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سخه ست و موارد ن صرف ا صات منبع ذکر کردهبرداریو ت شخ صورت شده از آثار دیگران را با ذکر کامل م ام. در
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  تقدیم به

 

 روح پاک پدرم 

 .که عالمانه به من آموخت تا چگونه در عرصه زندگي، ایستادگي را تجربه نمایم

 

 و به مادرم

 دریای بي کران فداکاری و عشو که وجودم برایش همه رنج بود و وجودش برایم همه مهر 

 

  همسرمو به 

داني از يلبي آکنده از عشو و معرفت که محیطي سرشار از سالمت و امنیت و آرامش و به پاس يدر 

 .آسایش برای من فراهم آورده است
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 تشكر و قدرداني: 

سرکار خانم دکتر فرناز برزین پور که همواره با گفته هایشان  ،با تقدیر و تشكر شایسته از استاد فرهیخته و فرزانه

سازنده و راهنمای خوب و واالیي بو ساز و  سعه  بادند و با نكته ها و حمایت های همه جانبه و راهنمایي های کار

 .در این زمینه بر من دریغ ننمودندصدر از هیچ کمكي 

ساعدت با امتنان بیكران از  سامان آيای دکتر  جناب ی شائبه بي های م شاورمیر  ستاد م شوایي، ا ، که مرا پی

 .اند داده یاری مشفقانه و صمیمانه
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 چكیده

  سازمان هر خروجي کیفیت بردن باال برای اساسي و حیاتي هایاستراتژی از یكي کنندگانتأمین مناسب انتخاب

 و انتخاب هایگزینه تمامي گرفتن نظر در با خریدار آن طي که اسششت فرایندی کنندگانتأمین انتخاب. اسششت

 .دارد انتخابي یکنندهتامین با خود روابت بهبود در سعي هاآن ارزیابي معیارهای

  روشهای و اندپرداخته کنندگانتأمین انتخاب و ارزیابي موضوع بررسي بهمتعددی  هایپژوهش اخیر هایسال در

ندبردهکاربه را سشششازیبهینهو  گیریتصشششمیممختلف  کار  هایروشیكي از  .ا تهبه  یابي  ششششدهگرف جهت ارز

 است. 4هاداده، روش تحلیل پوششي کنندگانتأمین

ارزیابي و انتخاب اسشششت، در مرحله اول،  ششششدهارائهدو مرحله  ارائه مدلي اسشششت که در نامهپایانهدف از این 

شيبا رویكرد تحلیل کنندگانتأمین ش سفارش به  شودميانجام  هادادهپو صیص  ریزی از طریو برنامه هاآنو تخ

معیارهای پایداری شامل  پیشنهادشدهمدل  هر دو مرحله . دردهدميرا تشكیل  نامهپایانمرحله دوم این  ،ریاضي

بینانه و بینانه، بدو از سششه رویكرد خوش  شششدههمحیطي در نظر گرفتمعیارهای اجتماعي، ايتصششادی و زیسششت

وش ر ، ریاضي بودن مدل چندهدفهبا توجه به در نهایت،  است. شدهها استفادهدادهپوششيتحلیل کارانهمحافظه

، به کار GAMS24.5 افزاربا اسششتفاده از نرم کندميکارا تولید  هایجوابکه  شششدهتقویتون محدودیت اپسششیل

 شده است.گرفته

ا معدن کنندهتأمین 43ی هادادهاسشششت.  ششششدهانجامکارخانه سشششنل الماس در این تحقیو مطالعه موردی در 

نه  کارخا بالگری این ششششودميششششده و وارد مرحله اول  آوریجمعسشششنل(ی این  با غر   41، کنندگانتأمین. 

پارامتری که در میزان خرید از  عنوانبه هاآنی برتر انتخاب و  وارد مرحله دوم شششده، سششوز  وزن کنندهتأمین

ج حاصششل از حل . نتایشششودميتابع هدف اول در مدل مرحله دوم لحاظ  عنوانبه، شششودميضششرب  کنندگانتأمین

 تخصیص داده شود. کنندهتأمینمدل ریاضي، میزان سفارشاتي است که بایستي به هر 

 

 .ریاضي، پایداری، محدودیت اپسیلون ریزیبرنامه ها،دادهپوششيتحلیل ،کنندگانتأمین انتخاب: یکلید واژگان
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   مقدمه -4-4

ست که در دهه  تامینزنجیرهمدیریت  شرکتمیالدی ظهور یافته 31پدیده ای ا ست. تالش   هاسازمانها و  ا

ه خود را با باالترین کیفیت و کمترین هزین موردنیازمحصوالت  بتوانند مشتریانبر این است که از این طریو 

جریانهای مواد، اطالعات و  وسششیلهبهکه  شششودمياز دو یا چند سششازمان تشششكیل  تامینزنجیره دریافت کنند.

ند بنگاه هایي باشششندکه مواد اولیه، يطعات، توانمي. این سششازمانها شششوندميجریانهای مالي به یكدیگر مربوط 

کنند. حتي خود ماتي چون توزیع، انبارش، عمده فروشششي و خرده فروشششي تولید مينهایي و یا خدمحصششول

 .یكي ازاین سازمانها در نظرگرفت توانميمصرف کننده نهایي را نیز 

صنایع   سیاری از  ضوع را به همراه بهبود در فرایندهای تولید مدیران ب شدند خوبيبهاهمیت این مو  متوجه 

شرکت کافي پذیری در توانایيفرایندهای داخلي و انعطاف بهبودبا تنها  ريابتي حضور در بازار که ش ش ش ش های ش

تامین ید کنند و ششششرکتکنندگان نیسشششت بلكه  نه تول با بهترین کیفیت و کمترین هزی ید موادی  با  نیز 

صوالت نیز بایتوزیع ست ستيکنندگان مح سیا سعارتباط نزدیكي با  شتههای تو ش ه بازار تولیدکننده دا   .ندبا

سئله انتخاب  روازاین ست ک تامینزنجیرهاولین گره در  عنوانبه کنندگانتأمینم سائلي ا ضروری ترین م ه از 

 تاکنون توجه زیادی از پژوهشگران را به خود جلب کرده است.

 

 مسئله تحقیقمعرفي  -4-2

به انتخاب  توانميهای آن بخش ترینمهممرحله تشششكیل شششده اسششت که از  2کلي فرایند خرید از  طوربه

، مذاکره و عقد کنندگانتأمیناین مراحل عبارتند از سشششاخت و خرید، انتخاب  اششششاره کرد. کنندگانتأمین

مسشششائلي که در انتخاب  ازجمله. (7،7112اآیسشششوا منابع وتحلیلتجزیهيرارداد، ایجاد همكاری، تدارکات و 

 ندهکنتأمینگیرد این است که از چه محصولي سفارش داده شود؟ از کدام يرار مي موردتوجه کنندگانتأمین

 شود؟ .هایي سفارش دادهشود؟  و در چه دورهشود؟ به چه میزان سفارش دادهسفارش داده

بسششیاری از  تامینزنجیرهموضششوع جدیدی نیسششت و يبل از ظهور مفهوم  کنندگانتأمینی انتخاب مسششئله 

اند. ولي اینكه این موضشششوع را در يالب جدیدی و هيرارداد موردبررسشششياین مسشششئله را  ایگونهبهها پژوهش

و مفروضششات دنیای حقیقي را به آن اضششافه کرد، موضششوعي  هامحدودیتدانسششت و  تامینزنجیرهای از مرحله

 ازجملهمربوط به پایداری  . همچنین گنجاندن مفاهیماستشدهن توجهآبه  شدتبهاست که در دنیای امروز 
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صادی، اجتماعي و  ستمعیارهای ايت سئله را تا حد ممكن به دنیای وايعي نزدیكتر  تواندمينیز  محیطيزی م

 سازد. 

ست که با ارائه سعي بر این ا ریزی و برنامه 9هادادهپوششيی یک مدل تلفیقي از روش تحلیلدر این پژوهش 

یاضشششي بهترین  ندگانتأمینر به به ه کن فارش  یداری تعیین ششششود.  هاآنمراه میزان سششش پا در ششششرایت 

بندی و کارامد رتبه کنندگانتأمینغربالگری ششششده و  DEAی اول توسشششت روش در مرحله کنندگانتأمین

هایي همچون تخفیف و ظرفیت و از طریو مدل ریاضشششي با در نظر گرفتن محدودیت ششششوندميدهي وزن

ندگانتأمین نه کردن هاهدفو  کن ند بهی مان نهیي ه خاب  هایهزی ید، انت ید و ارزش خر ندميخر و  ششششو

صیص داده  صورتبه هاسفارش سنل  شدهارائه. در ادامه مدل شودميبهینه به آنان تخ صنعت   منظوربهدر 

 .  شودميسازی پیاده هاآنکننده امعدن سنل( و میزان سفارش به انتخاب بهترین تامین

 

 ضرورت تحقیق -4-9

سئ ست که امروزه  ازجمله کنندگانتأمینی انتخاب لهم سائلي ا ضرورت  شدتبهم صنعت های مختلفي  در 

 هاآندر این صششنایع نیازمند شششناسششایي معیارهایي هسششتند که بتوان به کمک  هاسششازمانکرده اسششت. پیدا

به  وزني که  کنندگانتأمیناز  بندیرتبه با توجه  به بهترین نحو  کنندگانتأمینبه دسشششت آورد و  دارند 

 تقسیم کرد. هاآنرا میان  هاسفارش

اسششت.  شششدهانجام کنندگانتأمینهای زیادی بر روی مسششئله انتخاب در طول سششال های مختلف پژوهش

سال 1لویز سب  4319در  شنهاد کرد که انتخاب یک منبع منا ست که بخش خرید  ترینمهمپی سئولیتي ا م

توجه و تمرکز زیادی به بررسي معیارهای انتخاب 4321از سال .(7147ستاک،در یک کارخانه به عهده دارد ا

معیار را برای این مسششئله در نظر  79 9دیكسششون 4321شششده اسششت. ابتدا در سششال  کنندگانتأمینو ارزیابي 

 (.2،7141گرفت اپاتیل

ر د کنندگانتأمینکیفیت و تحویل معیارهای کلیدی در انتخاب  پیششششنهاد کرد که معیارهای يیمت، 2ایوانز

معیار عملكرد، ايتصاد، وفور، موافقت نامه ها و هنجارهای اجتماعي را در 9 8باشند. لمان و اشانسيصنعت مي
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سه معیار کیفیت، يیمت و زمان تحویل را شامل  کنندگانتأمینپیشنهاد کرد که انتخاب  3نظر گرفت. شیولي

ستم کنترل، يیمت و ... را جزء مهترین معیارها نیز کیفیت، برنامه تولی 41. . کادیک و دیلشودمي سی د،اعتبار 

 .(7141اپاتیل، پیشنهاد کرد

  مسششئله انتخاب کهازآنجایياسششت.  شششدهارائه کنندگانتأمینرویكردهایي متفاوت برای حل مسششئله انتخاب 

  انتخاب صحیح و مناسب روش ارزیابي بسیار مهم است. استبا معیارهای چندگانه  ایمسئله کنندگانتأمین

اند و پرداخته کنندگانتأمیندر سششال های اخیر گروهها و افراد زیادی به بررسششي موضششوع ارزیابي و انتخاب 

در این زمینه  طرحهای پژوهششششي هبخش عمده ای از بدناند که  کاربردهبهروششششها و متدهای مختلفي را 

ریزی های فازی، برنامه، تئوری مجموعهAHP44. رویكرد اسششت هادادهیل پوششششششي اسششتفاده از رویكرد تحل

 اند.و گسترش یافته شدهمطرح کنندگانتأمینآرماني و یا ترکیبي از این ها نیز در مسئله انتخاب 

سال  47وبر سي کنندگانتأمینسه رویكرد را برای انتخاب 4338و همكارانش نیز در  و این  يرار داده موردبرر

، این هادادهو تحلیل پوششششششي چندهدفهریزی برنامه هایروشبا ترکیبي از  توانميموضششوع را که چگونه 

با  هدف طراحي سششیسششتم ارزیابي  7112در سششال  49را حل نمود، اسششتفاده کرد. در مقاله ای که زو مسششئله

  افزاررمنعوامل در  وتحلیلتجزیه وسیلهبهغذایي انجام داد ارتباط میان شاخص ها صنعت مواد  کنندگانتأمین

SPSS ست. یكي یافتهکاهش سیار کنندگانتأمین انتخاب زمینه در که متدهایي از ا شته کاربرد ب   ست،ا دا

DEA ست ضي ریزیبرنامه های تكنیک از گیریبهره با که ا   واحدهای از ایمجموعه عملكرد ارزیابي به ریا

 .پردازدمي متعدد هایخروجي و هاورودی باوجود گیریتصمیم

انجام شد تقسیم بندی معیارها به دو دسته ی معیارهای  7147در سال  14دابز اولین ايدامي که در پژوهش

ست ستم وزنیارائهمحیطي و سنتي و معیارهای زی سی ستک  شخیص معیارهای زی محیطي و دهي برای ت

خاب انت یمسئلهمسئله بود. معیارهای پایداری در محیطي بر روی بررسي اثر تغییر در وزن معیارهای زیست

شده کنندگانتأمین ست که کمتر به آن توجه  سیار مهم ا ضوعي ب صادی، اجتماعي و مو سائل ايت ست. م ا

 کنند.کننده نقش به سزایي را اعمال ميمحیطي در انتخاب بهترین تامینزیست
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های های ریاضششي با مفروضششات و محدودیتاز مدل کنندگانتأمینانتخاب  منظوربهبسششیاری از پژوهشششگران 

یي همانند بهینه کردن هاهدف، موجودی،کیفیت و ...  و هاسشششفارشمختلفي همچون انواع تخفیف، میزان 

 ها بهره گرفتند.ارزش خرید و هزینه

انتخاب  باهدف چندهدفهخطي ریزی ریاضششي غیرو برنامه AHPبا ترکیب روش 7113در سششال  49کوکانگول

نیز با  42لین(. 7113مدلي جدید را توسششعه داداکوکانگول، هاآنکننده و تخصششیص سششفارش به هترین تامینب

ضوع انتخاب و برنامه TOPSIS42وANPادغام رویكردهای  سي مو با در نظر  کنندگانتأمینریزی خطي به برر

مدلي با  یارائهبا  48وار(. 7144هایي همانند تقاضشششا، کیفیت، تحویل و بودجه پرداختالین،گرفتن محدودیت

ننده کنقل، کیفیت و تحویل سشششعي در انتخاب بهترین تامینودر نظر گرفتن معیارهای يیمت، هزینه حمل

ستاوار،ترین هزینهباکم شته ا سال  43کانان(. 7141ی ممكن دا با دو هدف کم کردن  7149و همكارنش در 

 (.  7149ارائه کردنداکانان، مسئلهین هزینه ها و بیشینه کردن ارزش خرید مدلي ریاضي برای ا

ه . کاست، صنعت سنل کندميدر آن خودنمایي  وضوحبهسازی این روند صنایعي که ضرورت پیاده ازجمله

ا ب بریسنل هایکارخانهاختصاصي در  هاسفارش سازیبهینهدر این پژوهش سعي بر این است روندی برای 

 ، توسعه داده شود.کنندگانتأمین عنوانبههای مرتبت با معادن سنل استفاده از داده

 ینتامزنجیرهمقاالت مختلف در این زمینه، متوجه شششدیم که توجه اندکي به مسششائل پایداری در  یبامطالعه

با در نظر گرفتن مفروضاتي همچون  هادادهریزی ریاضي و تحلیل پوششيشده است و همچنین ترکیب برنامه

 ه دهد.کننده ارائتصمیمي مناسب برای انتخاب بهترین تامین تواندميیف، ظرفیت و معیارهای پایداری تخف

 

 

 اهداف تحقیق -4-1

ت آن تا حد ممكن به دنیای وايعي اضوفرمتا مدلي ارائه گردد که اهداف و  نامه سعي شده استدر این پایان

و  هادادهیک مدل تلفیقي از روش تحلیل پوششي یارائههدف از این پژوهش این است که با  نزدیكتر باشند.

ضي بهترین برنامه سفارش به  کنندگانتأمینریزی ریا شود.  هاآنبه همراه میزان  شرایت پایداری تعیین  در 
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و  بندیرتبهکارامد  کنندگانتأمینغربالگری ششششده و  DEAی اول توسشششت روش در مرحله کنندگانتأمین

با در نظر گرفتن و از طریو مدل ششششوندميدهي وزن ي همچون تخفیف و ظرفیت هایمحدودیتریاضشششي 

ندگانتأمین نه کردن هاهدفو  کن ند بهی مان نهیي ه خاب  هایهزی ید، انت ید و ارزش خر ندميخر و  ششششو

صیص داده  صورتبه هاسفارش سنل شودميبهینه به آنان تخ صنعت  ست که در  سعي بر این ا  رمنظوبه. 

سفارش به ترین تامینانتخاب به سنل( و میزان  شود.پیاده شدهارائهمدل  هاآنکننده امعدن   ورطبه سازی 

 کلي اهداف فرعي و اصلي بدین يرار است:

 هدف اصلي:

 انتخاب  منظوربهریاضشششي  ریزیبرنامهو  هادادهیک مدل تلفیقي از روش تحلیل پوششششششششي  یارائه

 در شرایت پایداری هاآنبه همراه میزان سفارش به  کنندگانتأمینبهترین 

 هدف فرعي:

  یتدر نظر گرفتن حدود یت هایم گانتأمیني همچون تخفیف و ظرف ند ند هاهدفو  کن مان یي ه

 خرید و ارزش خرید هایهزینهکردن بهینه

  در مراحل مختلف تحقیومحیطيزیستدر نظر گرفتن معیارهای پایداریاايتصادی، اجتماعي و ) 

 

 سواالت تحقیق  -4-5

سخگویي به  ضوع این پژوهش به وجود مي آیند که پا در انجام پژوهش و ایجاد  هاآنسواالتي در رابطه با مو

 مثمرثمر خواهد بود. مسئلهدر نوآوری 

 

 

 سواالت اصلي

 ود؟نم بندیرتبهرا  کنندگانتأمین، هادادهبا استفاده از رویكرد تحلیل پوششي  توانميچگونه  .4

 ؟استفاده کردی اول تحقیو برای مرحله توانمي ی DEAاز چه نوع مدل  .7

 چگونه باید باشد؟ کنندگانتأمینبه  هاسفارشجهت تخصیص  سازیبهینهمدل  .9

 سواالت فرعي
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 بایستي در نظر گرفته شود؟ کنندگانتأمیني در حوزه ی پایداری برای انتخاب هایشاخصچه  .4

 باید در نظر گرفت؟ ریاضي ریزیدر نوشتن مدل برنامه یيهاهدفو  هامحدودیت،چه مفروضات  .7

 

 انکنندگتأمینانتخاب  یمسئلهمدل جدیدی را توسعه داد که  توانمي شدهمطرحبا در نظر گرفتن سواالت 

با در نظر گرفتن معیارهای پایداری توسشششعه و با مدلي چندهدفه  ایدورهالت تک محصشششولي و چند حرا در 

 دهد.

 

 مراحل تحقیق -4-6

سششازی روش تحقیو این پژوهش از نوع کمي بوده و شششامل مدلسششازی و برنامه ریاضششي ریاضششي جهت بهینه

 است: 4-4شكل  صورتبه نامهپایانکلي  مراحل .استمسئله 

 

  ساماندهي تحقیق -4-7

ضیات در نظر  صل اهمیت، اهداف کلي و فر سئله شدهگرفتهدر این ف رح ش کنندگانتأمینی انتخاب برای م

 هاهدادرا با رویكرد تحلیل پوششششششي  کنندگانتأمینداده شششد. در فصششل دوم مروری بر مطالعاتي که انتخاب 

 هاسشفارشهای ریاضشي، تخصشیص  ریزیبرنامهاند و همچنین مقاالتي که با رویكردی ترکیبي و توسشعه داده

  موردبررسششيم نیز روش تحقیو و مدل پیشششنهادی اسششت. در فصششل سششوبهینه را انجام داده اند، ارائه  شششده

سنل پیاده شدهيرارگرفته صنعت  صل نیز  این مدل در یک مورد وايعي،  ست و در انتهای ف شده و ا سازی 

صل چهارم نیز  موردبررسيکاربرد آن  شنهادات آتي را معرفي  گیرینتیجهيرار خواهد گرفت. ف و  ندکميو پی

 .اندشدهاست ذکر  شدهاستفاده هاآنانجام پژوهش از  درروندعي که در انتهای پژوهش منابع و مراج
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ها مطلوب آیا داده

 هستند؟

کیفي  هادادهآیا 

 هستند؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هاپوششي دادهکنندگان با رویكرد تحلیل بندی نهایي تأمینرتبه  

کنندگان موجود شناسایي تأمین  

کنندههای معیارهای هر تأمینگیری در رابطه با دادهتصمیم  

 استفاده از طیف لیكرت

هانرمالیزه کردن داده  

های نرمالیزه شدهمعكوس کردن داده  

ی مدل ریاضي جهت تخصیص سفارشات با در نظر گرفتن مفروضات و محدودیت هاارائه  

 بلي

 بلي

 خیر

 خیر

 

ادبیات موضوعمرور   

مختلف  هایمدل بررسي شناسایي معیارها 

DEA 

تخصیص  هایمدلبررسي 

 سفارشات

کنندگان از طریو مرور ادبیات و نظرات خبرگاننهایي کردن معیارهای انتخاب تأمین  

هاانتخاب رویكرد مناسب تحلیل پوششي داده  

ها به عنوان ضریبي در توابع هدف مرحله بعدکنندگان کارا و انتقال وزن آنانتخاب تأمین  

آوری داده ها و تحلیل نتایج حاصلهی موردی در صنعت سنل، جمعانجام مطالعه  

مراحل تحقیو -4-4شكل  


