مسایل  و  محیطی  و  اقتصادی  معیارهای 

مشرتیان وکارشناسان، طبقه بندی منود )13(.

روش شناسی پژوهش 
از نظر نحوه  كاربردي است همچنني  از نظر هدف      پژوهش حارض، 

 شناسایی معیارهای انتخاب تأمین کنندگان برتر    ...
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پس عدد فازی )1و 0/562 و 0( به عنوان عدد نرمال شده  A11 محاسبه 
می شود که باید این مقادیر را برای همه معیارها شامل: خرید محصول 
 ،)C4( درآمد ،)C3( قیمت محصول ،)C2( میزان رقابت بادیگران ،)C1(
سود)C5(،کیفیت محصول )C6(، قابلیت اطمینان )C7(، عمل به تعهدها 
)C8(، هزینه عرضه محصول )C9(، توانایی کاهش هزینه )C10(، نوآوری 
ریسک  وپذیرش  ادراک   ،)C12( شده  ثبت  تجاری  تجربه های   ،)C11(
)C13(، مستندها )C14(، تنوع خط تولید )C15(، محدودیت های تجاری 

)C16( بدست آورد.

  محاسبه سودمندی       و تأسف        گزینه ها و شاخص ویکور                          
در این گام با استفاده از روابط 7 و 8 سودمندی و تأسف گزینه ها محاسبه 
می شود. سودمندی        برابر با مجموع سطری درایه های ماتریس نرمال 

شده است به عنوان مثال برای معیار اول داریم:

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

در گام بعد با استفاده از رابطه 9 شاخص ویکورگزینه ها محاسبه می شود. 
البته قبل از محاسبه شاخص ویکور، باید شاخص های     ،      ،      و                               

م       محاسبه شده و سپس شاخص ویکور را بدست آورد.

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

جمع آوري داده ها يك تحقيق توصيفی- پیامیشی محسوب مي شود. زيرا 
توصيف  آن ها  هدف  كه  است  روش هايي  مجموعه  شامل  پژوهش  اين 
كردن رشايط يا پديده هاي مورد برريس است. از ميان روش هاي اجراي يك 
تحقيق توصيفي، اين مطالعه از نوع پيامييش است كه داده هاي مورد نياز 
پژوهش به روش مقطعي از طریق مصاحبه و توزیع پرسشنامه بین 24 نفر 
از خربگان و کارشناسان با تجربه موسسه تحقیقات واکسن و  رسم سازی 
رازی جمع آوري شده است. در پژوهش حارض با استفاده از روش دلفی 
فازی متغیرها و عواملی که می تواند در تعیین و ارزیابی تأمین کنندگان 
مواد اولیه فرآورده های بیولوژیک مورد بهره برداری قرار گیرد از طریق 
نظر خربگان این صنعت، استخراج شده است و در نهایت سعي شده است 
به کمک  و  آمده  بدست  معیارهای  و  اطالعات جمع آوری شده  پایه  بر 
روش ویکور فازی تأمین کنندگان برتر صنعت فرآورده بیولوژیک  موسسه 
فرآيند  شوند.  رتبه بندی  و  ارزیابی  رازی  و رسم سازی  واکسن  تحقیقات 
گردآوري داده ها به اين صورت بوده كه در مرحله اول طی مطالعه مباين 
طريق  از  تأمني كنندگان،  ارزيايب  به  مربوط  پيشني  پژوهش هاي  و  نظري 
به شناسايي يك رسي  اينرتنتي، مقاله ها و كتب داخيل و خارجي  پايگاه 
متغريهاي ارزيايب تأمني كنندگان از منظر ادبيات موجود پرداخته شد. در 
اول، خربگان واجد  يافته هاي مرحله  به خروجي و  با توجه  مرحله دوم 
که  پرسشنامه اي  و  مصاحبه  طریق  از  و  شناسایی  رازی  موسسه  رشایط 
دلفي  روش  طريق  از  و  محقق  شده  بومی سازی  و  باز  نيمه  ساختار  با 
فازی )مبتنـي بـر طيـف ليكرت( و با يك توافق جمعي، مهم ترين معیارها 
)شامل  بیولوژیک  فرآورده های  اولیه  مواد  تأمني كنندگان  ارزيايب  جهت 
تقاضای خرید محصول، میزان رقابت با دیگران، قیمت محصول، درآمد، 
تعهدها، هزینه عرضه  به  اطمینان، عمل  قابلیت  کیفیت محصول،  سود، 
شده،  ثبت  تجاری  تجربه های  نوآوری،  هزینه،  کاهش  توانایی  محصول، 
محدودیت های  خط تولید،  تنوع  مستندها،  ریسک،  پذیرش  و  ادراک 
با استفاده از روش ویکور فازي  انتخاب گردید. سپس  تجاری( می باشد، 

برای رتبه بندي تأمني كنندگان مؤسسه رازي اقدام گردید. 

یافته های پژوهش 
در این بخش هدف رتبه بندی چهار تأمین کننده مواد اولیه فرآورده های 
 -3  ،)A2(دو تأمین کننده   -2  ،)A1( یک  تأمین کننده   -1 بیولوژیک: 
این  نتایج  که  است   )A4(  4 تأمین کننده   -4  ،)A3( سه  تأمین کننده 
باید  نخست  گام  در  است.  شده  بیان  ادامه  در  آن  مراحل  و  رتبه بندی 
هدف  پژوهش  این  در  داد  تشکیل  را  فازی  ویکور  تصمیم  ماتریس 
پژوهش  این  تصمیم  ماتریس  بنابراین  است  تأمین کننده  رتبه بندی چهار 
)16معیار(  پژوهش  است که شاخص های  ماتریس سطری و ستونی  یک 
در سطر و تأمین  کنندگان در ستون قرار می گیرند. جهت بی مقیاس سازی 
و  مثبت  ایده ال های   4 تا   1 روابط  اساس  بر  باید  ابتدا  تصمیم  ماتریس 
منفی را تشکیل داد. ایده ال مثبت برابر با بزرگ ترین درایه هر ستون و 
ایده ال منفی برابر با کوچک ترین درایه هر ستون است. سپس با استفاده 
از روابط 5 و 6 اقدام به نرمال سازی ماتریس تصمیم شده است. ماتریس 
تصمیم نرمال شده در جدول 3 آورده شده است. به عنوان مثال برای 
به  شده  نرمال  عدد  است،  اول  وگزینه  اول  معیار  تقاطع  A11که  درایه 

صورت زیر است:
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جدول 1- ماتریس تصمیم ویکورفازی.

C9C8C7C6C5C4C3C2C1

(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)(3.8.5.8.7.8)(2.2.3.8.5.8)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)(6.2.8.2.10.2)(5.8.7.8.9.8)(5.4.7.4.9.4)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)(5.8.7.8.9.8)(4.6.6.6.8.6)(5.4.7.4.9.4)A4

C16C15C14C13C12C11C10

)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)

تبدیل  قطعی  عدد  به  را  موجود  فازی  مقادیر   10 رابطه  از  استفاده  با 
می کنیم. به عنوان مثال برای معیار C1 شاخص های S و R و Q به صورت 

زیر تبدیل به عدد قطعی می شوند.

ابتدا رشط اول که مطابق رابطه 11 است  به منظور رتبه بندی گزینه ها 
بررسی می شود.

رشط اول برقرار است. رشط دوم باید چک شود؛ چون گزینه A3 درگروه 
S یا R رتبه برتر را دارد پس رشط دوم نیز برقرار است سپس رتبه بندی 
نهایی گزینه ها بر اساس مقدار Q خواهد بودکه در جدول 4 کلیه محاسبات 

و نتایج آورده شده است.
 5 و   4 جداول  در  که  فازی  ویکور  روش  محاسبه های  نتایج  به  توجه  با 

آمده است، تأمین کننده سه )A3( رتبه اول را کسب کرده، تأمین کننده 
تأمین کننده یک  رتبه سوم و   )A2(تأمین کننده دو رتبه دوم،   )A4(چهار

)A1( رتبه چهارم را کسب کرده است.

بحث و نتیجه گیری 
   با وجود تحقيقات بسياري كه در زمينه ارزيايب و انتخاب تأمني كنندگان 
یکپارچه  و  منسجم  ارزیابی  روش  يك  كمبود  همچنان  پذيرفته،  صورت 
به  است.  بیولوژیک ملموس  فرآورده های  و  باالخص در صنعت زيستي 
منظور رفع این خال این تحقیق رویکرد ویکور فازی را پیشنهاد می کند 
بیولوژیکی  فرآورده های  اولیه  مواد  تامین کنندگان  رتبه بندی  جهت  که 
و  گرفت  قرار  استفاده  مورد  مدیران  تصمیم گیری  و  رازی  موسسه  در 
بین  فاحشی  تفاوت  داد  نشان  نتایج  آمد:  بدست  زیر  نتایج  نهایت،  در 
فرآورده های  اولیه  مواد  تأمین کنندگان  دیگر  با   A3 سوم  تأمین کننده 
آینده نگری  جنبه  باید  رازی  موسسه  مدیران  لذا  دارد،  بیولوژیک وجود 
و فضا و رشایط پیش روی صنعت خود را دقیق تر رصد منایند چرا که به 
علت اهمیت اسرتاتژیک تأمین کنندگان فرآورده بیولوژیک برای موسسه 
رسم سازی رازی و کشور الزم است این موضوع را مد نظر قرار داده که در 
زنجیره تأمین باید با تعدادی تأمین کننده ارتباط نزدیک و مؤثری داشت 
تا با یک و تعداد اندکی از تأمین کنندگان. چراکه در صورت بروز مشکل 
برای یکی یا دو تا از تأمین کنندگان بتوان از مابقی تأمین کنندگان استفاده 
)به  نکرد  متوقف  را  مشرتیان  و  جامعه  به  و چرخه خدمت رسانی  کرد 
علت ماهیت و حساسیت صنعتی فرآورده بیولوژیک و رشکت رسم سازی 
به  نسبت  تأمین کنندکان  شاخص ها  کدام  در  دید  باید  همچنین  رازی( 
یکدیگر تفاوت فاحش دارند و در کدام شاخص ها کدام تأمین کننده منره یا 
امتیاز بیشرتی کسب کرده است تا بتوان به بهبود و ارتقای روابط با این 
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جدول 2- ایده ال های مثبت و منفی.

C9C8C7C6C5C4C3C2C1

(5.4.7.4.9.4)(5.7.9)(6.2.8.2.10.2)(5.7.9)(5.7.9)(6.2.8.2.10.2)(6.2.8.2.10.2)(5.8.7.8.9.8)(5.4.7.4.9.4)*f

(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)(1.8.3.5)(2.6.4.2.6.2)(1.8.3.4.5.4)Fo

C16C15C14C13C12C11C10

)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)

جدول 3- ماتریس نرمال ویکورفازی.

C6C5C4C3C2C1

(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

C12C11C10C9C8C7

(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-)(0.053.0.474.0.895-)(0.278.0.278.0.833-)(0.0.476.0.905)

(0.667.0.0.667-)(0.5.0.0.5-)(0.625.0.0.625-)(0.526.0.0.526-)(0.556.0.0.556-)(0.476.0.0.476-)

(0.667.0.0.667-)(0.35.0.15.0.65-)(0.438.0.188.0.813-)(0.211.0.316.0.842-)(0.556.0.0.556-)(0.333.0.143.0.619-)

C16C15C14C13

)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-)

جدول 4- نتیجه محاسبه های ویکور فازی و رتبه بندی تأمین کنندگان مواداولیه فرآورده های بیولوژیک رشکت رسم سازی رازی

رتبه تأمین کنندگانمقدار Q قطعیمقدار S قطعیمقدار R قطعیشاخص ویکور فازی)Q(مقدار S فازیمقدار  R فازیتأمین کننده

A1)0/0070/0370/5030/2774(1و0/301و0/492)(0/988و0/521و0/019-))0/063و0/039و

A2)0/0110/0380/3980/2523(0/969و0/266و 0/495-)(0/895و0/412و0/127-))0/063و0/04و

A3)-0/0090/0200/0350/0001(0/761و0و 0/761-)(0/574و0/035و 0/504-))0/048و0/02و

A4)0/0030/0350/1530/1422(0/896و0/155و0/637-)(679و0/157و0/382-))0/063و0/036و
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جدول 5- رتبه بندی نهایی گزینه ها.

قطعی Qرتبه

40.277A1

30.252A2

10.000A3

20.142A4

یا مشکل هایی  اگر در زمینه ای خاص کمبود  اقدام کرد و  تأمین کنندکان 
وجود دارد نسبت به رفع آن با تأمین کنندگان رایزنی و مشورت کرد. در 
مقایسه با دیگر مطالعات، شاهد این هستیم که تقریباً اکرث معیارهای مهم 
تعیین شده تقریباً با دیگر معیارهایی که پژوهشگران دیگر بدست آورده 
پژوهش های  با  حارض  پژوهش  دارد.  بسیاری  شباهت  کرده اند  بیان  و 
)13(، )2( از منظر متدولوژی و روند انجام پژوهش شباهت زیادی داشته 
 )8(  ،)2( پژوهش های  با  استفاده  مورد  ابزارهای  و  تکنیک  منظر  از  و 
شباهت داشته و همچنین از منظر معیارهای مشابه بدست آمده با نتایج 
با  حارض  پژوهش  است.  داشته  شباهت   )8(  ،)15(  ،)14( پژوهش های 
پژوهش  )16( بیشرت از منظر بازارها و صنعت مورد بررسی، شیوه انجام 
تحقیق و اهمیت موضوع هایی که  بررسی شده اند، تفاوت دارد. با توجه 
به تغییرات مداوم در ساختارهای سازمانی و دانشی و همچنین تغییرات 
در عوامل خارجی اقتصادی و سیاسی مانند تحریم ها، بحران های بین املللی 
و در حال حارض پاندمی کووید 19، منجر به عدم ارتباط موسسه رازی با 
تامین کنندگان خارجی به صورت مستقیم گردید. لذا پیشنهاد می گردد در 
تحقیقات آتی و با بهبود رشایط مذکور ضمن بررسی معیارهای مرتبط 
در  تامین کنندگان  رفتار  پویا،  رویکردهای  از  استفاده  همچنین  و  دیگر 
بلندمدت مورد بررسی قرار گیرد تا مدیران موسسه بتوانند تامین کنندگان 
مناسب تری را جهت تامین مواد اولیه فرآورده های بیولوژیک ارزیابی و 

انتخاب منایند.   
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