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چكيدهtca
rtsbA
در دنیای رقابتی امروز ،ارائه محصوالتی با کیفیت و منعطف در زمان درست برای طراحی یک زنجیره عرضه اثربخش و
برخورداری از روابط شراکتی بلندمدت بسیار حائز اهمیت است .همچنین روابط نزدیک خریدار و تامینکننده یک عامل موفقیت
زنجیره عرضه برشمرده شده است .بنابراین ،در مقاله حاضر با استفاده از یک رویکرد ترکیبی تصمیمگیری چندمعیاره فازی و در
حالت چند تصمیمگیرنده ،یک مدل انتخاب تامینکننده ارائه میشود .به عبارت دیگر ،ابتدا از طریق پرسشنامه ،وزن معیارهای
مهم در ارتباط با فرآیند انتخاب تامینکننده جهانی در صنعت پوشاک بدست میآید و سپس یک رویکرد یکپارچه فرآیند تحلیل
سلسله مراتبی با شاخص تصمیمگیری گروهی فازی و تاپسیس فازی استفاده میشود که مبتنی بر الویتبندی بر اساس نزدیکی
به راهحل ایدهآل است .با استفاده از یک مطالعه عددی ،استقرار مدل فوق برای انتخاب تامینکنندگان بینالمللی در صنعت
نساجی و پوشاک انجام میشود.
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مقدمه
امروزه شرکتها و ســازمانهای متعددی در بازارهای
جهانی شــده در حال رقابت هستند .با افزایش رقابت
جهانی در بین ســازمانها و تنوع نیازهای مشتری در
چنین محیط کســب و کاری هزینههای لجستیک و
تولید شرکتها به شــدت افزایش یافته است و بیشتر
ســازمانها بر روی ماموریتهــای اصلی خود متمرکز
شــده و برای برونســپاری ســایر فعالیتها در سطح
جهانی یا محلی تالش میکنند .در این فرآیند ،آنها به
فکر به ایجاد یک شبکه عرضه جهانی برای حفظ ارتباط
مستمر هستند .منبعیابی به عنوان یکی از فرآیندهای
سطح یک مدل اســکور نیز شناخته شده است .یکی
از مسائل مهم برای انجام این فرآیند چگونگی انتخاب

تامینکنندگان مناسب است که بتواند به طراحی یک
زنجیره عرضه کارآمد و ســودآور کمک کند .بنابراین
یک جزء کلیــدی در مدیریت و توســعه یک زنجیره
عرضــه قابل اعتمــاد ،انتخاب تامینکنندگان اســت.
انتخاب تامینکننده یک فرایند اســتراتژیک است که
بقای طوالنی یک شرکت را تعیین میکند و یک نقش
کلیدی در دستیابی به اهداف یک زنجیره عرضه موثر
بازی میکند [1و.]2
از اوایل دهه  1990محصوالت میانی برونسپاری شده
بینالمللــی و یا حتی جهانی ،به عنــوان یک کلیدی
به معنی بهبود عملکرد شــرکتها میباشــد .تعاریف
مختلفی برای منبعیابی بیان شــده است از جمله در
مراجــع [ .]5-3ترنت و مونزکا [ ]5در ســال ،2003
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خرید جهانی در زنجیره عرضه پوشاک ...

منبعیابی جهانی را «ادغام یکپارچه مهندسی ،عملیات ،تدارکات ،خرید
و حتی بازاریابی در باالدســت بخشــی از زنجیره عرضه یک شرکت»
توصیف میکنند.
در حال حاضر فرآیند انتخاب تامینکننده به یک مساله استراتژیک در
بسیاری از سازمانها تبدیل شده است .روابط استراتژیک بلندمدت بین
تامینکننده و سازنده میتواند در طراحی و ایجاد زنجیره عرضه قویتر
و کارآمدتر کمک کند .جهانیسازی فعالیتهای منبعیابی شرکت ،به
معنای ایجاد رابطه بلندمدت کســب و کار با تامینکننده بینالمللی/
جهانی (که اغلب ناآشــنا و تایید نشده هست) ،میباشد [ .]1با تعریف
ویدال و گوتســچالکس [ ]6در سال  ،1997یک زنجیره عرضه جهانی
مرســوم در شکل ،1نشان داده شده اســت .برخی کشورها تصمیمات
توزیع اســتراتژیک را در پیش میگیرند و تولیدات خود را در ســطح
جهانی توزیع میکنند و برخی کشورها ،مکانهای و کشورهای مختلفی
را برای انتخاب فروشندگان و کارخانهها و انبارها در نظر میگیرند.
گســترش تجارت بینالمللی با افزایش و توســعه محصوالت جدید و
ل ونقل و فناوری اطالعات،
فنآوریهای جدید ،به ویژه توســعه حم 
موجب شــده تا تولیدکنندگان و فروشــندگان به ایجاد شــبکههای
تولید بینالمللی و تجارت بینالمللی بپردازند .زنجیرههای پوشــاک و
نساجی نیز این امر مستثنی نیست .بنابراین برخی از تولیدکنندگان در
کشورهای مختلف برای تامین منابع خود ،از راهبرد منبعیابی جهانی
اســتفاده میکنند .صنایع نساجی و پوشــاک نیز در میان تعدادی از
صنایع جهانی شــده ،هم از نظر از اجزاء شرکتکننده و همپیچیدگی
زنجیره عرضه مطرح هســتند .بســیاری از مطالعات نشان دادهاند که
به دســت آوردن مزیت رقابتی هدف شــرکت اصلی شرکتها بوده و
راهبرد منبعیابی جهانی کلید اجرای این هدف اســت .از طرف دیگر،
اکثر شــرکتها به دنبال دســت آوردن محصوالت با کیفیت باال و کم
هزینه هستند و نیز صنعت پوشاک یکی از صنایعی میباشد که دارای
کار بســیار شدید است و حقوق و دستمزد بخش بزرگی از هزینههای
تولید را تشــکیل میدهند .از آنجا که اغلب ،دستمزد در کشورهای در
حال توسعه پایینتر است میتوان محصوالت پوشاک را با قیمیت کمتر
در کشورهای دیگر تولید کرد که این یکی از دالیل اهمیت یافتن منابع
جهانی در صنعت پوشاک و نساجی میباشد [.]3

شکل -1شکل متداول زنجیره تامین جهانی[]6

6

جستجو شرکا یا تامینکننده جهانی شامل چالشها و پیچیدگیهای
جدید است .یک فرآیند انتخاب تأمینکننده کارآمد قادر به رسیدگی
به پیچیدگیهای کسب و کار فعلی است .بنابراین ،هدف از این پژوهش
این است که به
 -1ارائه بینشی از عوامل و متغیرهای تصمیمگیری ممکن برای انتخاب
تامینکننده جهانی
 -2ارائــه روش انتخــاب کارآمد بــرای هدایت ســازمانها به منظور
تصمیمگیری برای انتخاب و الویت یک تامینکننده بر دیگری
 -3تعییــن معیارها و روش انتخاب تامینکننده در صنعت نســاجی
و پوشــاک ،بپردازد .انتخاب تامینکنندگان جهانی یک تصمیم چند
معیاره بسیار حیاتی و پیچیده و یکی از مهمترین جنبههایی است که
شرکت ها باید با فرآیندهای استراتژیک خود ترکیب کنند [.]1
در این مقاله ،ابتدا از طریق پرسشــنامهای ،معیارهای مهم در ارتباط
با فرآیند انتخاب تامینکننده جهانی در صنعت پوشــاک شناســایی
ی مختلف
میشوند ،که طبقهبندی و الویتبندی معیارهای تصمیمگیر 
ممکن اســت بســته به نیاز شرکت متفاوت باشــد .ممکن است برای
شــرکتها تبدیل نیازهای خود به معیارهای مفید آســان نباشد زیرا
نیازها اغلب به عنوان یک مفاهیم کیفی به طور کلی بیان میشوند در
حالی که معیارها باید کمی ارزیابی گردد .این مشــکل در این پژوهش
در دو مرحله با اســتفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و روش
تاپســیس حل شده اســت .در انتها مدل انتخاب تامینکننده جهانی
در حالت چند تصمیمگیرنده با اســتفاده از مدل فازی گروهی-فرآیند
سلسله مراتبی و فازی-تاپســیس ارائه میشود و نتایج مورد تجزیه و
تحلیل قرار میگیرد.

مرور ادبیات موضوع
در ایــن بخش جایگاه تحقیقــات در زمینه موضوع جهانی شــدن و
منبعیابی جهانی ،گردآورده شــده است .خرید جهانی ،به طور کلی در
سه زمینه اصلی رشد پیدا کرده است:
-1کســب و کار بین المللی :در این جریــان ادبیات ،خرید جهانی به
عنوان ابزاری برای رسیدن به موقعیت بهتر در رقابت استفاده میشود
و عمدتا از نظر چند ملیتی مورد بررسی قرار دارد،
 -2مدیریت بازاریابی :از نقطه نظر بازاریابی فرض میشود که شرکتها
میتوانند از افزایش فروش بهرهمند شوند در صورتی که درک کاملی از
شیوههای خرید مشتریان صنعتی خود داشته باشند،
 -3خرید و مدیریت عرضه :خرید جهانی به عنوان یک مورد خاص از
مدیریت خرید در نظر گرفته شده است .هر کدام ازین سه زمینه جریان
تحقیقــات را تحت تاثیر قرار داده و ابیات خرید جهانی را شــکل داده
اســت [ .]7به نقل از مرجع [ ]8به نظر میرسد اولین اشاره به یافتن
منابع بینالمللی و جهانی در مقاله لف در ســال  1974میباشــد که
در رابطه با تصمیمگیری محل تولید شرکتهای ایاالت متحده آمریکا
برای توســعه بینالمللی بود .لف اســتدالل میکند که محل کارخانه
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اساسا با نوسانات نرخ ارز ،بهینهسازی میشود .همچنین ،فاگن [ ،]9در
ســال ،1991با تاکید بر افزایش تعداد شرکتهای در حال خرید مواد
و خدمات از یک عرضه جهانی برای به دست آوردن محصول مناسب،
در قیمت مناسب و در زمان مناسب ،چگونگی به دست آوردن مزایای
استفاده از منابع جهانی با به حداقل رساندن هزینهها و خطرات را شرح
میدهد.
با ریشــههای اولیه در  1990یک جریان تحقیقات در روند منبعیابی
جهانی شکل گرفت که اغلب در مراحل مختلف قابل تشخیص بودند.
در ابتدا چهار مرحله از فرآیند منبعیابی جهانی مطرح شد:
 -1فقط خرید داخلی
 -2خرید خارجی بر اساس نیاز
 -3خرید خارجی به عنوان بخشی از استراتژی خرید
 -4یکپارچهسازی جهانی استراتژی خرید .پس از آن ،مورد تجدید نظر
قرار گرفت و یک فرآیند پنج مرحلهای مطرح گردید [ .]10همچنین،
تفاوت بین خرید بینالمللی و منبعیابی جهانی در یک ســاختار پنج
ســطحی بوسیله ترنت و مونکزکا [ ]5توضیح داده شده است و عوامل
مهمترین موفقیت جهانی را مورد بررسی قرار گرفته است
در سال  ،1997ویدال و گوتســچالکس [ ،]6مرور ادبیات گستردهای
از مدلهــای توزیع-تولید اســتراتژیک در زنجیــره عرضه جهانی در
مقاله خود ارائه کردهاند .این بررســی به چهار بخش تقسیم میشود:
بررســیهای پیشــین ،مدلهای بهینهســازی ،مســائل اضافی برای
مدلسازی ،و مطالعات موردی و کاربردها .همچنین ،مروری بر ادبیات
خرید و منبعیابی جهانی توسط ویینتنز و پاولسا [ ]11انجام شده و سه
دسته عمده از دالیل را برای منبعیابی جهانی پیشنهاد کردند:
 - 1محرکها مثل مزایای هزینه
 -2تسهیل کنندهها مثل نوع محصول و رویکرد برنامهریزی  -3موانع
مثل منابع و مقررات.
چان و همکاران [ ،]1در سال  ،2008عالوه بر معیارهای سنتی هزینه و
کیفیت ،برخی از معیارهای مهم به ویژه در انتخاب تامینکنندگان جهانی
شــامل :وضعیت سیاسی-اقتصادی ،موقعیت جغرافیایی ،زیرساختها،
زمینه مالی ،پیشــینه عملکرد ،عوامل خطــر نیز در نظر میگیرند .در
این مقاله فرایند تحلیل سلســله مراتبی مبتنــی بر فازی مورد بحث
قرار میگیرد .همچنین ،گلد و آوشــتی [ ،]12یک مدل دو مرحلهای
فرآیند تحلیل سلسله مراتبی-فازی برای انتخاب تامینکنندگان جهانی
را پیشــنهاد میدهند که شــامل خطرات پایداری از تامینکنندگان
میشــود .همچنین یک رویکرد دو مرحلهای فازی برای حل مشــکل
انتخاب تامینکننده توسط اوتای و کبی [ ،]13پیشنهاد شده است.
از طرف دیگر ،موانع ورود به صنعت در میان کشــورها کاهش یافته و
شــکافهای مکانی و زمانی توسط نوآوریهای تکنولوژیک مسدود شده
اســت .این تحوالت به رقابت جهانی و جهانی شــدن تولید که توسط
انتقال بینالمللی مواد و عوامل مرتبط با تولید شتاب یافته ،منجر شده
است .جهانیشدن ،سازمانبندی تولید بسیاری از صنایع را تغییر داده
اســت ،اما صنایع کمی به درجه گسترش بینالمللی قابل مشاهده در
ت یافتهاند .شرکتهای تولید پوشاک،
بخشهایی از صنعت پوشاک دس 

منبعیابــی جهانی را نه تنها برای قیمت رقابتــی بلکه برای تمرکز بر
قابلیتهای اصلــی و مدیریت بهرهوری در عصــر رقابتی نیز افزایش
دادنــد .برندهای جهانی از جمله :گپ (کالیفرنیــا ،آمریکا) و اچ اند ام
(استکهلم ،سوئد) نمونه برندهایی هستند که بدون بستر تولید داخلی
موفق شدهاند [.]14
جهانی شدن صنعت پوشاک و نساجی زمانی آغاز شد که شرکتهای
پوشــاک ایاالت متحده ،عملیات خود را ،در جستجوی تولید ارزانتر،
انتقال دادند .از اواخر دهه  ،1950شــرکتهای لباس آمریکایی اولین
بار به ژاپن ،ســپس به هنگکنگ ،سپس به کره جنوبی و تایوان نقل
مکان کردند .هنگکنگ ،کره و تایوان سه کشور از چهار کشور نوظهور
صنعتی آســیا بودند که با اســتفاده از پوشــاک به عنوان اولین صادر
کنندههای اصلی تبدیل شــدند .در ابتدا جذابیت اصلی ،هزینه کار کم
بود.
در ســال  ،1975متوسط دستمزد کارگران لباس در امریکا  3/79دالر
در هر ساعت بود ،در مقایســه با آن  0/75دالر در هنگ کنگ0/29 ،
دالر در تایــوان و  0/2دالر در کره بود .بنابراین ،کارگران لباس هنگ
کنگ  20درصد از دستمزد ایاالت متحده را دریافت میکردند؛ تایوانی
 8درصد و کره ایها  6درصد [.]15
مطالعات کمی در گذشته الگوها و تغییرات منبعیابی جهانی را خصوصًا
در صنعت نساجی و پوشاک بررسی نمودهاند .برای مثال سو و همکاران،
تغییــرات در الگوهای منبعیابی آمریکا را برای نخ ،پارچه و پوشــاک
بررسی کردند؛ اگرچه عوامل پسزمینه و محیطی منبعیابی جهانی را
بررسی ننمودند .در این مقاله ،تجزیه و تحلیل خوشهای برای تجزیه و
تحلیل دادههای تجاری در سالهای  1993و  2002به منظور بررسی
الگوهای عرضه جهانی محصوالت نســاجی و پوشــاک ایاالت متحده
انجام شده اســت .همچنین ،تجزیه و تحلیل استراتژیهای منبعیابی
جهانی در صنعت پوشــاک کره جنوبی توســط کیم [ ]14انجام شده
است .یک پروژه برای بررسی روند یافتن منابع جهانی توسط شرکتها
و ویژگیهای محصول و کشورهای عرضهکننده ساخته شد .از طرفی،
تنگ و جارامیلو [ ،]16به موضوع موثر بر شرکتهای نساجی و پوشاک
ایاالت متحده در کســب و کار رقابتی ،بــرای پیدا کردن تامینکننده
مناســب پرداختند .پنج فاکتور و معیار در نظرگرفته شــده این مقاله
شامل :تحویل ،انعطافپذیری ،هزینه ،کیفیت و قابلتی اطمینان است
که هر یک شامل زیرمعیارهایی است .مقاله دیگری نیز با هدف تأکید
بر اهمیت مســائل انتخاب فروشنده و ارتباط آن با استراتژی و اهداف
زنجیره عرضه توســط کوپراال و آلبیراکوگال [ ،]17ارائه شده است .در
عنوان این مقاله انتخاب تامینکننده در زمینه جهانی مطرح نشده است
اما در متن آن مواجه با این مســاله بــه صورت جهانی مطرح گردیده
اســت .در ابتدا ،شرایط فعلی صنعت نساجی یا پوشاک ،مورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفته و عوامل کلیدی برای یک زنجیره عرضه موفقیتآمیز
با توجه به جهانی شدن صنعت مورد بحث قرار گرفته است .مدل فرایند
تحلیلی سلســله مراتبی که یک شرکت پوشاک میتواند برای انتخاب
تامینکنندگان خود اســتفاده کند ،ارائه شــده شده است .همچنین
آوشــتی و همکاران [ ،]18یک رویکرد یکپارچه فرآیند تحلیل سلسله
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مراتبی-ویکور فازی برای مســاله انتخــاب تامینکننده جهانی پایدار
پیشنهاد کردند.
زیمــر و همــکاران [ ]19نیز بــه ارزیابی محاطرههــای اجتماعی در
زنجیرههای عرضه جهانی برای انتخاب تامینکننده جهانی در صنعت
خودروســازی آلمان پرداختند .آنها از رویکرد فرآیند تحلیل سلسله
مراتبی را برای توسعه مدل مذکور بکار گرفتند .از طرف دیگر ،هامدن
و چیاتــو [ ،]20یــک مــدل تصمیمگیری برای حل مســاله انتخاب
تامینکننده سبز برای چند دوره و تخصیص سفارش به آنها را فراهم

میکننــد .در مرحله اول ،یک روش تاپســیس -فازی برای اختصاص
وزن به هر یک از تامینکنندگان بالقوه براســاس دو دسته از معیارها
شــامل معیارهای سنتی و سبز بکار گرفته میشــود .در مرحله دوم،
از یک فرایند سلســله مراتبی تحلیلی بــرای تعیین وزن اهمیت کلی
برای هر یک از دو مجموعه معیارها اســتفاده میشــود .در این مقاله،
مدل برنامهریزی غیرخطی عدد صحیح با دو هدف به حداقل رساندن
هزینههای کل و به حداکثر رســاندن وزن کلی معیارهای ســبز و کل
معیارهای معیار ســنتی در طی یک دوره مشابه ،برای انتخاب بهترین

جدول  :1خالصهای از مطالعات مرتبط با انتخاب تامینکننده جهانی

8

ردیف

مقاله

سال

حوزه تمرکز

تئوری

صنعت/کشور

توضیحات

1

][9

1991

جهانی

چگونگی بدست آوردن مزایای استفاده از منابع
جهانی با به حدالقل رساندن هزینهها و خطرات

-

برای به دست آوردن محصول مناسب ،در قیمت
مناسب و در زمان مناسب

2

][6

1997

زنجیره عرضه
جهانی

مرور ادبیات گستردهای از مدلهای توزیع-تولید
استراتژیک در زنجیره عرضه جهانی

-

دسته بندی به  4بخش :بررسیهای پیشین،
مدلهای بهینهسازی ،مسائل اضافی برای
مدلسازی ،و مطالعات موردی و کاربردها

3

][3

2005

منبعیابی
جهانی

بررسی تغییرات در الگوهای منبعیابی آمریکا برای
نخ ،پارچه و پوشاک

نساجی

تجزیه و تحلیل خوشهای برای تجزیه و تحلیل
دادههای تجاری در سالهای  1993و 2003

4

][16

2005

انتخاب تامین
کننده جهانی

ارائه مدلی ساده برای انتخاب تامین کننده

نساجی و
پوشاک  /آمریکا

معیارهای در نظرگرفته شده :تحویل،
انعطافپذیری ،هزینه ،کیفیت و قابلتی اطمینان

5

][7

2006

خرید جهانی

چالشهای خرید جهانی ،نگاهی به گذشته و
آینده

-

-

6

][1

2008

منبعیابی
جهانی

AHP

مطالعه موردی

معیارها :هزینه ،کیفیت ،موقعیت جغرافیایی،
 ...زمینه مالی ،پیشینه ،مخاطره و

7

][14

2012

منبعیابی
جهانی

بررسی روند یافتن منابع جهانی توسط شرکتها و
ویژگیهای محصول و کشورهای عرضهکننده

شناسایی معیارهای مهم در انتخاب تامین کننده
جهانی ،حل مشکل انتخاب با روش Fuzzy-

/پوشاک
کره جنوبی

تجزیه و تحلیل استراتژیهای منبعیابی جهانی در
صنعت پوشاک کره جنوبی

8

][10

2012

منبعیابی
جهانی

بررسی فرایند یافتن منابع جهانی از طریق یک
مورد خرده فروشی IKEA

کمد /سوئد

استفاده از یک روش تحقیق کیفی با توجه به
 IKEAو توسعه آن از یک شبکه عرضه در طول
سالهای 2009-2003

9

][12

2015

انتخاب
تامینکننده
جهانی پایدار

انتخاب تامینکننده جهانی پایدار با استفاده از
رویکرد Fuzzy-AHP

-

در نظر گرفتن مخاطرات

10

][13

2016

انتخاب
تامینکننده
جهانی

نوشابهسازی

معیارهای کلی در نظر گرفته شده شامل :تحویل،
قیمت ،انعطافپذیری و ارتباطات و اطالعات

11

][20

2016

انتخاب
تامینکننده
سبز

رویکر  AHP-TOPSISو مدلسازی برنامهریزی
غیرخطی عددصحیح جهت تخصیص سفارش

-

در نظر گرفتن معیارهای سنتی و سبز

12

][17

2017

انتخاب
تامینکننده
جهانی

مدل فرایند تحلیلی سلسله مراتبی ()AHP

پوشاک

در ابتدا ،تجزیه و تحلیل وضعیت فعلی صنعت
نساجی و پوشاک

12

][17

2017

انتخاب
تامینکننده
جهانی پایدار

فرآیند تحلیل سلسله مراتبی-ویکور فازی

شرکت تولید
کاالهای
الکترونیکی

معیارها شامل :معیارهای اقتصادی ،مرتبط با
کیفیت ،مخاطرهها ،محیطی ،اجتماعی

استفاده از روش Fuzzy-MULTIMOORA

برای انتخاب بهترین تامینکننده
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تامینکنندگان و تخصیص سفارش به آنهاتوسعه پیدا میکند.
از طرف دیگر با توجه به افزایش اهمیت و استفاده از تئوریهای فازی،
سمیک و همکاران [ ،]21در مقاله مروری خود نشان دادند که چگونه
تئوری مجموعه فازی ،تصمیمگیریهای فازی و راه حلهای هیبریدی
مبتنی بر فازی در مدلهای مختلف برای ارزیابی و انتخاب تامینکننده
در یک دوره  50ســاله ،اســتفاده شده اســت .در این تحقیق ،پس از
بررسی تئوری فازی ،روشهای تحلیلی موجود برای ارزیابی و انتخاب
تامینکننده نشان داده میشود .ســپس مدلهای فازی را در ارزیابی
و انتخــاب تامینکننده در دو بخش ارائه میدهــد :اول ،رویکردهای
فازی فــردی و دوم ،رویکردهــای فازی یکپارچه/ترکیبــی .در ادامه
جــدول ،1خالصهای از تحقیقات مرتبط با منبعیابی جهانی را نشــان
میدهد .با توجه به ضرورت و اهمیت انتخاب تامینکننده در مدیریت
زنجیره عرضه ،تحقیقات بسیاری به مساله انتخاب تامینکننده و ارائه
تکنیکهایی برای حل این مســاله در دســترس هستند ،در حالی که
مســئله «انتخاب تامینکننده جهانی» با تکنیکهای ریاضی خصوصا
در صنعت نســاجی و پوشاک ،به گستردگی مورد بحث قرار نمیگیرد
و اغلب مطالعات ،به بررسی مفهومی و طبقهبندی معیارها میپردازند.

تعریف مساله
انتخــاب تامینکننده جهانی یک اثر قطعی در رقابت ،در کل شــبکه
زنجیــره تامین دارد .به طور کلی منبعیابی جهانی مزایای مختلفی به
همراه دارد از جمله :مزایای هزینه ،دسترســی به تکنولوژی محصول و
فرآیند ،کیفیت باالتر ،رقابــت با تامینکنندگان داخلی .همانطور که
پیشتر گفته شد انتخاب تامینکننده یک تصمیم حیاتی و استراتژیک
برای سازمانها محسوب میشود.
وقتی که سازمانها بیشتر و بیشــتر به تامینکننده وابسته میشوند،
پیامدهای مســتقیم و غیرمســتقیم تصمیمگیری ضعیف در انتخاب
تامینکننده مهمتر خواهد شــد [ .]1تغییــر مکرر در تامینکنندگان
جهانی ،در بازارهای جهانی و رقابتی فعلی امکان پذیر نیست ،بنابراین
این تصمیم باید با دقت زیادی انجام شــود .همچنین ،شکل ،2ساختار
کلی سلســله مراتبی را در مســاله انتخاب تامینکننده نشان میدهد
که این ساختار شــامل  4ســطح هدف اصلی ،معیارها ،زیرمعیارها و
تامینکنندگان اســت .همچنین جدول  2نیز ،نمادهای به کار گرفته
شده در این مقاله را نشان میدهد.
با عنایت به همه مولفههایی که منبعیابی جهانی در زنجیرههای عرضه با
آن مواجه است ،مساله مرتبط با آن از نگاه تصمیمگیری دارای چندین
سطح و چندین گزینه با زیرمعیارهای مرتبط با آن است .به بیان دیگر،
یک مســاله تصمیمگیری چند سطحی با چند زیرمعیار و گزیدارهای
چندگانه است .در اغلب این مسائل تصمیمگیری در ادبیات موضوع با
بهرهگیری از رهیافت فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و مقایسات زوجی
الویتبندی با وزن محلی و جهانی گزینهها صورت میگیرد .این روند با
افزایش تعداد معیارها و زیرمعیارها در سطوح تصمیمگیری ،پیچیدگی

شکل :2تعریف مســاله انتخاب تامینکننده جهانی از طریق ساختار سلسله مراتبی
چند سطحی

محاســبات را افزایش میدهد و عملکرد تکنیک را کاهش میدهد .در
مساله تصمیمگیری مورد نظر در منبعیابی جهانی ،عموما سازمانهای
تولیدی (خصوصا در صنعت پوشاک) با گزینههای متعددی در گستره
جهانی مواجه هســتند و بهرهگیری از این تکنیک در عمل با مشــکل
مواجه میشود.
این موارد با حضور چندیــن تصمیمگیرنده و تجمیع نظرات آنها در
مســاله تصمیمگیری باید تحلیل شود .لذا در بخش  ،4روند مدلسازی
این مساله تشریح میشود.

مدلسازی
همانطور که در بخش  2گفته شد مساله انتخاب تامینکننده جهانی
یک مســاله استراتژیک و حیاتی برای سازمانها محسوب میشود .در
این مقاله با اســتفاده از یک رویکرد ترکیبی تصمیمگیری چند معیاره
فازی و در حالت چنــد تصمیمگیرنده ،یک مدل انتخاب تامینکننده
بینالمللی در صنعت نســاجی و پوشــاک ارائه میشود .بدین منظور،
یک روش دو مرحلهای فازی گروهی -فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و
فازی-تاپسیس به کار گرفته شده است .در ادامه ،ابتدا معیارهای مهم
در انتخاب تامینکننده جهانی با توجه به مقاالت (1،2،16،23و )]22
و جستوجوهای انجام شده جمعآوری و سپس ساختار سلسله مراتبی
در  4سطح در نظر گرفته شد (در ادامه سطوح مختلف ساختار سلسله
مراتبی شــرح داده خواهد شد) .الزم به ذکر است نمادهای بکار گرفته
شده در این بخش ،در انتهای مقاله آورده شده است.

فاطمه درویشی و رضا قاسمییقین

خرید جهانی در زنجیره عرضه پوشاک ...

تجمیع نظرات تصمیمگیری
در ابتدا با اســتفاده از روش فرآیند تحلیل سلســله مراتبی و از طریق
تنظیم پرسشنامه و جمعآوری نظرات سه کارشناس ،مقایسه کیفی و
دوبهدو بین معیارها،زیرمعیارها و تامینکنندگان انجام میشود و سپس
از روش تاپسیس برای رتبهبندی نهایی استفاده میشود .برای تبدیل
قضاوتهای زبانی به قضاوتهای کمی از اعداد فازی اســتفاده شــده
اســت .به طور کلی روشهای متفاوتی برای ادغام نظرات کارشناسان
وجود دارد .با جســت و جوهای انجام شده و با توجه به مرجع ]،]24
میتوان گفت به طور کلی ســه روش وجــود دارد که در ادامه به طور
مختصر شــرح داده میشــود .در صورت وجود  kتصمیمگیرنده ،برای
الویتهای هر معیار و زیرمعیار نسبت به یکدیگر  kعدد فازی خواهیم
داشت ،که در آن  xiیک عدد فازی مثلثی و  ،wتجمیع نظرات وزندهی
کارشناسان میباشد:

 -1روش اول تجمیع نظرات
()1
 -2روش دوم تجمیع نظرات
()2
 -3روش سوم تجمیع نظرات
()3

تبیین شاخصهای تصمیمگیری منبع یابی جهانی در صنعت
پوشاک
در ادامه نیز ســاختار سلسله مراتبی در نظر گرفته شده در این مقاله،
در شکل  3آورده شده است .در نمودار سلسله مراتبی سطح اول شامل
هدف یعنی انتخاب تامینکننده جهانی در صنعت پوشــاک و نساجی
است .در سطح دوم معیارهای اصلی از جمله :کیفیت ،تحویل ،هزینه،
مخاطره و وضعیت تامینکننده مشــاهده میشود .در سطح سوم نیز
زیرمعیارهای مرتبط با هر معیار قرار گرفتهاند .در ادامه به طور مختصر
هریک توضیح داده خواهد شــد .جدول  2نیز خالصهای از معیارها و
زیرمعیارها و تعاریف هر یک را نشان میدهد.
-1کیفیــت ( :)C1یکی از مهمترین عاملهــا که منجر به یافتن منابع
خارج از کشــور میشــود ،محصوالت با کیفیت باالی خارجی است.
کیفیت محصول را میتــوان با پیروی از زیرمعیارهای زیر اندازهگیری
کرد :انطباق محصول با مشــخصات ،تکنیکهــای ارزیابی کیفیت و
قابلیت اطمینان.
 -2تحویــل ( :)C2مانع اصلــی منبعیابی جهانی ،تاخیــر در حمل و
نقل و افزایش زمان انتظار اســت .در این روند از انتخاب مناسبترین
تامینکننده باید به شــبکه زنجیره تامین کامل و به موقع دسترســی
داشت و همچنین توانایی برای دنبال کردن برنامه تحویل دقیق با توجه
به تقاضای مشتری داشت .زیرمعیارهای مرتبط با معیار کیفیت شامل
موقعیت جغرافیایی و مدت حمل و نقل است.
 -3هزینه ( :)C3سود یک سازمان به طور مستقیم میتواند با هزینههای
عملیــات تحت تاثیر قرار بگیرد .این عامل تأثیرگذار در فرآیند انتخاب
اســت .در بازار جهانی کنونی ،شرکت باید یک پایگاه کم هزینه عرضه
پیدا کند که در آن قیمت خرید ،عوارض واردات ،هزینه اسناد و مدارک،
هزینه حمل و نقل ،هزینههای ارتباطی را به حداقل برساند .عمده زیر
معیارهایی که میتواند این معیار را تحت تاثیر قرار دهد عبارت است از:
قیمت فروش ،هزینه حمل و نقل و تعرفه

شکل :3ساختار سلسله مراتبی انتخاب تامینکننده جهانی در صنعت نساجی و پوشاک
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جدول :2خالصهای از تعریف معیارها و زیرمعیارهای منبعیابی جهانی
معیار

جهانی

کیفیت

تحویل

مخاطرات

وضعیت
تامین
کننده

تعریف

زیرمعیار
• قیمت فروش تامینکننده
• هزینه حمل و نقل
• تعرفه و مالیات

• قیمت و ارائه تخفیفهای مقداری
• هزینه کانال توزیع و هزینه حمل و نقل کاالها از کشور
تامینکننده به مقصد
• قوانین خاص هر کشور برای تعرفه تحمیل شده بر
صادرات و واردات کاال

• انطباق محصول با مشخصات
• قابلیت اطمینان محصول
• تکنیکهای ارزیابی کیفیت

• توانایی تولیدکننده به ارائه محصوالت مطابق خصوصیات
تولیدکننده
• ارائه محصوالت بادوام و قابل اعتماد
• ارزیابی مکرر کیفیت توسط تامینکننده و تعهد برای
جلوگیری از شکست کیفیت

• موقعیت جغرافیایی
• مدت حمل و نقل

• محل منبع تامینکننده و وضعیت دسترسی
•-

• از دست دادن دانش
• نوسانات نرخ ارز
• وضعیت سیاسی کشور تامینکننده
• مخاطرات حمل و نقل

• از دست دادن دانش ،دزدی یا تخلف از حقوق مالکیت
فکری
• نوسانات و تنوع ارزها
• ثبات سیاسی و سیاست خارجی
• آسیب رسیدن به محتویات حمل شده و یا دزدی

• ظرفیت
• شباهتهای فرهنگی و زبانی
• انعطافپذیری و پاسخگویی
• شهرت/برند

• امکانات تولید منبع
• بررسی شباهتهای فرهنگی ،اخالقی و زبانی به منظور
سهولت ارتباطات
• توانایی تامینکنندگان به تغییرات با توجه به تقاضای
مشتری
• در نظر گرفتن ماهیت رقابتی منبع ،صداقت ،نظم و انضباط،
اعتبار ،ثبات مالی برای همکاریهای بلند مدت

مراجع

[]1،2،16،20،21

[]1،16،20

[]1،16

][1،2،21،20

][1

 -4مخاطــرات ( :)C4انتخاب عرضهکننده جهانی بســیار خطرناکتر از الگوریتم حل

همتای داخلی آن است .به تبع آن ،تصمیم انتخاب تامینکننده جهانی
به شدت توســط مخاطرات تحت تاثیر قرار دارد .خطرات عرضه موثر،
نیاز دارد به شناسایی و کسب درآمد از رویدادهای خطر ،احتمال وقوع
و احتماالت شــرکت برای جایگزین منابع تامیــن و عوامل خطر که
میتواند فرآیند انتخاب تامینکننــده جهانی را تحت تاثیر قرار دهد.
مخاطره را از طریق زیرمعیارهای زیر میتوان بررسی کرد :نوسانات ارز،
از دست دادن دانش ،وضعیت سیاسی کشور تامین کننده و مخاطرات
حمل و نقل.
 -5وضعیــت تامینکننده ( :)C5عملکرد و ســابقه تامینکنندگان در
انتخاب بهترینهــای تامینکننده جهانــی از محصول خاص ،کمک
میکند .تولیدکنندگان باید اطالعات تامینکننده را بر فایلها حفظ و
جمعآوری اطالعات در مورد عملکرد گذشته آن را انجام دهند .برخی
از زیــر معیارهای مهــم را میتوان به صورت زیــر بیان کرد :ظرفیت،
شــباهتهای فرهنگی و زبانی ،انعطافپذیری و پاسخگویی و شهرت
(برند).

از طرف دیگر ،به طور کلی روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس
به طور گســترده برای تصمیمگیری چند معیاره اســتفاده میشوند.
همانطور که در شکل  2به راحتی قابل مشاهده است ،در صورت تعدد
معیارها ،زیرمعیارها و تامینکنندگان ،ساختار سلسله مراتبی پیچیدهتر
و مقایسات زوجی در روش تحلیل فرآیند سلسله مراتبی بیشتر میشود
و موجوب طوالنیتر شــدن زمان انجام محاسبات خواهد شد .هنگامی
که مقایسات زوجی افزایش پیدا کند موجب طوالنی شدن پرسشنامه
میشود و ممکن است پاسخ دهندگان دچار اشتباه شوند و یا اینکه به
دلیل طوالنی بودن پرسشــنامه و کم حوصلگی مقایسات را با دقت پر
نکنند که این امر موجب عدم دقت و اطمینان کافی در نتایج بدســت
آمده میشود .از طرف دیگر ،روش تاپسیس نیز از محبوبیت زیادی در
مســائل تصمیمگیری چندمعیاره برخوردار است اما در این روش وزن
معیارها بدســت نمیآید و باید از سایر روشها محاسبه گردد .بنابراین
در این مقاله برای جلوگیری از طوالنی شدن و افزایش مقایسات زوجی
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شکل :4چارچوب کلی تصمیمگیری در مورد مساله انتخاب بهترین تامینکننده جهانی با رویکرد تلفیقی

فازی-گروهی با استفاده از اعداد فازی مثلثی برای نشان دادن قضاوت
تصمیمگیرندگان و تبدیل معیارهای کیفی به کمی اســتفاه میکند.
شــکل  ،4چارچوب تصمیمگیــری در مورد مســاله انتخاب بهترین
تامینکننده جهانی با رویگرد تلفیقی ،در این مقاله را نشان میدهد.
روش محاسباتی برای محاســبه وزن اولویتهای مختلف و در نهایت
تصمیمگیری در مورد بهترین گزینه جهانی با استفاده از روش فازی-
فرآیند تحلیل سلسله مراتبی-تاپســیس را میتوان به شرح زیر بیان
کرد:

و نیز بدست آوردن وزن معیارها ،تلفیق دو روش تحلیل فرآیند سلسله
مراتبی و تاپسیس استفاده شده است.
از طرف دیگر ،این دو روش ،به دلیل اســتفاده از یک مقیاس گسسته
مــورد انتقاد قرار میگیرند زیرا که نمیتوانند عدم اطمینان و ابهام در
تصمیمگیری اولویتهای ویژگیهای مختلف را مدیریت کنند .اهمیت
نســبی معیارهای تصمیمگیریهای مختلف در انتخاب عرضهکننده
جهانی شامل یک درجه باالیی از قضاوت ذهنی و فردی است .ارزیابی
زبانی از احساســات و قضاوتهای انسانی مبهم هستند و این منطقی
نیســت برای نشــان دادن الویتها از قضاوتهای کیفی استفاده کرد .فاز  Iو  :IIایجاد سلسله مراتب و روش فازیAHP -
بنابرایــن به منظور بهبــود روشهای مورد اســتفاده ،این مقاله یک مرحله  :1پس از ایجاد ســاختار سلســله مراتبــی ،الویت یک معیار بر
رویکرد ترکیبی فرآیند تحلیل سلســله مراتبی و تاپســیس مبتنی بر دیگری از طریق پرسشنامه تعیین میشود.
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مرحله  :10نرمالسازی براساس زیرمعیارهای مثبت و منفی :اگر ()a,b,c
را یک عدد فازی ادغام شــده در نظر گرفته و سپس بین سه عدد b ،a
و cبیشترین و کمترین مقدار به ترتیب  maxو  minنامیده شود ،نرمال

مرحله  :2تجمیع نظرات کارشناســان و بدســت آوردن یک عدد فازی
برای هر الویت ،که از طریق رابطه ( )2محاسبه میشود .سپس ماتریس
مقایسه فازی برای معیارها و زیرمعیارها با توجه به هدف با کمک فرم
شده آن از طریق معادالت  9و  10محاسبه میشود.
پرسشنامه ،تشکیل میشود.
مرحله  :3ارزش فازی مصنوعی (با توجه به مرجع [ )]1با توجه به هر
()9
معیار ،با از طریق رابطه  5محاسبه میشود:
()4

()10

مرحله  :11ایجاد ماتریس تصمیم وزنی نرمالش شــده ،از طریق ضرب
مرحلــه  :4تعیین میزان احتمال برتری هــر ارزش فازی مصنوعی (با وزن کلی زیرمعیار در عدد فازی نرمال شــده مرتبط با هر زیرمعیار و
اســتفاده از درجــه اعتبار ] :)]25اگــر  Aو  Bدو عدد فازی مثلثی به هر گزینه.
صورت زیر باشند ،درجه اعتبار عدد فازی عدد  Bنسبت به  Aاز طریق مرحله  :12حالت ایدهآل و ضد ایــدهآل برای هر زیر معیار ،با توحه به
فرمول  11و  12محاسبه میشود و پس از آن فاصله هر گزینه از حالت
معادله  5و معادالت  7و  8قابل محاسبه است:
ایدهآل و ضد ایدهآل محاسبه میشود.
()5

()11
()12

()6
()7
()8

همچنین با توجه به اینکه اعداد فازی مثلثی در این مقاله استفاده شده
است ،برای بدست آوردن فاصله  FPISو  FNISبرای هر گزینه ،مطابق
فرمول  13و  ،14عمل میشود.
()13

درروابط  5تا  ،8درجه امکان و درجه لزوم میباشند و درجه امکان دو
عدد فازی نسبت به یکدیگر از طریق رابطه  7و  8قابل محاسبه است.
()14
اگر در این صورت و اگر در این صورت خواهد بود.
مرحله  :5بدست آوردن حداقل درجه امکان برتری هر معیار بر دیگری،
کــه از طریق در نظر گرفتن مقدار کمینه بین درجات اعتبار هر معیار مرحلــه  :13ضریب نزدیکی برای هر یک از گزینهها مطابق فرمول 15
محاسبه میشود.
بدست میآید.
مرحله  :6تعیین بردارهــای وزن معیارها با کمک حداقل درجه امکان
()15
برتری هر معیار  ،با اعداد بدست امده در مرحله .5
مرحله  :7نرمال کــردن بردارهای وزن و تعیین وزن نهایی معیارها (از
مرحله  :14رتبه بندی تامینکنندگان با توجه به ضریب نزدیکی (بهترین
طریق تقسیم بر مجموع وزنها)
مرحله  :8تکــرار مراحل 1تا  7برای تصمیمگیری در مورد وزن نهایی تامینکننده دارای باالترین ضریب نزدیکی خواهد بود).
کلی زیرمعیارها با توجه به معیار مرتبط.
مطالعه عددی در زنجیره عرضه پوشاک
در محیــط جهانــی ،تولیدکنندگان بــا منابع محــدود میخواهند،
فاز  :IIIتاپسیس-فازی
مرحله  :9ایجاد نظرات بیانی هر زیرمعیار نســبت به گزینهها و سپس تامینکنندگان بالقوه برای تامین محصول مــورد نیاز خود را ارزیابی
نظــرات بیانی به اعداد فازی تبدیل شــده و نظرات خبرگان از طریق کنند .تولیدکننده بایــد تمام معیارهای مهم ممکن که موثر بر عرضه
محصول میباشد را شناسایی کند.
فرمول ( )3ادغام میشوند.
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جدول :3مقایسه دوبهدو معیارها و نظرات کارشناسان
معیارها

خیلی مهم (,4,4/5
)3/5

مهم
()2/5 ,3 ,3/5

برابر
()1،1،1

اهمیت کم
()1/5 ,2,2/5

*

*

هزینه
هزینه



*

هزینه
هزینه

*



*



هزینه
هزینه

*

هزینه

*

تحویل


*

*

مخاطره
وضعیت تامینکننده
تحویل

*



مخاطره
وضعیت تامینکننده

*

هزینه



هزینه
هزینه

کیفیت

*

*
*

خیلی کم اهمیت
()0/67 ,1,1/5

معیارها

*

*

*

مخاطره

**



وضعیت تامینکننده

*



وضعیت تامینکننده

مرحله  :1پرسشنامهای مشــابه جدول  3برای مقایسه دوبهدو معیارها
نســبت به هدف اصلی و زیرمعیارها نسبت به معیار مرتبط ،تهیه و در
اختیار کارشناسان قرار گرفت.
مرحله  :2ابتدا تجمیع نظرات کارشناســان انجام میشــود و ســپس
ماتریس مقایســه فازی برای معیارها و زیرمعیارها( ،مطابق جدول )4
تشکیل میشود.
مرحله  :3ارزش فازی مصنوعی (با توجه به مرجع [ )]1با توجه به هر
معیار ،با از طریق فرمول ( )4محاسبه میشود .برای مثال ،ارزش فازی
مصنوعی برای معیار اول به صورت زیر محاسبه میشود.
مرحله  :4تعیین میــزان احتمال برتری هــر ارزش فازی مصنوعی با
استفاده از روابط ( )5تا (( .)8جدول )4

پس از جستوجوهای گسترده ،پنج معیارها نخست شناسایی میشوند
و در آخر  16زیر معیار و شش تامینکننده در صنعت پوشاک در نظر
گرفته میشود (سلسله مراتب کلی انتخاب بهترین تامینکننده جهانی
به راحتی در قسمت  ،2-4شکل  3قابل مشاهده است).
همانطور که در بخش قبل گفته شــد ،پس از ایجاد ســاختار سلسله
مراتبی ،از طریق پرسشــنامهای برای مقایسه معیارها با توجه به هدف
اصلی و مقایســه زیرمعیارها با توجه به معیارها ،نظرات کارشناســان
جمعآوری شــده و نظرات ادغام میشــوند .سپس ،با روابطی که برای
فرآیند تحلیل سلســله مراتبی ذکر خواهد شــد ،وزن کلی معیارها و
زیرمعیارها محاسبه میشود.
الزم به ذکر اســت روش  AHPمورد استفاده در این مقاله مشابه روش
مورد اســتفاده در مقاله [ ]1میباشد با این تفاوت که در مقاله حاضر،
تجمیع نظرات به صورت گروهی و تعیین میزان احتمال برتری ارزش
فازی مصنوعی با اســتفاده از درجه اعتبــار ،صورت میگیرد .در ادامه
روش پیشنهادی در این مقاله ،در صنعت نساجی و پوشاک پیادهسازی مرحله  :5بدست آوردن حداقل درجه امکان برتری هر معیار بر دیگری.
برای مثال برای معیار  C1داریم:
میشود.
فاز  Iو :IIایجاد سلســله مراتب و روش فازی : AHP -در این قســمت
با توجه به بخش  5و الگوریتم ارائه شــده ،مثال عددی مذکور بررسی
میشود.
جدول :4ماتریس مقایسه فازی معیارها با اعداد فازی تجمیع شده
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معیارها

C1

C2

C3

C4

C5

C1

)(1,1,1

)(4/2,5/1,6

)(0/0,4/1,76

)(4/2,5/1,3

)(4/3,5/2,3/5

C2

)(0/0,22/1,38

)(1,1,1

)(0/0,22/1,38

)(3/1,2,5

)(2/1,5/1,3

C3

)(2/1,5/1,3

)(4/2,5/1,6

)(1,1,1

)(3/0,2,5/67

)(3/1,2,5

C4

)(0/0,22/1,43

)(0/0,28/1,5

)(0/0,28/1,5/5

)(1,1,1

)(4/2,5/1,3

C5

)(0/0,22/0,30/4

)(0/0,4/1,76

)(0/0,28/1,5

)(0/0,22/1,43

)(1,1,1
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جدول  :5ماتریس مقایسه فازی زیرمعیارهای کیفیت با اعداد فازی تجمیع شده
زیرمعیارهای کیفیت

S1

S2

S3

وزن

S1

)(1،1،1

)(4/3,4,5/5

)(4/2,5/1,3

0/9022

S2

)(0/0,22/0,25/28

)(1,1,1

)(3/1,5/0,6/67

0/0978

S3

)(0/0,22/1,43

)(0/0,28/1,62/5

)(1,1,1

0

جدول  :6رتبه گزینهها با نظرات بیانی و اعداد فازی ادغام شده
ادغام نظرات

نظرات بیانی

زیرمعیار

گزینه ها

هزینه

A1

م

هزینه

A2

م

م

هزینه

A3

ب

م

م

هزینه

A4

م

م

م

)(3/5 ,3 ,2/5

هزینه

A5

ب

م

م

)(2/3 ,2/08 ,1/8

هزینه

A6

م

م

مخ

)(3/8 ,3/3 ,2/8

D3

D2

D1

مخ

مخ

)(4/1 ,3/6 ,3/12

مخ

)(3/8 ,3/3 ,2/8
)(2/3 ,2/08 ,1/8

خیلی مهم ( - )3/5 ,4,4/5مهم ( - )2/5 ,3 ,3/5برابر ( - )1 ,1 ,1اهمیت کم ( -)1/5 ,2,2/5خیلی کم اهمیت ()0/67 ,1,1/5

ماترس تشکیل شده و مراحل  3تا  7مشابه توضیحات محاسبه میشود.
در ادامه پس از محاسبه وزن کلی زیرمعیارها ،محاسبات مرتبط با فاز
سوم انجام میشود( .جدول )5

و برای سایر معیارها نیز خواهیم داشت:

مرحله  :6تعیین بردارهــای وزن معیارها با کمک حداقل درجه امکان فاز  :IIIتاپسیس -فازی
مرحله  :9نظرات بیانی هر زیرمعیار نســبت به گزینهها مشابه جدول 6
برتری هر معیار  ،با اعداد بدست امده در مرحله قبل.
(برای زیر معیار  )S1تعیین و سپس نظرات بیانی به اعداد فازی تبدیل
شده و نظرات خبرگان از طریق فرمول ( )3ادغام میشوند.
مرحلــه  :10نرمالســازی براســاس زیرمعیارهــای مثبــت و منفی:
مرحله  :7بردارهای وزن نرمالســازی میشــوند و وزن نهایی معیارها زیرمعیارهای  S1،S2،S3،S4،S13،S14،S15،S16مثبت میباشند؛ یعنی هرچه
بیشتر باشند بهتر است و مابقی زیرمعیارها منفی هستند .نرمالسازی
تعیین میشود.
مطابق معادالت  9و  10محاسبه میشــود .برای مثال برای زیرمعیار
 ،S1اعداد نرمالش شــده به صورت جدول  8خواهد بود و برای ســایر
زیرمعیارها مشابه  S1عمل میشود.
مرحله  :8ماتریس مقایسه فازی زیرمعیارهای کیفیت در جدول  5نشان مرحله  :11ساخت ماتریس تصمیم وزنی نرمالش شده .برای زیر معیار S1
داده شــده است .برای ســایر زیرمعیارهای مرتبط با هر هر معیار ،این در جدول  7نشان داده شده است.
جدول  :7ماتریس وزنی زیرمعیار
زیرمعیارها

گزینهها

نرمالشده

وزن کلی زیرمعیار ( S1بدست آمده با )AHP

S1

A1
A2
A3
A4
A5
A6

)(0/76 ,0/87 ,1
)(0/68 ,0/8 ,0/93
)(0/44 ,0/55 ,0/56
)(0/6 ,0/73 ,0/85
)(0/44 ,0/5 ,0/56
)(0/68 ,0/8 ,0/93

0/72
0/72
0/72
0/72
0/72
0/72

)(0/55 ,0/63 ,0/72
)(0/49 ,0/58 ,0/67
)(0/32 ,0/36 ,0/4
)(0/43 ,0/53 ,0/612
)(0/32 ,0/36 ,0/4
)(0/49 ,0/58 ,0/67
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جدول  : 8اعداد فازی نرمال شده برای معیار
زیرمعیارها

گزینهها

نرمالشده

S1

A1
A2
A3
A4
A5
A6

)(1 ,0/87 ,0/76
)(0/93 ,0/8 ,0/68
)(0/56 ,0/5 ,0/44
)(0/85 ,0/73 ,0/6
)(0/56 ,0/5 ,0/44
)(0/93 ,0/8 ,0/68

جــدول  : 9نتایج محاســبه ضریب نزدیکی حاصل از روش فرآیند تحلیل سلســله
مراتبی-تاپسیس-فازی
گزینهها

d-t

d+t

Ct

A1
A2
A3
A4
A5
A6

2/204
1/671
1/48
1/73
1/212
2/72

1/89
2/09
2/19
2/4
2/16
1/96

0/538
0/444
0/403
0/419
0/359
0/581

مرحله  :12حالت ایدهآل و ضد ایــدهآل برای هر زیر معیار ،با توحه به
فرمول  11و  12محاســبه میشــود .برای مثال ،حالت ایدهآل و ضد کلی زیرمعیار در اعداد فازی نرمال شده موجب میشود که برخی اعداد
ایدهآل برای زیرمعیار  S1به صورت زیر است:
ماتریس فازی نرمال شــده صفر گردد و فاصله ایدهال و ضد ایدهآل نیز
صفر گردد.
همچنین ،با توجه به شــکل  ،3نمایان است برخی معیاهار دارای وزن
بیشــتر و برخی دارای وزن کمتری هستند و زیرمعیارهای  S6 ،S13و S4
برای ســایر زیرمعیارها مشــابه زیرمعیار  S1عمل میشود .همچنین با دارای وزن کلی بیشتری نسبت به سایر زیرمعیارها میباشند .بنابراین
توجه به اینکه اعداد فازی مثلثی در این مقاله استفاده شده است ،برای اثر بیشتری در محاسبات مرتبط با انتخاب بهترین تامینکننده خواهند
بدست آوردن فاصله  FPISو  FNISبرای هر گزینه ،مطابق فرمول  13گذاشت .شــکل ( -3ب) نیز ،رتبهیندی تامینکنندگان را با توجه به
و  ،14عمل میشود.
ضریب نزدیکی نشان میدهد

جدول  : 8اعداد فازی نرمال شده برای معیار
مرحلــه  :13ضریب نزدیکی برای هر یک از گزینهها مطابق فرمول 15

محاسبه میشــود .جدول  ،9نتایج محاسبه فاصله هر گزینه و ضریب نتیجهگیری و تحقیقات آینده

نزدیکی را نشان میدهد.
مرحله  :14رتبه بندی تامینکنندگان با توجه به ضریب نزدیکی .با توجه
به جدول  9خواهیم داشت:

A1> A2> A3> A4>A5

بنابرایــن تامینکننده  6به عنوان بهتریــن تامینکننده و پس از آن
تامینکننده جایگزین ،تامینکننده  1خواهد بود .همچنین در شــکل
( – 3الف) وزن کلی زیرمعیارها -که از فاز دوم بدســت آمده اســت-
مشــاهده میشود .مشاهده میشــود که برخی زیرمعیارها دارای وزن
کلی صفر میباشــند و این به این معنی است که در نهایت ضرب وزن

در زنجیــره تامین ،همکاری تولیدکننده و تامینکننده به طور معمول
دشوار و مهم اســت و این ارتباط میتواند کانال توزیع را کنترل کند.
هماهنگی خــوب و تبادل اطالعات با تامینکننــده در تصمیمگیری
عملکرد شرکت بسیارمفید اســت .داشتن منبع کارآمد ،همیشه برای
شــرکت یک تصمیم مهم است زیرا شکســت و ضعف در آن منجر به
تاخیر بیش از حد و در نهایت خدمات مشتری ضعیف میشود .در این
مقاله معیارهای و زیر معیارها با توجه به سناریو کسب و کار جهانی و
تجربه کارشناسان شناسایی شده است.
تعداد زیاد معیارها و زیر معیارها نشان میدهد که انتخاب تامینکننده
جهانی کار آسانی نیست .در مقاله حاضر سعی شده که عوامل مهم در

شکل  :3الف) نمودار میلهای وزن کلی زیرمعیارها در انتخاب تامینکننده ،ب) نمودار میلهای اولویت نهایی تامینکنندگان
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معیارهای اصلی
زیرمعیاره
تامینکنندگان
تجمیع نظرات کارشناسان
ارزش فازی مصنوعی برای معیار ام
درایه ام معیار ام در ماتریس مقایسات زوجی
عدد فازی نرمال برای زیرمعیارهای مثبت
عدد فازی نرمال برای زیرمعیارهای منفی
حالت ایدهآل
حالت ضد ایدهآل
فاصله هر گزینه از حالت ایدهآل
فاصله هر گزینه از حالت ضد ایدهآل
ضریب نزدیکی برای هر تامینکننده
فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
تکنیک ترتیب ترجیحات شبیه به راهحل ایدهآل
انتخاب تامینکننده جهانی
درجه امکان
درجه لزوم
درجه اعتبار

فاطمه درویشی و رضا قاسمییقین

:روند انتخاب بهترین تامینکننده جهانی نســاجی و پوشاک شناسایی نمادها

C - فرآیند تحلیل سلســله مراتبی-و تجزیه و تحلیل آن با رویکرد فازی
.تاپسیس انجام شود
		
Sij
		
GSt  در فرآیند انتخاب عرضهکننده جهانی مســاله،به عنوان توســعه آتی
		
W تخصیص سفارش نیز باید در نظر گرفته شود چرا که در صورت وجود
Fi  به طور.چند تامینکننده این مســاله اهمیت بیشــتری پیدا میکند
		
Nij کلی فرآیند انتخاب تامینکننده به زمان و تقاضا حســاس است و در
		
		
Ntj+ دورهای از زمان تغیرمیکند بنابراین بیشتر روی انعطافپذیری فرآیند
.تصمیمگیری در آینده تاکید شده است
Ntj		
+
شامل
است
ممکن
جهانی
منبع
همچنین تصمیمگیری در مورد انتخاب
		
I
		
I- دستورالعملهای زیست محیطی و اخالقی تعیین شده توسط شرکت
.تولیدکننده باشد
dt+
		
		
dt
Ct
		
		
i

نمادها

:سایر نمادها

		
AHP

.نمادهای مورد استفاده به جهت مدلسازی به صورت زیر است

		
TOPSIS
		
GSS
		
Pos
		
Nec
		
Cr

اندیس مرتبط با معیارها
اندیس مرتبط با زیرمعیارها
اندیس مرتبط با تامینکنندگان

:اندیسها

i = 1,...,n
j = 1,...,ki
t = 1,...,m
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Abstract
In the competitive world of today, it is very important to provide quality and flexible products at the right time
to design an effective supply chain and have long-term partnerships. Also, the close relationship between the
buyer and supplier is a factor in the success of the chain. Therefore, in this paper, a supplier selection model
is presented using a hybrid fuzzy multi-criteria decision making approach and in a multi-decision mode. In
other words, firstly, through the questionnaire, the weight of the important criteria associated with the process
of selecting a global supplier in the garment industry is obtained. Then, an integrated approach to the analytical hierarchy process is used with a fuzzy group decision-making and fuzzy TOPSIS that is based on order
preference by similarity to ideal solution. Using a numerical study, the above model is carried out to select
international suppliers in the textile and clothing industry.

Keywords

Global supplier selection,
Clothing supply chain,
Fuzzy TOPSIS,
Analytical hierarchy
process,
Fuzzy group decision
making

(*) Address Correspondence to R. Ghasemy Yaghin, Email: yaghin@aut.ac.ir

