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و  اثربخش  عرضه  زنجيره  یک  طراحی  برای  درست  زمان  در  منعطف  و  کيفيت  با  محصوالتی  ارائه  امروز،  رقابتی  دنيای  در 
برخورداری از روابط شراکتی بلندمدت بسيار حائز اهميت است. همچنين روابط نزدیک خریدار و تامين کننده یک عامل موفقيت 
زنجيره عرضه برشمرده شده است. بنابراین، در مقاله حاضر با استفاده از یک رویکرد ترکيبی تصميم گيری چند معياره فازی و در 
حالت چند تصميم گيرنده، یک مدل انتخاب تامين کننده ارائه می شود. به عبارت دیگر، ابتدا از طریق پرسشنامه ، وزن معيارهای 
مهم در ارتباط با فرآیند انتخاب تامين کننده جهانی در صنعت پوشاک بدست می آید و سپس یک رویکرد یکپارچه فرآیند تحليل 
سلسله مراتبی با شاخص تصميم گيری گروهی فازی و تاپسيس فازی استفاده می شود که مبتنی بر الویت بندی بر اساس نزدیکی 
به راه حل ایده آل است. با استفاده از یک مطالعه عددی، استقرار مدل فوق برای انتخاب تامين کنندگان بين المللی در صنعت 

نساجی و پوشاک انجام می شود. 

مقدمه
امروزه شرکت ها و ســازمان های متعددی در بازارهای 
جهانی شــده در حال رقابت هستند. با افزایش رقابت 
جهانی در بين ســازمان ها و تنوع نيازهای مشتری در 
چنين محيط کســب و کاری هزینه های لجستيک و 
توليد شرکت ها به شــدت افزایش یافته است و بيشتر 
ســازمان ها بر روی ماموریت هــای اصلی خود متمرکز 
شــده و برای برون ســپاری ســایر فعاليت ها در سطح 
جهانی یا محلی تالش می کنند. در این فرآیند، آن ها به 
فکر به ایجاد یک شبکه عرضه جهانی برای حفظ ارتباط 
مستمر هستند. منبع یابی به عنوان یکی از فرآیندهای 
سطح یک مدل اســکور  نيز شناخته شده است. یکی 
از مسائل مهم برای انجام این فرآیند چگونگی انتخاب 

تامين کنندگان مناسب است که بتواند به طراحی یک 
زنجيره عرضه کارآمد و ســودآور کمک کند. بنابراین 
یک جزء کليــدی در مدیریت و توســعه یک زنجيره 
عرضــه قابل اعتمــاد، انتخاب تامين کنندگان اســت. 
انتخاب تامين کننده یک فرایند اســتراتژیک است که 
بقای طوالنی یک شرکت را تعيين می کند و یک نقش 
کليدی در دستيابی به اهداف یک زنجيره عرضه موثر 

بازی می کند ]۱و2[.
از اوایل دهه ۱990 محصوالت ميانی برون سپاری شده 
بين المللــی و یا حتی جهانی، به عنــوان یک کليدی 
به معنی بهبود عملکرد شــرکت ها می باشــد. تعاریف 
مختلفی برای منبع یابی بيان شــده است از جمله در 
مراجــع ]۳-۵[. ترنت و مونزکا ]۵[ در ســال 200۳، 
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منبع یابی جهانی را »ادغام یکپارچه مهندسی، عمليات، تدارکات، خرید 
و حتی بازاریابی در باالدســت بخشــی از زنجيره عرضه یک شرکت« 

توصيف می کنند.
در حال حاضر فرآیند انتخاب تامين کننده به یک مساله استراتژیک در 
بسياری از سازمان ها تبدیل شده است. روابط استراتژیک بلند مدت بين 
تامين کننده و سازنده می تواند در طراحی و ایجاد زنجيره عرضه قوی تر 
و کارآمد تر کمک کند. جهانی سازی فعاليت های منبع یابی شرکت، به 
معنای ایجاد رابطه بلند مدت کســب و کار با تامين کننده بين المللی/

جهانی )که اغلب نا آشــنا و تایيد نشده هست(، می باشد ]۱[. با تعریف 
ویدال و گوتســچالکس ]6[ در سال ۱99۷، یک زنجيره عرضه جهانی 
مرســوم در شکل۱، نشان داده شده اســت. برخی کشور ها تصميمات 
توزیع اســتراتژیک را در پيش می گيرند و توليدات خود را در ســطح 
جهانی توزیع می کنند و برخی کشورها، مکان های و کشور های مختلفی 

را برای انتخاب فروشندگان و کارخانه ها و انبارها در نظر می گيرند.
گســترش تجارت بين المللی با افزایش و توســعه محصوالت جدید و 
فن آوری های جدید، به ویژه توســعه حمل  و  نقل و فناوری اطالعات، 
موجب شــده تا توليد کنندگان و فروشــندگان به ایجاد شــبکه های 
توليد بين المللی و تجارت بين المللی بپردازند. زنجيره های پوشــاک و 
نساجی نيز این امر مستثنی نيست. بنابراین برخی از توليدکنندگان در 
کشورهای مختلف برای تامين منابع خود، از راهبرد منبع یابی جهانی 
اســتفاده می کنند. صنایع نساجی و پوشــاک نيز در ميان تعدادی از 
صنایع جهانی شــده، هم از نظر از اجزاء شرکت کننده و هم پيچيدگی 
زنجيره عرضه مطرح هســتند. بســياری از مطالعات نشان داده اند که 
به دســت آوردن مزیت رقابتی هدف شــرکت اصلی شرکت ها بوده و 
راهبرد منبع یابی جهانی کليد اجرای این هدف اســت. از طرف دیگر، 
اکثر شــرکت ها به دنبال دســت آوردن محصوالت با کيفيت باال و کم 
هزینه هستند و نيز صنعت پوشاک یکی از صنایعی می باشد که دارای 
کار بســيار شدید است و حقوق و دستمزد بخش بزرگی از هزینه های 
توليد را تشــکيل می دهند. از آنجا که اغلب، دستمزد در کشور های در 
حال توسعه پایين تر است می توان محصوالت پوشاک را با قيميت کمتر 
در کشور های دیگر توليد کرد که این یکی از دالیل اهميت یافتن منابع 

جهانی در صنعت پوشاک و نساجی می باشد ]۳[.

جستجو شرکا یا تامين کننده جهانی شامل چالش ها و پيچيدگی های 
جدید است. یک فرآیند انتخاب تأمين کننده کارآمد قادر به رسيدگی 
به پيچيدگی های کسب و کار فعلی است. بنابراین، هدف از این پژوهش 

این است که به 
۱- ارائه بينشی از عوامل و متغيرهای تصميم گيری ممکن برای انتخاب 

تامين کننده جهانی 
2- ارائــه روش انتخــاب کارآمد بــرای هدایت ســازمان ها به منظور 

تصميم گيری برای انتخاب و الویت یک تامين کننده بر دیگری 
۳- تعييــن معيارها و روش انتخاب تامين کننده در صنعت نســاجی 
و پوشــاک، بپردازد. انتخاب تامين کنندگان جهانی یک تصميم چند 
معياره بسيار حياتی و پيچيده و یکی از مهم ترین جنبه هایی است که 

شرکت ها باید با فرآیندهای استراتژیک خود ترکيب کنند ]۱[.
در این مقاله، ابتدا از طریق پرسشــنامه ای، معيارهای مهم در ارتباط 
با فرآیند انتخاب تامين کننده جهانی در صنعت پوشــاک شناســایی 
می شوند، که طبقه بندی و الویت بندی معيارهای تصميم گيری  مختلف 
ممکن اســت بســته به نياز شرکت متفاوت باشــد. ممکن است برای 
شــرکت ها تبدیل نيازهای خود به معيارهای مفيد آســان نباشد زیرا 
نيازها اغلب به عنوان یک مفاهيم کيفی به طور کلی بيان می شوند در 
حالی که معيارها باید کمی ارزیابی گردد. این مشــکل در این پژوهش 
در دو مرحله با اســتفاده از روش فرآیند تحليل سلسله مراتبی و روش 
تاپســيس حل شده اســت. در انتها مدل انتخاب تامين کننده جهانی 
در حالت چند تصميم گيرنده با اســتفاده از مدل فازی گروهی-فرآیند 
سلسله مراتبی و فازی-تاپســيس ارائه می شود و نتایج مورد تجزیه و 

تحليل قرار می گيرد.

مرور ادبيات موضوع

در ایــن بخش جایگاه تحقيقــات در زمينه موضوع جهانی شــدن و 
منبع یابی جهانی، گردآورده شــده است. خرید جهانی، به طور کلی در 

سه زمينه اصلی رشد پيدا کرده است: 
1-کســب و کار بين المللی: در این جریــان ادبيات، خرید جهانی به 
عنوان ابزاری برای رسيدن به موقعيت بهتر در رقابت استفاده می شود 

و عمدتا از نظر چند مليتی مورد بررسی قرار دارد، 
2- مدیریت بازاریابی: از نقطه نظر بازاریابی فرض می شود که شرکت ها 
می توانند از افزایش فروش بهره مند شوند در صورتی که درک کاملی از 

شيوه های خرید مشتریان صنعتی خود داشته باشند، 
3- خرید و مدیریت عرضه: خرید جهانی به عنوان یک مورد خاص از 
مدیریت خرید در نظر گرفته شده است. هر کدام ازین سه زمينه جریان 
تحقيقــات را تحت تاثير قرار داده و ابيات خرید جهانی را شــکل داده 
اســت ]۷[. به نقل از مرجع ]۸[ به نظر می رسد اولين اشاره به یافتن 
منابع بين المللی و جهانی در مقاله لف  در ســال ۱9۷۴ می باشــد که 
در رابطه با تصميم گيری محل توليد شرکت های ایاالت متحده آمریکا 
برای توســعه بين المللی بود. لف اســتدالل می کند که محل کارخانه  شکل1- شکل متداول زنجيره تامين جهانی]6[
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اساسا با نوسانات نرخ ارز، بهينه سازی می شود. همچنين، فاگن ]9[، در 
ســال۱99۱، با تاکيد بر افزایش تعداد شرکت های در حال خرید مواد 
و خدمات از یک عرضه جهانی برای به دست آوردن محصول مناسب، 
در قيمت مناسب و در زمان مناسب، چگونگی به دست آوردن مزایای 
استفاده از منابع جهانی با به حداقل رساندن هزینه ها و خطرات را شرح 

می دهد.
با ریشــه های اوليه در ۱990 یک جریان تحقيقات در روند منبع یابی 
جهانی شکل گرفت که اغلب در مراحل مختلف قابل تشخيص بودند. 

در ابتدا چهار مرحله از فرآیند منبع یابی جهانی مطرح شد: 
۱- فقط خرید داخلی 

2- خرید خارجی بر اساس نياز  
۳- خرید خارجی به عنوان بخشی از استراتژی خرید 

۴- یکپارچه سازی جهانی استراتژی خرید. پس از آن، مورد تجدید نظر 
قرار گرفت و یک فرآیند پنج مرحله ای مطرح گردید ]۱0[. همچنين، 
تفاوت بين خرید بين المللی و منبع یابی جهانی در یک ســاختار پنج 
ســطحی بوسيله ترنت و مونکزکا ]۵[ توضيح داده شده است و عوامل 

مهم ترین موفقيت جهانی را مورد بررسی قرار گرفته است
در سال ۱99۷، ویدال و گوتســچالکس ]6[، مرور ادبيات گسترده ای 
از مدل هــای توزیع-توليد اســتراتژیک در زنجيــره عرضه جهانی در 
مقاله خود ارائه کرده اند. این بررســی به چهار بخش تقسيم می شود: 
بررســی های پيشــين، مدل های بهينه ســازی، مســائل اضافی برای 
مدل سازی، و مطالعات موردی و کاربردها. همچنين، مروری بر ادبيات 
خرید و منبع یابی جهانی توسط ویينتنز و پاولسا ]۱۱[ انجام شده و سه 

دسته عمده از دالیل را برای منبع یابی جهانی پيشنهاد کردند: 
۱-  محرک ها مثل مزایای هزینه 

2- تسهيل کننده ها مثل نوع محصول و رویکرد برنامه ریزی ۳- موانع 
مثل منابع و مقررات.

چان و همکاران ]۱[، در سال 200۸، عالوه بر معيار های سنتی هزینه و 
کيفيت، برخی از معيارهای مهم به ویژه در انتخاب تامين کنندگان جهانی 
شــامل: وضعيت سياسی-اقتصادی، موقعيت جغرافيایی، زیرساخت ها، 
زمينه مالی، پيشــينه عملکرد، عوامل خطــر نيز در نظر می گيرند. در 
این مقاله فرایند تحليل سلســله مراتبی مبتنــی بر فازی مورد بحث 
قرار می گيرد. همچنين، گلد و آوشــتی ]۱2[، یک مدل دو مرحله ای 
فرآیند تحليل سلسله مراتبی- فازی برای انتخاب تامين کنندگان جهانی 
را پيشــنهاد می دهند که شــامل خطرات پایداری از تامين کنندگان 
می شــود. همچنين یک رویکرد دو مرحله ای فازی برای حل مشــکل 

انتخاب تامين کننده توسط اوتای و کبی ]۱۳[، پيشنهاد شده است. 
از طرف دیگر، موانع ورود به صنعت در ميان کشــورها کاهش یافته و 
شــکافهای مکانی و زمانی توسط نوآوری های تکنولوژیک مسدود شده 
اســت. این تحوالت به رقابت جهانی و جهانی شــدن توليد که توسط 
انتقال بين المللی مواد و عوامل مرتبط با توليد شتاب یافته، منجر شده 
است. جهانی شدن، سازمان بندی توليد بسياری از صنایع را تغيير داده 
اســت، اما صنایع کمی به درجه گسترش بين المللی قابل مشاهده در 
بخش هایی از صنعت پوشاک دست  یافته اند. شرکت های توليد پوشاک، 

منبع یابــی جهانی را نه تنها برای قيمت رقابتــی بلکه برای تمرکز بر 
قابليت های اصلــی و مدیریت بهره وری در عصــر رقابتی نيز افزایش 
دادنــد. برندهای جهانی از جمله: گپ )کاليفرنيــا، آمریکا( و اچ اند ام 
)استکهلم، سوئد( نمونه برندهایی هستند که بدون بستر توليد داخلی 

موفق شده اند ]۱۴[. 
جهانی شدن صنعت پوشاک و نساجی زمانی آغاز شد که شرکت های 
پوشــاک ایاالت متحده، عمليات خود را، در جستجوی توليد ارزان تر، 
انتقال دادند. از اواخر دهه ۱9۵0، شــرکت های لباس آمریکایی اولين 
بار به ژاپن، ســپس به هنگ کنگ، سپس به کره جنوبی و تایوان نقل 
مکان کردند. هنگ کنگ، کره و تایوان سه کشور از چهار کشور نوظهور 
صنعتی آســيا بودند که با اســتفاده از پوشــاک به عنوان اولين صادر 
کننده های اصلی تبدیل شــدند. در ابتدا جذابيت اصلی، هزینه کار کم 

بود. 
در ســال ۱9۷۵، متوسط دستمزد کارگران لباس در امریکا ۳/۷9 دالر 
در هر ساعت بود، در مقایســه با آن 0/۷۵ دالر در هنگ کنگ، 0/29 
دالر در تایــوان و 0/2 دالر در کره بود. بنابراین، کارگران لباس هنگ 
کنگ 20 درصد از دستمزد ایاالت متحده را دریافت می کردند؛ تایوانی 

۸ درصد و کره ای ها 6 درصد ]۱۵[. 
مطالعات کمی در گذشته الگوها و تغييرات منبع یابی جهانی را خصوصًا 
در صنعت نساجی و پوشاک بررسی نموده اند. برای مثال سو و همکاران، 
تغييــرات در الگو های منبع یابی آمریکا را برای نخ، پارچه و پوشــاک 
بررسی کردند؛ اگرچه عوامل پس زمينه و محيطی منبع یابی جهانی را 
بررسی ننمودند. در این مقاله، تجزیه و تحليل خوشه ای برای تجزیه و 
تحليل داده های تجاری در سال های ۱99۳ و 2002 به منظور بررسی 
الگوهای عرضه جهانی محصوالت نســاجی و پوشــاک ایاالت متحده 
انجام شده اســت. همچنين، تجزیه و تحليل استراتژی های منبع یابی 
جهانی در صنعت پوشــاک کره جنوبی توســط کيم ]۱۴[ انجام شده 
است. یک پروژه برای بررسی روند یافتن منابع جهانی توسط شرکت ها 
و ویژگی های محصول و کشورهای عرضه کننده ساخته شد. از طرفی، 
تنگ و جاراميلو ]۱6[، به موضوع موثر بر شرکت های نساجی و پوشاک 
ایاالت متحده در کســب و کار رقابتی، بــرای پيدا کردن تامين کننده 
مناســب پرداختند. پنج فاکتور و معيار در نظرگرفته شــده این مقاله 
شامل: تحویل، انعطاف پذیری، هزینه، کيفيت و قابلتی اطمينان است 
که هر یک شامل زیرمعيارهایی است. مقاله دیگری نيز با هدف تأکيد 
بر اهميت مســائل انتخاب فروشنده و ارتباط آن با استراتژی و اهداف 
زنجيره عرضه توســط کوپراال و آلبيراکوگال ]۱۷[، ارائه شده است. در 
عنوان این مقاله انتخاب تامين کننده در زمينه 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 
تحليل قرار گرفته و عوامل کليدی برای یک زنجيره عرضه موفقيت آميز 
با توجه به جهانی شدن صنعت مورد بحث قرار گرفته است. مدل فرایند 
تحليلی سلســله مراتبی که یک شرکت پوشاک می تواند برای انتخاب 
تامين کنندگان خود اســتفاده کند، ارائه شــده شده است. همچنين 
آوشــتی و همکاران ]۱۸[، یک رویکرد یکپارچه فرآیند تحليل سلسله 
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مراتبی-ویکور فازی برای مســاله انتخــاب تامين کننده جهانی پایدار 
پيشنهاد کردند. 

زیمــر و همــکاران ]۱9[ نيز بــه ارزیابی محاطره هــای اجتماعی در 
زنجيره های عرضه جهانی برای انتخاب تامين کننده جهانی در صنعت 
خودروســازی آلمان پرداختند. آن ها  از رویکرد فرآیند تحليل سلسله 
مراتبی را برای توسعه مدل مذکور بکار گرفتند. از طرف دیگر، هامدن 
و چياتــو ]20[، یــک مــدل تصميم گيری برای حل مســاله انتخاب 
تامين کننده سبز برای چند دوره و تخصيص سفارش به آن ها را فراهم 

می کننــد. در مرحله اول، یک روش تاپســيس- فازی برای اختصاص 
وزن به هر یک از تامين کنندگان بالقوه براســاس دو دسته از معيارها 
شــامل معيارهای سنتی و سبز بکار گرفته می شــود. در مرحله دوم، 
از یک فرایند سلســله مراتبی تحليلی بــرای تعيين وزن اهميت کلی 
برای هر یک از دو مجموعه معيارها اســتفاده می شــود. در این مقاله، 
مدل برنامه ریزی غيرخطی عدد صحيح با دو هدف به حداقل رساندن 
هزینه های کل و به حداکثر رســاندن وزن کلی معيارهای ســبز و کل 
معيارهای معيار ســنتی در طی یک دوره مشابه، برای انتخاب بهترین 

توضيحاتصنعت/کشورتئوریحوزه تمرکزسالمقالهردیف

 چگونگی بدست آوردن مزایای استفاده از منابعجهانی1991[9[1
 برای به دست آوردن محصول مناسب، در قيمت-جهانی با به حدالقل رساندن هزینه ها و خطرات

مناسب و در زمان مناسب

 زنجيره عرضه1997[6[2
جهانی

 مرور ادبيات گسترده ای از مدل های توزیع-توليد
-استراتژیک در زنجيره عرضه جهانی

 دسته بندی به 4 بخش: بررسی های پيشين،
 مدل های بهينه سازی، مسائل اضافی برای
مدل سازی، و مطالعات موردی و کاربردها

 منبع یابی2005[3[3
جهانی

 بررسی تغييرات در الگو های منبع یابی آمریکا برای
 تجزیه و تحليل خوشه ای برای تجزیه و تحليلنساجینخ، پارچه و پوشاک

داده های تجاری در سال های 1993 و 2003

 انتخاب تامين2005[16[4
 نساجی وارائه مدلی ساده برای انتخاب تامين کنندهکننده جهانی

پوشاک / آمریکا
 معيارهای در نظرگرفته شده: تحویل،

انعطاف پذیری، هزینه، کيفيت و قابلتی اطمينان

 چالش های خرید جهانی، نگاهی به گذشته وخرید جهانی2006[7[5
--آینده

 منبع یابی2008[1[6
جهانی

شناسایی معيارهای مهم در انتخاب تامين کننده 
Fuzzy- جهانی، حل مشکل انتخاب با روش

AHP
 معيارها: هزینه، کيفيت، موقعيت جغرافيایی،مطالعه موردی

... زمينه مالی، پيشينه، مخاطره و

 منبع یابی2012[14[7
جهانی

بررسی روند یافتن منابع جهانی توسط شرکت ها و 
ویژگی های محصول و کشورهای عرضه کننده

/پوشاک
 تجزیه و تحليل استراتژی های منبع یابی جهانی درکره جنوبی

صنعت پوشاک کره جنوبی

 منبع یابی2012[10[8
جهانی

بررسی فرایند یافتن منابع جهانی از طریق یک 
IKEA کمد/ سوئدمورد خرده فروشی

استفاده از یک روش تحقيق کيفی با توجه به 
IKEA و توسعه آن از یک شبکه عرضه در طول 

سال های 2009-2003

9]12]2015
 انتخاب

 تامين کننده
جهانی پایدار

انتخاب تامين کننده جهانی پایدار با استفاده از 
Fuzzy-AHP در نظر گرفتن مخاطرات-رویکرد

10]13]2016
 انتخاب

 تامين کننده
جهانی

  Fuzzy-MULTIMOORA استفاده از روش
 معيارهای کلی در نظر گرفته شده شامل: تحویل،نوشابه سازیبرای انتخاب بهترین تامين کننده

قيمت، انعطاف پذیری و ارتباطات و اطالعات

11]20]2016
 انتخاب

 تامين کننده
سبز

رویکر AHP-TOPSIS و مدلسازی برنامه ریزی 
در نظر گرفتن معيارهای سنتی و سبز-غيرخطی عددصحيح جهت تخصيص سفارش

12]17]2017
 انتخاب

 تامين کننده
جهانی

)AHP( در ابتدا، تجزیه و تحليل وضعيت فعلی صنعتپوشاکمدل فرایند تحليلی سلسله مراتبی 
نساجی و پوشاک

12]17]2017
 انتخاب

 تامين کننده
جهانی پایدار

فرآیند تحليل سلسله مراتبی-ویکور فازی
 شرکت توليد

 کاالهای
الکترونيکی

 معيارها شامل: معيارهای اقتصادی، مرتبط با
کيفيت، مخاطره ها، محيطی، اجتماعی

جدول ۱:  خالصه ای از مطالعات مرتبط با انتخاب تامين کننده جهانی



تامين کنندگان و تخصيص سفارش به آن ها  توسعه پيدا می کند.
از طرف دیگر با توجه به افزایش اهميت و استفاده از تئوری های فازی، 
سميک و همکاران ]2۱[، در مقاله مروری خود نشان دادند که چگونه 
تئوری مجموعه فازی، تصميم گيری های فازی و راه حل های هيبریدی  
مبتنی بر فازی در مدل های مختلف برای ارزیابی و انتخاب تامين کننده 
در یک دوره ۵0 ســاله، اســتفاده شده اســت. در این تحقيق، پس از 
بررسی تئوری فازی، روش های تحليلی موجود برای ارزیابی و انتخاب 
تامين کننده نشان داده می شود. ســپس مدل های فازی را در ارزیابی 
و انتخــاب تامين کننده در دو بخش ارائه می دهــد: اول، رویکردهای 
فازی فــردی و دوم، رویکردهــای فازی یکپارچه/ترکيبــی. در ادامه 
جــدول۱، خالصه ای از تحقيقات مرتبط با منبع یابی جهانی را نشــان 
می دهد. با توجه به ضرورت و اهميت انتخاب تامين کننده در مدیریت 
زنجيره عرضه، تحقيقات بسياری به مساله انتخاب تامين کننده و ارائه 
تکنيک هایی برای حل این مســاله در دســترس هستند، در حالی که 
مســئله »انتخاب تامين کننده جهانی« با تکنيک های ریاضی خصوصا 
در صنعت نســاجی و پوشاک، به گستردگی مورد بحث قرار نمی گيرد 
و اغلب مطالعات، به بررسی مفهومی و طبقه بندی معيارها می پردازند.

تعریف مساله

انتخــاب تامين کننده جهانی یک اثر قطعی در رقابت، در کل شــبکه 
زنجيــره تامين دارد. به طور کلی منبع یابی جهانی مزایای مختلفی به 
همراه دارد از جمله: مزایای هزینه، دسترســی به تکنولوژی محصول و 
فرآیند، کيفيت باالتر، رقابــت با تامين کنندگان داخلی. همان طور که 
پيش تر گفته شد انتخاب تامين کننده یک تصميم حياتی و استراتژیک 

برای سازمان ها محسوب می شود. 
وقتی که سازمان ها بيشتر و بيشــتر به تامين کننده وابسته می شوند، 
پيامد های مســتقيم و غير مســتقيم تصميم گيری ضعيف در انتخاب 
تامين کننده مهم تر خواهد شــد ]۱[. تغييــر مکرر در تامين کنندگان 
جهانی، در بازارهای جهانی و رقابتی فعلی امکان پذیر نيست، بنابراین 
این تصميم باید با دقت زیادی انجام شــود. همچنين، شکل2، ساختار 
کلی سلســله مراتبی را در مســاله انتخاب تامين کننده نشان می دهد 
که این ساختار شــامل ۴ ســطح هدف اصلی، معيارها، زیرمعيارها و 
تامين کنندگان اســت. همچنين جدول 2 نيز، نمادهای به کار گرفته 

شده در این مقاله را نشان می دهد.
با عنایت به همه مولفه هایی که منبع یابی جهانی در زنجيره های عرضه با 
آن مواجه است، مساله مرتبط با آن از نگاه تصميم گيری دارای چندین 
سطح و چندین گزینه با زیرمعيارهای مرتبط با آن است. به بيان دیگر، 
یک مســاله تصميم گيری چند سطحی با چند زیرمعيار و گزیدارهای 
چندگانه است. در اغلب این مسائل تصميم گيری در ادبيات موضوع با 
بهره گيری از رهيافت فرآیند تحليل سلسله مراتبی و مقایسات زوجی 
الویت بندی با وزن محلی و جهانی گزینه ها صورت می گيرد. این روند با 
افزایش تعداد معيارها و زیرمعيارها در سطوح تصميم گيری، پيچيدگی 

محاســبات را افزایش می دهد و عملکرد تکنيک را کاهش می دهد. در 
مساله تصميم گيری مورد نظر در منبع یابی جهانی، عموما سازمان های 
توليدی )خصوصا در صنعت پوشاک( با گزینه های متعددی در گستره 
جهانی مواجه هســتند و بهره گيری از این تکنيک در عمل با مشــکل 

مواجه می شود. 
این موارد با حضور چندیــن تصميم گيرنده و تجميع نظرات آن ها در 
مســاله تصميم گيری باید تحليل شود. لذا در بخش ۴، روند مدلسازی 

این مساله تشریح می شود.

مدلسازی 

همان طور که در بخش 2 گفته شد مساله انتخاب تامين کننده جهانی 
یک مســاله استراتژیک و حياتی برای سازمان ها محسوب می  شود. در 
این مقاله با اســتفاده از یک رویکرد ترکيبی تصميم گيری چند معياره 
فازی و در حالت چنــد تصميم گيرنده، یک مدل انتخاب تامين کننده 
بين المللی در صنعت نســاجی و پوشــاک ارائه می شود. بدین منظور، 
یک روش دو مرحله ای فازی گروهی- فرآیند تحليل سلسله مراتبی و 
فازی-تاپسيس به کار گرفته شده است. در ادامه، ابتدا معيارهای مهم 
در انتخاب تامين کننده جهانی با توجه به مقاالت )۱،2،۱6،2۳و 22[( 
و جست وجوهای انجام شده جمع آوری و سپس ساختار سلسله مراتبی 
در ۴ سطح 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.

شکل2: تعریف مســاله انتخاب تامين کننده جهانی از طریق ساختار سلسله مراتبی 
چند سطحی
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تجميع نظرات تصميم گيری
در ابتدا با اســتفاده از روش فرآیند تحليل سلســله مراتبی و از طریق 
تنظيم پرسشنامه و جمع آوری نظرات سه کارشناس، مقایسه کيفی و 
دوبه دو بين معيارها،  زیرمعيارها و تامين کنندگان انجام می شود و سپس 
از روش تاپسيس برای رتبه بندی نهایی  استفاده می شود. برای تبدیل 
قضاوت های زبانی به قضاوت های کمی از اعداد فازی اســتفاده شــده 
اســت.  به طور کلی روش های متفاوتی برای ادغام نظرات کارشناسان 
وجود دارد. با جســت و جوهای انجام شده و با توجه به مرجع [2۴[، 
می توان گفت به طور کلی ســه روش وجــود دارد که در ادامه به طور 
مختصر شــرح داده می شــود. در صورت وجود k تصميم گيرنده، برای 
الویت های هر معيار و زیرمعيار نسبت به یکدیگر k عدد فازی خواهيم 
داشت، که در آن xi یک عدد فازی مثلثی و w، تجميع نظرات وزن دهی 

کارشناسان می باشد:

۱- روش اول تجميع نظرات 

)۱(                                                                                               
 

2- روش دوم تجميع نظرات 

)2(                                                                                                                 
 

۳- روش سوم تجميع نظرات 

)۳(                                                                                                       

تبيين شاخص های تصميم گيری منبع یابی جهانی در صنعت 
پوشاک

 در ادامه نيز ســاختار سلسله مراتبی در نظر گرفته شده در این مقاله، 
در شکل ۳ آورده شده است.  در نمودار سلسله مراتبی سطح اول شامل 
هدف یعنی انتخاب تامين کننده جهانی در صنعت پوشــاک و نساجی 
است. در سطح دوم معيارهای اصلی از جمله: کيفيت، تحویل، هزینه، 
مخاطره و وضعيت تامين کننده مشــاهده می شود. در سطح سوم نيز 
زیرمعيارهای مرتبط با هر معيار قرار گرفته اند. در ادامه به طور مختصر 
هریک توضيح داده خواهد شــد. جدول 2 نيز خالصه ای از معيارها و 

زیرمعيارها و تعاریف هر یک را نشان می دهد.
۱-کيفيــت )C1(: یکی از مهم ترین عامل هــا که منجر به یافتن منابع 
خارج از کشــور می شــود، محصوالت با کيفيت باالی خارجی است. 
کيفيت محصول را می تــوان با پيروی از زیرمعيارهای زیر اندازه گيری 
کرد: انطباق محصول با مشــخصات، تکنيک هــای ارزیابی کيفيت و 

قابليت اطمينان.
2- تحویــل )C2(: مانع اصلــی منبع یابی جهانی، تاخيــر در حمل و 
نقل و افزایش زمان انتظار اســت. در این روند از انتخاب مناسب ترین 
تامين کننده باید به شــبکه زنجيره تامين کامل و به موقع دسترســی 
داشت و همچنين توانایی برای دنبال کردن برنامه تحویل دقيق با توجه 
به تقاضای مشتری داشت. زیرمعيارهای مرتبط با معيار کيفيت شامل 

موقعيت جغرافيایی و مدت حمل و نقل است.
۳- هزینه )C3(: سود یک سازمان به طور مستقيم می تواند با هزینه های 
عمليــات تحت تاثير قرار بگيرد. این عامل تأثيرگذار در فرآیند انتخاب 
اســت. در بازار جهانی کنونی، شرکت باید یک پایگاه کم هزینه عرضه 
پيدا کند که در آن قيمت خرید، عوارض واردات، هزینه اسناد و مدارک، 
هزینه حمل و نقل، هزینه های ارتباطی را به حداقل برساند. عمده زیر 
معيارهایی که می تواند این معيار را تحت تاثير قرار دهد عبارت است از: 

قيمت فروش، هزینه حمل و نقل و تعرفه

شکل۳: ساختار سلسله مراتبی انتخاب تامين کننده جهانی در صنعت نساجی و پوشاک
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۴- مخاطــرات )C4(: انتخاب عرضه کننده جهانی بســيار خطرناکتر از 
همتای داخلی آن است. به تبع آن، تصميم انتخاب تامين کننده جهانی 
به شدت توســط مخاطرات تحت تاثير قرار دارد. خطرات عرضه موثر، 
نياز دارد به شناسایی و کسب درآمد از رویدادهای خطر، احتمال وقوع 
و احتماالت شــرکت برای جایگزین منابع تاميــن و عوامل خطر که 
می تواند فرآیند انتخاب تامين کننــده جهانی را تحت تاثير قرار دهد. 
مخاطره را از طریق زیرمعيارهای زیر می توان بررسی کرد: نوسانات ارز، 
از دست دادن دانش، وضعيت سياسی کشور تامين کننده و مخاطرات 

حمل و نقل.   
۵- وضعيــت تامين کننده )C5(: عملکرد و ســابقه تامين کنندگان در 
انتخاب بهترین هــای تامين کننده جهانــی از محصول خاص، کمک 
می کند. توليد کنندگان باید اطالعات تامين کننده را بر فایل ها حفظ و 
جمع آوری اطالعات در مورد عملکرد گذشته آن را انجام دهند. برخی 
از زیــر معيارهای مهــم را می توان به صورت زیــر بيان کرد: ظرفيت، 
شــباهت های فرهنگی و زبانی، انعطاف پذیری و پاسخگویی و شهرت 

)برند(.  

الگوریتم حل 

از طرف دیگر، به طور کلی روش فرآیند تحليل سلسله مراتبی و تاپسيس 
به طور گســترده برای تصميم گيری چند معياره اســتفاده می شوند. 
همانطور که در شکل 2 به راحتی قابل مشاهده است، در صورت تعدد 
معيارها، زیرمعيارها و تامين کنندگان، ساختار سلسله مراتبی پيچيده تر 
و مقایسات زوجی در روش تحليل فرآیند سلسله مراتبی بيشتر می شود 
و موجوب طوالنی تر شــدن زمان انجام محاسبات خواهد شد. هنگامی 
که مقایسات زوجی افزایش پيدا کند موجب طوالنی شدن پرسشنامه 
می شود و ممکن است پاسخ دهندگان دچار اشتباه شوند و یا اینکه به 
دليل طوالنی بودن پرسشــنامه و کم حوصلگی مقایسات را با دقت پر 
نکنند که این امر موجب عدم دقت و اطمينان کافی در نتایج بدســت 
آمده می شود. از طرف دیگر، روش تاپسيس نيز از محبوبيت زیادی در 
مســائل تصميم گيری چندمعياره برخوردار است اما در این روش وزن 
معيارها بدســت نمی آید و باید از سایر روش ها محاسبه گردد. بنابراین 
در این مقاله برای جلوگيری از طوالنی شدن و افزایش مقایسات زوجی 

مراجعتعریفزیرمعيارمعيار

جهانی

• قيمت فروش تامين کننده
• هزینه حمل و نقل

• تعرفه و ماليات

• قيمت و ارائه تخفيف های مقداری 
• هزینه کانال توزیع و هزینه حمل و نقل کاالها از کشور 

تامين کننده به مقصد
• قوانين خاص هر کشور برای تعرفه تحميل شده بر 

صادرات و واردات کاال

]1،2،16،20،21]

کيفيت

• انطباق محصول با مشخصات
• قابليت اطمينان محصول

• تکنيک های ارزیابی کيفيت

• توانایی توليد کننده به ارائه محصوالت مطابق خصوصيات 
توليد کننده 

• ارائه محصوالت بادوام و قابل اعتماد 
• ارزیابی مکرر کيفيت توسط تامين کننده و تعهد برای 

جلوگيری از  شکست کيفيت

]1،16،20]

تحویل
• موقعيت جغرافيایی
• مدت حمل و نقل

• محل منبع تامين کننده و وضعيت دسترسی
- •

]1،16]

مخاطرات

• از دست دادن دانش
• نوسانات نرخ ارز 

• وضعيت سياسی کشور تامين کننده
• مخاطرات حمل و نقل

• از دست دادن دانش، دزدی یا تخلف از حقوق مالکيت 
فکری 

• نوسانات و تنوع ارزها 
• ثبات سياسی و سياست خارجی

• آسيب رسيدن به محتویات حمل شده و یا دزدی 

]1،2،21،20]

وضعيت
تامين
کننده 

• ظرفيت
• شباهت های فرهنگی و زبانی
• انعطاف پذیری و پاسخگویی

• شهرت/برند

• امکانات توليد منبع
منظور  به  زبانی  و  اخالقی  فرهنگی،  شباهت های  بررسی   •

سهولت ارتباطات
تقاضای  به  توجه  با  تغييرات  به  تامين کنندگان  توانایی   •

مشتری 
• در نظر گرفتن ماهيت رقابتی منبع، صداقت، نظم و انضباط، 

اعتبار، ثبات مالی برای همکاری های بلند مدت 

]1]

جدول2: خالصه ای از تعریف معيارها و زیرمعيارهای منبع یابی جهانی
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و نيز بدست آوردن وزن معيارها، تلفيق دو روش تحليل فرآیند سلسله 
مراتبی و تاپسيس استفاده شده است.

از طرف دیگر، این دو روش،  به دليل اســتفاده از یک مقياس گسسته 
مــورد انتقاد قرار می گيرند زیرا که نمی توانند عدم اطمينان و ابهام در 
تصميم گيری اولویت های ویژگی های مختلف را مدیریت کنند. اهميت 
نســبی معيارهای تصميم گيری های مختلف در انتخاب عرضه کننده 
جهانی شامل یک درجه باالیی از قضاوت ذهنی و فردی است. ارزیابی 
زبانی از احساســات و قضاوت های انسانی مبهم هستند و این منطقی 
نيســت برای نشــان دادن الویت ها از قضاوت های کيفی استفاده کرد. 
بنابرایــن به منظور بهبــود روش های مورد اســتفاده، این مقاله یک 
رویکرد ترکيبی فرآیند تحليل سلســله مراتبی و تاپســيس مبتنی بر 

فازی-گروهی با استفاده از اعداد فازی مثلثی برای نشان دادن قضاوت 
تصميم گيرندگان و تبدیل معيارهای کيفی به کمی اســتفاه می کند. 
شــکل ۴، چارچوب تصميم گيــری در مورد مســاله انتخاب بهترین 
تامين کننده جهانی با رویگرد تلفيقی، در این مقاله را نشان می دهد.   

روش محاسباتی برای محاســبه وزن اولویت های مختلف و در نهایت 
تصميم گيری در مورد بهترین گزینه جهانی  با استفاده از روش فازی- 
فرآیند تحليل سلسله مراتبی-تاپســيس را می توان به شرح زیر بيان 

کرد:
 AHP -ایجاد سلسله مراتب و روش فازی :II و I فاز

مرحله 1: پس از ایجاد ســاختار سلســله مراتبــی، الویت یک معيار بر 
دیگری از طریق پرسشنامه تعيين می شود.

شکل۴: چارچوب کلی تصميم گيری در مورد مساله انتخاب بهترین تامين کننده جهانی با رویکرد تلفيقی         
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مرحله 2: تجميع نظرات کارشناســان و بدســت آوردن یک عدد فازی 
برای هر الویت، که از طریق رابطه )2( محاسبه می شود. سپس ماتریس 
مقایسه فازی برای معيارها و زیرمعيارها با توجه به هدف با کمک فرم 

پرسشنامه، تشکيل می شود.
مرحله 3: ارزش فازی مصنوعی )با توجه به مرجع ]۱[(  با توجه به هر 

معيار، با از طریق رابطه ۵ محاسبه می شود: 

   )۴(

مرحلــه 4: تعيين ميزان احتمال برتری هــر ارزش فازی مصنوعی )با 
اســتفاده از درجــه اعتبار [2۵[(: اگــر A و B دو عدد فازی مثلثی به 
صورت زیر باشند، درجه اعتبار عدد فازی عدد B نسبت به A از طریق 

معادله ۵ و معادالت ۷ و ۸  قابل محاسبه است: 
 

)۵(

)6(

)۷(

      )۸(
                                                                                            

درروابط ۵ تا ۸، درجه امکان و درجه لزوم می باشند و درجه امکان دو 
عدد فازی نسبت به یکدیگر از طریق رابطه ۷ و ۸ قابل محاسبه است.  

اگر در این صورت  و اگر در این صورت خواهد بود.
مرحله 5:  بدست آوردن حداقل درجه امکان برتری هر معيار بر دیگری، 
کــه از طریق در نظر گرفتن مقدار کمينه بين درجات اعتبار هر معيار 

بدست می آید. 
مرحله 6: تعيين بردارهــای وزن معيارها با کمک حداقل درجه امکان 

برتری هر معيار ، با اعداد بدست امده در مرحله ۵.
مرحله 7: نرمال کــردن بردارهای وزن و تعيين وزن نهایی معيارها )از 

طریق تقسيم بر مجموع وزن ها(
مرحله ۸: تکــرار مراحل ۱تا ۷ برای تصميم گيری در مورد وزن نهایی 

کلی زیرمعيارها با توجه به معيار مرتبط.

فاز III: تاپسيس-فازی 
مرحله 9: ایجاد نظرات بيانی هر زیرمعيار نســبت به گزینه ها و سپس 
نظــرات بيانی به اعداد فازی تبدیل شــده و نظرات خبرگان از طریق 

فرمول )۳( ادغام می شوند. 

 )a,b,c( مرحله 10: نرمالسازی براساس زیرمعيارهای مثبت و منفی: اگر
 b ،a را یک عدد فازی ادغام شــده در نظر گرفته و سپس بين سه عدد
وc بيشترین و کمترین مقدار به ترتيب max و min ناميده شود، نرمال 

شده آن از طریق معادالت 9 و ۱0 محاسبه می شود.  

  )9(

 )۱0(
  

مرحله 11: ایجاد ماتریس تصميم وزنی نرمالش شــده، از طریق ضرب 
وزن کلی زیرمعيار در عدد فازی نرمال شــده مرتبط با هر زیرمعيار و 

هر گزینه. 
مرحله 12: حالت ایده آل و ضد ایــده آل برای هر زیر معيار، با توحه به  
فرمول ۱۱ و ۱2 محاسبه می شود و پس از آن فاصله هر گزینه از حالت 

ایده آل و ضد ایده آل محاسبه می شود.

  )۱۱(

)۱2(

همچنين با توجه به اینکه اعداد فازی مثلثی در این مقاله استفاده شده 
است، برای بدست آوردن فاصله FPIS و FNIS برای هر گزینه، مطابق 

فرمول ۱۳ و ۱۴، عمل می شود.

                                                                                                               
                                                                                                                    )۱۳(

 )۱۴(

مرحلــه 13: ضریب نزدیکی برای هر یک از گزینه ها مطابق فرمول ۱۵ 
محاسبه می شود. 

                                                                                                               
)۱۵(

مرحله 14: رتبه بندی تامين کنندگان با توجه به ضریب نزدیکی )بهترین 
تامين کننده دارای باالترین ضریب نزدیکی خواهد بود(. 

مطالعه عددی در زنجيره عرضه پوشاک
در محيــط جهانــی، توليد کنندگان بــا منابع محــدود می خواهند، 
تامين کنندگان بالقوه برای تامين محصول مــورد نياز خود را ارزیابی 
کنند. توليد کننده بایــد تمام معيارهای مهم ممکن که موثر بر عرضه 

محصول می باشد را شناسایی کند. 
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پس از جست وجوهای گسترده، پنج معيارها نخست شناسایی می شوند 
و در آخر ۱6 زیر معيار و شش تامين کننده در صنعت پوشاک در نظر 
گرفته می شود )سلسله مراتب کلی انتخاب بهترین تامين کننده جهانی 

به راحتی در قسمت ۴-2، شکل ۳ قابل مشاهده است(. 
همانطور که در بخش قبل گفته شــد، پس از ایجاد ســاختار سلسله 
مراتبی، از طریق پرسشــنامه ای برای مقایسه معيارها با توجه به هدف 
اصلی و مقایســه زیرمعيارها با توجه به معيارها، نظرات کارشناســان 
جمع آوری شــده و نظرات ادغام می شــوند. سپس، با روابطی که برای 
فرآیند تحليل سلســله مراتبی ذکر خواهد شــد، وزن کلی معيارها و 

زیرمعيارها محاسبه می شود. 
الزم به ذکر اســت روش AHP مورد استفاده در این مقاله مشابه روش 
مورد اســتفاده در مقاله ]۱[ می باشد با این تفاوت که در مقاله حاضر، 
تجميع نظرات به صورت گروهی و تعيين ميزان احتمال برتری ارزش 
فازی مصنوعی با اســتفاده از درجه اعتبــار، صورت می گيرد. در ادامه 
روش پيشنهادی در این مقاله، در صنعت نساجی و پوشاک پياده سازی 

می شود.
فاز I وII: ایجاد سلســله مراتب و روش فازی- AHP : در این قســمت 
با توجه به بخش ۵ و الگوریتم ارائه شــده، مثال عددی مذکور بررسی 

می شود.

مرحله 1: پرسشنامه ای مشــابه جدول ۳ برای مقایسه دوبه دو معيارها 
نســبت به هدف اصلی و زیرمعيارها نسبت به معيار مرتبط، تهيه و در 

اختيار کارشناسان قرار گرفت.
مرحله 2: ابتدا تجميع نظرات کارشناســان انجام می شــود و ســپس 
ماتریس مقایســه فازی برای معيارها و زیرمعيارها، )مطابق جدول ۴( 

تشکيل می شود. 
مرحله 3:  ارزش فازی مصنوعی )با توجه به مرجع ]۱[(  با توجه به هر 
معيار، با از طریق فرمول )۴( محاسبه می شود. برای مثال، ارزش فازی 

مصنوعی برای معيار اول به صورت زیر محاسبه می شود.
مرحله 4: تعيين ميــزان احتمال برتری هــر ارزش فازی مصنوعی با 

استفاده از روابط )۵( تا )۸(. )جدول ۴(

مرحله ۵:  بدست آوردن حداقل درجه امکان برتری هر معيار بر دیگری. 
برای مثال برای معيار C1  داریم:  

خيلی مهم )4,4/5, معيارها
)3/5

مهم
)2/5 ,3 ,3/5( 

برابر
)1،1،1(

اهميت کم 
)1/5 ,2,2/5(

خيلی کم اهميت 
معيارها)1,1/5, 0/67(

کيفيت **  هزینه

تحویل  **هزینه

مخاطره* * هزینه

وضعيت تامين کننده ** هزینه

تحویل  **هزینه

مخاطره * *هزینه

وضعيت تامين کننده   **هزینه

مخاطره ** هزینه

وضعيت تامين کننده **  هزینه

وضعيت تامين کننده * *هزینه

جدول۳: مقایسه دوبه دو معيارها و نظرات کارشناسان

C1C2C3C4C5معيارها

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(

جدول۴: ماتریس مقایسه فازی معيارها با اعداد فازی تجميع شده
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و برای سایر معيارها نيز خواهيم داشت:   

  

مرحله 6: تعيين بردارهــای وزن معيارها با کمک حداقل درجه امکان 
برتری هر معيار ، با اعداد بدست امده در مرحله قبل.

مرحله 7: بردارهای وزن نرمالســازی می شــوند و وزن نهایی معيارها 
تعيين می شود.

مرحله 8: ماتریس مقایسه فازی زیرمعيارهای کيفيت در جدول ۵ نشان 
داده شــده است. برای ســایر زیرمعيارهای مرتبط با هر هر معيار، این 

ماترس تشکيل شده و مراحل ۳ تا ۷ مشابه توضيحات محاسبه می شود. 
در ادامه پس از محاسبه وزن کلی زیرمعيارها، محاسبات مرتبط با فاز 

سوم انجام می شود. )جدول ۵(

فاز III: تاپسيس -فازی
مرحله 9: نظرات بيانی هر زیرمعيار نســبت به گزینه ها مشابه جدول 6 
)برای زیر معيار S1( تعيين و سپس نظرات بيانی به اعداد فازی تبدیل 

شده و نظرات خبرگان از طریق فرمول )۳( ادغام می شوند.  
مرحلــه 10:  نرمال ســازی براســاس زیرمعيارهــای مثبــت و منفی: 
زیرمعيارهای S1،S2،S3،S4،S13،S14،S15،S16 مثبت می باشند؛ یعنی هرچه 
بيشتر باشند بهتر است و مابقی زیرمعيارها منفی هستند. نرمالسازی 
مطابق معادالت 9 و ۱0 محاسبه می شــود. برای مثال برای زیرمعيار 
S1، اعداد نرمالش شــده به صورت جدول ۸ خواهد بود و برای ســایر 

زیرمعيارها مشابه S1  عمل می شود.
  S1 مرحله 11: ساخت ماتریس تصميم وزنی نرمالش شده. برای زیر معيار

در جدول ۷ نشان داده شده است.

وزنS1S2S3زیرمعيارهای کيفيت 
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 ۵: ماتریس مقایسه فازی زیرمعيارهای کيفيت با اعداد فازی تجميع شده

وزن کلی زیرمعيار S1 )بدست آمده با AHP(نرمال شدهگزینه هازیرمعيارها

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(

جدول ۷: ماتریس وزنی زیرمعيار  

گزینه هازیرمعيار
ادغام نظرات نظرات بيانی

D3D2D1

)3/12, 3/6, 4/1( م خم خم  A1هزینه

 )2/8, 3/3, 3/8(م خ ممA2هزینه

)1/8, 2/08, 2/3(مم بA3هزینه

)2/5, 3, 3/5( مممA4هزینه

)1/8, 2/08, 2/3( م مبA5هزینه

)2/8, 3/3, 3/8( م خم مA6هزینه

جدول 6: رتبه گزینه ها با نظرات بيانی و اعداد فازی ادغام شده

خيلی مهم )4,4/5, 3/5( - مهم )3/5, 3, 2/5( - برابر )1, 1, 1( - اهميت کم )2,2/5, 1/5(- خيلی کم اهميت )1,1/5, 0/67(
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مرحله 12: حالت ایده آل و ضد ایــده آل برای هر زیر معيار، با توحه به  
فرمول ۱۱ و ۱2 محاســبه می شــود. برای مثال، حالت ایده آل و ضد 

ایده آل برای زیرمعيار S1  به صورت زیر است:

برای ســایر زیرمعيارها مشــابه زیرمعيار S1  عمل می شود. همچنين با 
توجه به اینکه اعداد فازی مثلثی در این مقاله استفاده شده است، برای 
بدست آوردن فاصله FPIS و FNIS  برای هر گزینه، مطابق فرمول ۱۳ 

و ۱۴، عمل می شود.
جدول ۸ : اعداد فازی نرمال شده برای معيار 

مرحلــه 13: ضریب نزدیکی برای هر یک از گزینه ها مطابق فرمول ۱۵ 
محاسبه می شــود. جدول 9، نتایج محاسبه فاصله هر گزینه و ضریب 

نزدیکی را نشان می دهد.
مرحله 14: رتبه بندی تامين کنندگان با توجه به ضریب نزدیکی. با توجه 

به جدول 9 خواهيم داشت: 

A1> A2> A3> A4>A5

بنابرایــن تامين کننده 6 به عنوان بهتریــن تامين کننده و پس از آن 
تامين کننده جایگزین، تامين کننده ۱ خواهد بود. همچنين در شــکل 
۳ – )الف( وزن کلی زیرمعيارها -که از فاز دوم بدســت آمده اســت- 
مشــاهده می شود. مشاهده می شــود که برخی زیرمعيارها دارای وزن 
کلی صفر می باشــند و این به این معنی است که در نهایت ضرب وزن 

کلی زیرمعيار در اعداد فازی نرمال شده موجب می شود که برخی اعداد 
ماتریس فازی نرمال شــده صفر گردد و فاصله ایده ال و ضد ایده آل نيز 

صفر گردد. 
همچنين، با توجه به شــکل ۳، نمایان است برخی معياهار دارای وزن 
  S4 و S6 ،S13 بيشــتر و برخی دارای وزن کمتری هستند و زیرمعيارهای
دارای وزن کلی بيشتری نسبت به سایر زیرمعيارها می باشند. بنابراین 
اثر بيشتری در محاسبات مرتبط با انتخاب بهترین تامين کننده خواهند 
گذاشت. شــکل ۳- )ب( نيز، رتبه یندی تامين کنندگان را با توجه به 

ضریب نزدیکی نشان می دهد

نتيجه گيری و تحقيقات آینده

در زنجيــره تامين، همکاری توليد کننده و تامين کننده به طور معمول 
دشوار و مهم اســت و این ارتباط می تواند کانال توزیع را کنترل کند. 
هماهنگی خــوب و تبادل اطالعات با تامين کننــده در تصميم گيری 
عملکرد شرکت بسيارمفيد اســت. داشتن منبع کارآمد، هميشه برای 
شــرکت یک تصميم مهم است زیرا شکســت و ضعف در آن منجر به 
تاخير بيش از حد و در نهایت خدمات مشتری ضعيف می شود. در این 
مقاله معيارهای و زیر معيارها با توجه به سناریو کسب و کار جهانی و 

تجربه کارشناسان شناسایی شده است. 
تعداد زیاد معيارها و زیر معيارها نشان می دهد که انتخاب تامين کننده 
جهانی کار آسانی نيست. در مقاله حاضر سعی شده که عوامل مهم در 

نرمال شدهگزینه هازیرمعيارها

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(

جدول ۸ : اعداد فازی نرمال شده برای معيار 

شکل ۳: الف( نمودار ميله ای وزن کلی زیرمعيارها در انتخاب تامين کننده، ب( نمودار ميله ای اولویت نهایی تامين کنندگان

-dگزینه ها
td+

tCt

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

جــدول 9 : نتایج محاســبه ضریب نزدیکی حاصل از روش فرآیند تحليل سلســله 
مراتبی-تاپسيس-فازی
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روند انتخاب بهترین تامين کننده جهانی نســاجی و پوشاک شناسایی 
و تجزیه و تحليل آن با رویکرد فازی- فرآیند تحليل سلســله مراتبی-

تاپسيس انجام شود.
به عنوان توســعه آتی، در فرآیند انتخاب عرضه کننده جهانی مســاله 
تخصيص سفارش نيز باید در نظر گرفته شود چرا که در صورت وجود 
چند تامين کننده این مســاله اهميت بيشــتری پيدا می کند. به طور 
کلی فرآیند انتخاب تامين کننده به زمان و تقاضا حســاس است و در 
دوره ای از زمان تغير  می کند بنابراین بيشتر روی انعطاف پذیری فرآیند 

تصميم گيری در آینده تاکيد شده است. 
همچنين تصميم گيری در مورد انتخاب منبع جهانی ممکن است شامل 
دستورالعمل های زیست محيطی و اخالقی تعيين شده توسط شرکت 

توليد کننده باشد.

نمادها

نمادهای مورد استفاده به جهت مدل سازی به صورت زیر است. 

اندیس ها:
اندیس مرتبط با معيارها  i = 1,...,n

اندیس مرتبط با زیرمعيارها  j = 1,...,ki

اندیس مرتبط با تامين کنندگان  t = 1,...,m

نمادها:
معيارهای اصلی    Ci

زیرمعياره   Sij

تامين کنندگان     GSt

تجميع نظرات کارشناسان   W
ارزش فازی مصنوعی برای معيار  ام   Fi

درایه  ام معيار  ام در ماتریس مقایسات زوجی   Ni
j

عدد فازی نرمال برای زیرمعيارهای مثبت   Ntj
+

عدد فازی نرمال برای زیرمعيارهای منفی   Ntj
-

حالت ایده آل    I+

حالت ضد ایده آل     I-

فاصله هر گزینه از حالت ایده آل   dt
+

فاصله هر گزینه از حالت ضد ایده آل   dt
-

ضریب نزدیکی برای هر تامين کننده        Ct

سایر نمادها:
فرآیند تحليل سلسله مراتبی   AHP

تکنيک ترتيب ترجيحات شبيه به راه حل ایده آل   TOPSIS
انتخاب تامين کننده جهانی   GSS

درجه امکان   Pos
درجه لزوم   Nec

درجه اعتبار                 Cr
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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 analyti-
cal 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.
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