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تاریخ دریافت1310/60/11 :
تاریخ پذیرش1310/60/11 :
چکیده 
انتخاب و ارزیابی صحیح در فرآیند مدیریت تأثیر به سزایی در بازدهی ،کارایی ،بهرهوری و از همه مهمتر
کیفیت عملیات دارد .عرضهکنندگان نیز بهعنوان جزء بسیار مهم و الینفک در مدیریت زنجیره تأمین مطرح
میگردند و آنها هستند که درواقع تأمینکنندگان عمده خدمات و تجهیزات موردنیاز سازمانها میباشند .در هر
زمینه از پروژههای مختلف ،تعدادی از عرضهکنندگان وجود دارند که بهصورت بالقوه دارای شرایط و تواناییهای
الزم جهت انجام پیمان میباشند .اما مسئله این است که کدام تأمینکننده باید انتخاب گردد که بیشترین
کارایی را برای سازمان داشته باشد و برای سازمان مشکلآفرین نباشد؟ درواقع هدف اصلی این پژوهش رتبهبندی
تأمینکنندگان صنعت ابزارسازی با استفاده از رویکرد ترکیبی فرآیند تحلیل سلسلهمراتبی فازی و کوالیفلکس
) (FAHP-QUALIFLEXاست .کوالیفلکس یک روش تصمیمگیری چندمعیاره عملی و مفید برتری
داشتن برای رتبهبندی و انتخاب گزینهها میباشد .تحقیقات اخیر نشان داده است که منطق ساده این روش
موجب بهکارگیری کامل اطالعات در آنالیز تصمیم و رویه محاسباتی آسان آن شده است.
بدین منظور ابتدا بر اساس شاخصهای عملکردی استاندارد صنعت ابزارسازی و با استفاده از رویکرد فرآیند
سلسلهمراتبی ،وزن شاخصها تعیینشده و سپس با بهکارگیری تکنیک کوالیفلکس ،تأمینکنندگان صنعت
مذکور رتبهبندی میشوند.
واژگان کلیدی :تأمینکنندگان ،رتبهبندی ،رویکرد فرآیند تحلیل سلسلهمراتبی ،تکنیک کوالیفلکس

 - 1دکترای تخصصی مدیریت صنعتی دانشگاه تهران
 - 2استادیار دانشگاه بوعلیسینا همدان
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مقدمهوبیانمسئله

ابزارسازی بعد از صنایع مادر ،یکی از صنایع اصلی و مهم صنعت هر کشوری بوده که با
دریافت مواد اولیه و تبدیل آن به قطعات و محصوالت قابلاستفاده و یا بهنوعی تولید الزامات اولیه
جهت تبدیلشدن به یک محصول نهایی در صنایع دیگر ،نقشی محوری واصلی دارد .در صنعت
ابزارسازی ،نوع فعالیت ،ماشینآالت و خط تولید مناسب محصول ،از مواردی هستند که یک
صنعتگر ابزارساز ،با توجه به تجربه و علم روز دنیا میتواند آنها را با ترتیبی منظم در کنار هم
چیده و با توجه به سیاست اصلی آن صنعت که تولید کمی یا کیفی میباشد از این ترکیب
استفاده نماید.
در این صنعت ،فرآیند تعریفشده و قابلکنترل در تولید قطعات ،خرید مواد اولیه مناسب و
مرغوب از تأمینکنندگان ،نگهداری محصول و توجه به بخش تحقیق و توسعه جهت دستیابی به
کیفیت و رقابت با صنایع رقیب است .آنچه در این راستا بسیار مهم است ،سرمایه انسانی مناسب،
ماشینآالت و مواد اولیه باکیفیت و از همه مهمتر تأمینکنندگان قوی میباشد ،بهطوریکه در
صورت فقدان هر یک از موارد مذکور ،زنجیره تأمین ملزومات در این صنعت ناقص گشته که در
این صورت ابزارساز از شرایط رقابتی حاکم بر این صنعت بازمانده و بهر حال دریکی از ابعاد کمی
یا کیفی یا قیمت تمامشده ،توانایی رقابت با انبوه صنایع فعال در این زمینه را ندارد.
هدف اصلی از این پژوهش رتبهبندی تأمینکنندگان صنعت ابزارسازی بر اساس شاخصهای عملکردی
صنعت با استفاده از رویکرد ترکیبی فرآیند تحلیل سلسلهمراتبی فازی و تکنیک کوالیفلکس 1است.
تکنیک کوالیفلکس برای نخستین بار توسط پروفسور پیلینک 2در سال  1100معرفی شد و
سپس در موسسه اقتصادی هلند در روتردام توسعه داده شد .این روش بهعنوان یک تکنیک
بنیادی برای تعداد زیادی از پروژههای تحقیقاتی زیر نظر موسسه اقتصادی هلند استفادهشده
است ،از قبیل :انتخاب مکان دومین فرودگاه بینالمللی هلند ،برنامهریزی منطقهای در اندونزی،
مدیریت آب در مقیاس منطقهای و بسیاری دیگر از مطالعات تحقیقاتی .نقطه شروع این تکنیک
تعمیمی بود از روش جایگشتهای (پرموتاسیون) ژاکوت الگرانژ .این تکنیک مبتنی بر روش
ترتیب الگرانژ است که بر اساس ارزیابی تمام حالتهای ممکن از رتبهبندی گزینهها بهترین
رتبهبندی را ارائه میدهد .ارزیابی در این روش بهصورت رتبهای صورت میگیرد و امتیازات در
قالب اندیسهای هماهنگ و ناهماهنگ داده میشود (پیلینک.)1101 ،

)1. QUALIFLEX (Qualitative Flexible Multiple Criteria Method
2. Paelinck
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در تکنیک کوالیفلکس ابتدا باید با یکی از روشهای وزندهی ،اوزان شاخصها محاسبه
شوند .در این پژوهش ،از فرآیند تحلیل سلسلهمراتبی فازی برای محاسبه وزن شاخصها
استفادهشده است.
صنایع ابزارسازی تولیدکننده انواع قطعات فلزی بوده که با استقرار سیستمهای مدیریت کیفیت،
ایمنی و بهداشت حرفهای بر اساس استانداردهای  ISO1661:2661و  OHSAS11661:2660در
راستای اهداف راهبردی خود با تفکر بهبود مداوم و اثربخش در عملکرد کیفی ،ایمنی و بهداشت
شغلی میکوشد .در حال حاضر این صنعت با داشتن نیروی انسانی کارآمد و کارگاههای مجهز و
پیشرفته و نیز فرآیندهای مختلف تولیدی ازجمله ماشینکاری ،عملیات حرارتی ،فورج ،ریختهگری،
قالبسازی و  ...یکی از شرکتهای قطعهساز پیشرو در کشور میباشد که این مهم نمایانگر قابلیت و
توانمندی این شرکت در راستای برآوردن جامعه اسالمی ایران میباشد.
در حال حاضر این صنعت دارای سه تأمینکننده میباشد که برخی از سفارشهای ماهانه
صنعت را تأمین میکنند .این سه تأمینکننده ازنظر صنعت دارای عملکرد نسبتاً خوبی بوده و
اکثر سفارشهای را بهموقع تحویل میدهند .تمامی تأمینکنندگان به دنبال دریافت و تحویل
بیشترین سفارش از صنعت هستند .مدیر صنعت به این میاندیشد که رتبهبندی دقیقی ازنظر
شاخصهای عملکردی صنعت بین تأمینکنندگان داشته باشد ،چراکه رتبهبندی تأمینکنندگان،
از یکسو به کسب شرایط رقابتی در این صنعت و به دنبال آن به افزایش کیفی قطعات بسیار
کمک مینمایند ،از سویی دیگر ،بحث انتقال اطالعات و دانش در حصول کیفیت و رقابت در این
صنعت بسیار مؤثر است .به همین منظور با مراجعه به اسناد و مدارک و تشکیل جلسات مختلف
در صنعت میان مدیران ارشد و معاونان ،چهار شاخص عملکردی مهم (هزینه ،تحویل بهموقع،
کیفیت ،انعطافپذیری) شناسایی و نهایی شدند.
روشتحقیق

در این تحقیق پس از تعیین و شناسایی شاخصهای عملکردی ،از نظرات  16متخصص و خبره
صنعت ابزارسازی برای مقایسه زوجی میان شاخصها استفادهشده و با روش فرآیند تحلیل
سلسلهمراتبی فازی ،وزن شاخصها محاسبه میشوند .نهایتاً با بهرهگیری از تکنیک کوالیفلکس،
تأمینکنندگان صنعت رتبهبندی میشوند .لذا این پژوهش یک پژوهش کمی (فرآیند تحلیل
سلسلهمراتبی فازی و تکنیک کوالیفلکس) میباشد .بر این اساس دو سؤال اساسی زیر مطرح میشود:
سؤال اول :اهمیت (وزن) شاخصهای عملکردی تأمینکنندگان صنعت ابزارسازی چگونه است؟
سؤال دوم :رتبه تأمینکنندگان صنعت ابزارسازی بر اساس شاخصهای عملکردی مذکور
چگونه است؟
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شکل یک ،فلوچارت متدولوژی ارائهشده در این تحقیق را نشان میدهد:
شناسایی و استخراج شاخصهای عملکردی با استفاده از نظرات مدیران صنعت ابزارسازی
توزیع و جمعآوری  16پرسشنامه مقایسه زوجی شاخصها با استفاده از نظرات خبرگان صنعت
تعیین اهمیت (وزن) شاخصها با رویکرد فرآیند تحلیل سلسلهمراتبی فازی
رتبهبندی تأمینکنندگان صنعت ابزارسازی با استفاده از

()FAHP

تکنیک کوالیفلکس ()QUALIFLEX

شکل  :1فلوچارت متدولوژی تحقیق
فرآیندتحلیلسلسلهمراتبیفازی

تکنیکپیشنهادیکوالیفلکس-

فرآیند تحلیل سلسلهمراتبی فازی

فرآیند تحلیل سلسلهمراتبی اولین بار توسط ساعتی در سالهای  1111 ،1112و
 1111توسعه داده شد (ساتی )1111 ،1و تقریباً بهعنوان بهترین و پرکاربردترین رویکرد
تصمیمگیری چندشاخصه شناختهشده است (کتی )2662 ،2همچنین بهعنوان یک ابزار
تصمیمگیری چندمعیاره ،تکنیک تخمین وزن در زمینههای زیادی ازجمله ارزیابی،
برنامهریزی و توسعه ،تصمیمگیری و پیشبینی و غیره بهطور گستردهای استفادهشده است
(وایدیا . )2660 ،3فرآیند تحلیل سلسله مراتبی توانایی تجزیه مسائل پیچیده به اجزای
سازنده و سادهسازی کاربرد این مسائل را دارد (داگدویرن )2661 ،2و (کانیداری.)2660 ،1
فرآیند تحلیل سلسله مراتبی بهطور گستردهای برای مسائل تصمیمگیری استفادهشده
و بهطور موفقی برای مسائل عملی زیادی کاربرد دارد .علیرغم کاربردهای بسیار ،غالباً
انتقاداتی به این روش به دلیل ناتوانی در اجرای مناسب ابهامات و تردیدهای منطقی ناشی

1. Saaty
2. Cathy
3. Vaidya
4. Dagdeviren
5. Konidari
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از نگاشت ادراک تصمیمگیرندگان برای اعداد دقیق واردشده است .فرآیند تحلیل سلسله
مراتبی سنتی نیاز به قضاوتهای (اعداد) معین یا دقیق دارد .درهرصورت به دلیل
پیچیدگی و تردیدهای موجود در مسائل تصمیمگیری جهان واقعی ،تصمیمگیرندگان
بیشتر مایل به فراهم کردن قضاوتهای فازی باشند .از زمانی که بلمان و زاده نظری رفتار
تصمیم را در یک محیط فازی توسعه دادند ،روشهای مختلفی برای اجرای سیستمهای
تصمیمگیری چند معیاره گسترشیافتهاند  .با مراجعه به ادبیات تحقیق مربوط به فرآیند
تحلیل سلسله مراتبی فازی ،میتوان چندین روش پیشنهادی را برای این رویکرد یافت.
اولین رویکرد توسط الرهوون 1و همکار ( )1113پیشنهادشده است .در این روش عناصر
ماتریس معکوس با اعداد فازی مثلثی بیانشدهاند .در نقطه مقابل ،باکلی ،)1111( 2اعداد
ذوزنقهای را برای تعیین نسبتهای مقایسهای فازی استفاده کرد .اینیت ،)2662( 3یک
رویکرد بر مبنای توسعه فازی از فرآیند تحلیل س لسله مراتبی ارائه داد .این مقاله بر روی
محدودیتهای فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی برای گرفتن اطالعات قابلمالحظه در
دسترس تمرکز کرد .این مطالعه اثبات کرد که تمام نتایج معین و معتبر از طریق مالحظه
تمامی اطالعات استخراجشده از محدودیتها میتواند حاصل شود .کوالک،)2661( 2
مطالعهای درزمینه انتخاب شرکت ترابری چندشاخصه برای زنجیره تأمین با بهکارگیری
1
طراحی بدیهی چندشاخصه فازی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی انجام داد .ارنسال
و همکاران ( ،)2660فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی را برای تحلیل ارتباط بین مزایای
رقابتی ،اولویتهای رقابتی و رقابتهای شرکتها در مفهوم مدیریت فناوری استفاده کرده
است .گولکت 0و همکار ( ،)2660یک مطالعه مقایسهای برای پایهریزی متدولوژیهای
فازی پیچیده در ارزیابی عملکرد یک سیستم تولیدی انجام داد و نشان داد که رویکرد
فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی بهترین نتایج را ارائه میدهد و شامل مراحل زیر است:
مراحل اجراء :این رویکرد ،نظری مجموعه فازی را برای بیان قضاوتهای مقایسهای

1. Larhoon
2. Bakly
3. Eneat
4. Collak
5. Erensal
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نامعین بهعنوان یک عدد فازی بکار میبرد و شامل پنج مرحله زیر است:
مرحله اول (ایجاد سلسلهمراتب تصمیم) :همانطور که در بخشهای قبلی ذکر شد،
مشابه با روش سنتی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ،قدم ابتدایی ،شکستن مسائل
تصمیمگیری پیچیده به یک ساختار سلسلهمراتب یا طراحی مدل سلسلهمراتبی شاخصها
میباشد که در شکل دو ارائهشده است:
رتبهبندی تأمینکنندگان صنایع
ابزارسازی

هزینه

تحویل بهموقع

تأمینکننده 1

کیفیت

تأمینکننده 2

انعطافپذیری

تأمینکننده 3

شکل  :2ساختار سلسلهمراتبی از تأمینکنندگان و شاخصهای عملکردی

مرحله دوم (تعیین ماتریس مقایسه زوجی و محاسبه نرخ سازگاری آن بهصورت زیر):
جدول  :1تعیین ماتریس مقایسه زوجی و محاسبه نرخ سازگاری

که:

عدد فازی مثلثی مربوط به متغیرهای زبانی

میباشد.
در این پژوهش از متغیرهای زبانی در نظر گرفتهشده بهصورت جدول دو ،استفادهشده
که پس از توزیع پرسشنامه مربوط به مقایسات زوجی چهار شاخص :هزینه ( ،)C1تحویل
بهموقع ( ،)C2کیفیت ( ،)C3انعطافپذیری ( ،)C4به  16نفر از خبرگان صنعت
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ابزارسازی و تکمیل و جمعآوری نظرات آنها بهصورت متغیرهای زبانی و تبدیل آنها به
اعداد فازی ،اطالعات وارد نرمافزار اکسل شد و سپس با استفاده از روش میانگیری
هندسی ادغامشده و نهایتاٌ مقادیر ماتریس نهایی تجمیعی (ادغامی) نظرات خبرگان برای
تعیین درجه اهمیت و وزن شاخصها بهصورت جدول سه حاصل شد:
جدول  :2طیف اعداد فازی و متغیر زبانی برای مقایسات زوجی و تعیین درجه اهمیت
مقیاسهای زبانی برای
درجه اهمیت

خیلی
پایین
()VL

پایین
( )L

متوسط
پایین
()ML

یکسان
( )M

متوسط
باال
()MH

باال
()H

خیلی
باال ()VH

اعداد فازی مثلثی

66/12

123

23/12

201

10/11

011

11/116

جدول  :3ماتریس تجمیع نظرات خبرگان در خصوص شاخصهای عملکردی
انعطافپذیری

تحویل بهموقع

کیفیت

شاخصهای

هزینه

عملکردی
هزینه

1/66

2/66

3/66

6/16

6/06

6/26

1/66

2/66

2/66

1/66

1/66

1/66

1/66

1/66

3/66

0/66

3/66

2/66

1/66

1/66

1/66

6/16

6/21

6/11

6/06

6/16

6/16

1/66

1/66

1/66

6/16

6/33

6/12

1/66

1/00

1/11

کیفیت

1/66

1/66

1/66

16/66

2/66

1/00

6/33

6/26

6/13

6/33

6/21

6/13

انعطافپذیری

تحویل
بهموقع

پس از جمعآوری نظرات خبرگان بهصورت مقایسه زوجی ،بهمنظور کنترل نتیجه
مقایسهها ،نرخ سازگاری برای هر ماتریس ،محاسبه میگردد تا سازگاری مقایسه زوجی،
تخمین زده شود.
در رابطه با بررسی سازگاری در روشهای تحلیل سلسله مراتبی فازی ،مطالعات کمی
انجام شده است .باکلی بیان میکند که یک ماتریس مقایسه فازی
که نشان دهنده حاصل ضرب فازی
با
ناسازگار است اگر
است و برابری فازی را بیان میکند .به طورکلی گامهای بررسی سازگاری یک ماتریس
مقایسه زوجی فازی به صورت زیر است.:
گام اول (تقسیم ماتریس مثلثی فازی به دو ماتریس):
در این روش بهمنظور بررسی سازگاری ،الزم است از هر ماتریس مقایسه زوجی ،دو
و .
ماتریس مجزاء تشکیل شود.
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برای یافتن نرخ سازگاری ،بردار وزن هر یک از این دو ماتریس باید محاسبه شود .ازآنجاکه
این ماتریسها شامل دادههای قطعی (غیرفازی) هستند ،میتوان از روش ساعتی برای محاسبه
 ،از روابط زیر به دست میآیند:
و
بردار وزن استفاده نمود .لذا ،بردارهای اوزان
مقادیر میانی ترجیحات هر خبره (مقادیر میانی اعداد فازی مثلثی)
میانگین هندسی حدود باال و پایین اعداد مثلثی فازی
گام دوم (محاسبه بردار وزن هر ماتریس با استفاده از روش ساعتی بهصورت زیر):

;
گام سوم (محاسبه بزرگترین مقدار ویژه برای هر ماتریس بهصورت زیر):

گام چهارم (محاسبه شاخص سازگاری با استفاده از روابط):
=

=

گام پنجم (محاسبه نرخ سازگاری با استفاده از رابطه زیر):
=

,

=

درصورتیکه هر دو شاخصها کمتر از  6/1بودند ،ماتریس فازی سازگار است و
درصورتیکه هر دو بیشتر از  6/1بودند از تصمیمگیرنده تقاضا میشود تا در اولویتهای
بیشتر از  6/1بود
یا
ارائهشده تجدیدنظر کندو درصورتیکه تنها
تصمیمگیرنده در مقادیر (حدود) میانی قضاوتهای فازی تجدیدنظر خواهد کرد .در این
پژوهش پس از اعمال رویه فوق ،با استفاده از فرمولنویسی در اکسل مقادیر:
حاصل شد که نشان میدهد ماتریس مقایسه زوجی
و
فازی از سازگاری مناسبی برخوردار است.
011
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مرحله سوم (تعیین ماتریس ستون ترکیبی فازی بهصورت جدول چهار):
جدول  :2ماتریس ستون فازی مرکب

که:

در این مرحله مقدار بسط مرکب فازی هر یک از مؤلفهها یا ماتریس ستون فازی
مرکب را به کمک فرمولنویسی نرمافزار اکسل بهصورت جدول پنج محاسبه میکنیم:

جدول  :1ماتریس ستون فازی مرکب محاسبهشده در نرمافزار اکسل

1/60

6/30

6/11

6/12

6/30

6/11

6/26

6/12

6/62

6/00

6/13

6/61

مرحله چهارم (تعیین ماتریس ستون دیفازی مرکب بهصورت جدول شش):
جدول  :0ماتریس ستون ترکیبی دیفازی

که:
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=)
)=Min
)=Min
)=Min
)=Min

پس از به دست آوردن مقدار بسط مرکب فازی ،درجه امکانپذیری برای هر حالت دوتایی
ممکن و حداقل درجه امکانپذیری هر یک از شاخصها را نسبت به سایر شاخصها به دست
میآوریم تا پس از فرمولنویسی در نرمافزار اکسل ماتریس ستون دیفازی مرکب بر مبنای
درجات ارزش مطابق جدول هفت حاصل گردد:
جدول  :0ماتریس ستون دیفازی مرکب بر مبنای درجات

C4
6/010210

C3
6/116331

C2
6/113163

C1
1

C1

6/016132

6/100211

1

1

C2

6/110101

1

1

1

C3

1

1

1

1

C4

6/010210

6/116331

6/113163

1

)V(Ci>C1,C2,C3,C4

مرحله پنجم (محاسبه وزن معیارها) :نهایتاً از طریق تقسیم مقادیر سطر حداقل درجه
امکانپذیری بر مجموع مقادیر آن سطر ،بردار وزنی عوامل بهصورت جدول هشت به دست آمد:
جدول  :1بردار وزنی عوامل

انعطافپذیری

کیفیت

تحویل بهموقع

هزینه

6/0103

6/1163

6/1131

1

6/21

6/10

6/36

6/31
011

شاخصها
(اصالحشده)
حداقل درجه امکانپذیری
)V(Ci>C1,C2,C3,C4,C5
وزن
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کوالیفلکس

تکنیک

روش کوالیفلکس یکی از روشهای برتریداشتن برای حل مسائل تصمیمگیری
چندمعیاره است .این روش توسط پیلینک ( )1101 ،1100 ،1100توسعه داده شد و
پیلینک ( ،)1100روش جایگشت جکت الجرز 1را بهمنظور توسعه یک روش منعطف
3
تعمیم داد .انعطافپذیری این تکنیک از قابلیت بررسی همزمان اطالعات اصلی 2و ترتیبی
در فرآیند تصمیمگیری نشأت میگیرد .این روش بر پایه روش متریک 2یعنی انجام
مقایسات زوجی گزینهها و بر مبنای رابطه هر معیار تحت تمامی جایگشت (رتبهبندی)
های ممکن گزینهها طرحریزیشده است .سپس شاخصهای تطبیق و عدم تطبیق برای
هر زوج از گزینههای جایشگتها محاسبه میشود .نهایتاً جایگشتهای بهینه از گزینههایی
که ارزش شاخص تطبیق/عدم تطبیق را حداکثر کرده و ارجحترین گزینه در میان سایر
گزینهها میباشند ،تعیین خواهند شد.
در سالهای اخیر ،رویکرد کوالیفلکس توجه چشمگیری یافته و در مسائل
تصمیمگیری چندمعیاره در زمینههای مختلف بکار گرفتهشده است .برای مثال ،چن 1و
همکاران ( ،)2613یک روش کوالیفلکس برای نشان دهی مسائل چندمعیاره درزمینه
مجموعههای فازی فاصلهای نوع دوم توسعه دادهاند و در تصمیمگیری پزشکی به کار
گرفتند .چن ( ،)2612یک روش برتری کوالیفلکس فازی شهودی باارزش فاصلهای ارائه
0
داد .بر اساس چارچوب فازی نوع دوم ،وانگ 0و همکاران ( ،)2611یک روش درستنمایی
بر مبنای کوالیفلکس برای تصمیمگیری چندمعیاره گروهی در قالب تصمیم فازی
فاصلهای نوع دوم توسعه دادند .ژانگ 1و همکار ( ،)2611یک کوالیفلکس فازی مردد 1با

1. Jacquet-Lagreze’s
2. Cardinal
3. Ordinal
4. Metric
5. Chen
6. Wang
7. Likelihood
8. Zhang
9. Hesitant
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روش مقایسات فاصلهمحور عالمتدار بر یا حل مسائل چندمعیاره پیشنهاد دادند
بهطوریکه ارزیابی گزینهها و وزندهی معیارها هر دو توسط عناصر فازی مردد
بیانشدهاند.
گامهایاجرایی


گامهای اجرای روش کوالیفلکس به شرح زیر ارائه میشود (پیلنیک :)1101
محاسبه وزن معیارها (شاخصها) با یکی از روشهای وزندهی
تعیین همه ترتیبهای ممکن :در رتبهبندی  mگزینه (! )mحالت مختلف به وجود میآید.
انتخاب مجزا تمام ترتیبها و بررسی اجزای آن بر اساس تمام معیارها (شاخصها)
الف) چنانچه رابطه جزیی از یک ترتیب در یک شاخص خاص (مثالً شاخص اول) برقرار باشد،
امتیاز مثبت یک به آن تعلق میگیرد.
ب) چنانچه حالت تساوی برقرار باشد ،امتیاز صفر به جزء موردنظر تعلق میگیرد.
ج) درصورتیکه رابطه برقرار نباشد (برعکس باشد) امتیاز منفی یک به آن تعلق میگیرد.

محاسبه مجموع امتیازات هماهنگی ،تساوی و ناهماهنگی مربوط به هر یک از جای
گشتها.

محاسبه امتیاز نهایی هریک از ترتیبها از طریق فرمول زیر:
نشاندهنده بهترین رتبهبندی است.
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بندینهاییتأمینکنندگانصنعتابزارسازی

مطالعهموردی :
رتبه

با عنایت به استخراج چهار شاخص عملکردی در صنعت ابزارسازی و سه تأمینکننده
این صنعت و مراجعه به اسناد و اطالعات و مصاحبه با  16نفر خبره و مدیر ارشد صنعت،
نهایتاً ماتریس تصمیمگیری بهصورت جدول نه حاصل شد:
جدول  :1ماتریس تصمیمگیری

6/22

6/10

6/36

6/31

زیاد

متوسط

خیلی زیاد

11

متوسط

خیلی زیاد

متوسط

12

متوسط

کم

زیاد

10

w

شاخص /گزینه

ابتدا تمام حاالت ممکن در رتبهبندی را مینویسیم .چون این مسئله دارای سه گزینه (سه
تأمینکننده) میباشد ،بنابراین سه یعنی شش حالت مختلف از رتبهبندی به وجود میآید:

حال باید امتیاز تمام ترتیبهای مختلف را محاسبه نمود .بر اساس ترتیب اول انتظار
باشد .چنانچه در مقایسه زوج به زوج
و
،
میرود که
گزینهها در یک شاخص:
الف) رابطه برقرار باشد (امتیاز مثبت یک)
ب) رابطه برقرار نباشد (امتیاز منفی یک)
ج) در صورت تساوی (امتیاز صفر)
درنتیجه در شاخص اول که منفی (از جنس هزینه) است سه حالت داریم:

 ،بنابراین امتیاز منفی یک به آن تعلق میگیرد.
 ،بنابراین امتیاز منفی یک به آن تعلق میگیرد.
 ،بنابراین امتیاز مثبت یک به آن تعلق میگیرد.
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در شاخص دوم که مثبت (از جنس سود) است داریم:

 ،بنابراین امتیاز مثبت یک به آن تعلق میگیرد.
 ،بنابراین امتیاز مثبت یک به آن تعلق میگیرد.
 ،بنابراین امتیاز منفی یک به آن تعلق میگیرد.
در شاخص سوم که مثبت (از جنس سود) است داریم:

 ،بنابراین امتیاز منفی یک به آن تعلق میگیرد.
 ،بنابراین امتیاز مثبت یک به آن تعلق میگیرد.
 ،بنابراین امتیاز مثبت یک به آن تعلق میگیرد.
در شاخص چهارم که مثبت (از جنس سود) است داریم:
 ،بنابراین امتیاز مثبت یک به آن تعلق میگیرد.
 ،بنابراین امتیاز مثبت یک به آن تعلق میگیرد.
 ،بنابراین امتیاز صفر به آن تعلق میگیرد.
بهصورت جدول ده خواهد بود:
با توجه به این محاسبات ،مجموع محاسبات
جدول  :16محاسبات

شاخص /گزینه
2

1

1

-1

اگر همین عملیاتها را برای ترتیبهای ششگانه محاسبه کنیم ،خواهیم داشت:
جدول  :11مجموع محاسبات شش حالت رتبهبندی

شاخص /گزینه
2

1

1

-1

2

-2

3

-3

6

3

-2

2

-2

1

-3

3

6

-3

1

-1

-2

-1

-1

1
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حال باید نمرات هریک از ترتیبها را در وزن شاخصها ضرب کنیم تا به بهترین
ترتیب رتبهبندی برای گزینهها دستیابیم:

امتیاز مربوط به ترتیب اول از سایر امتیازهای محاسبهشده بیشتر میباشد ،بنابراین
مناسبترین رتبهبندی ،رتبهبندی اول خواهد بود ،یعنی ترتیب انتخاب گزینهها در این
صنعت بهصورت زیر خواهد بود:
جهگیریوپیشنهادها
نتی 

در این پژوهش از یک رویکرد ترکیبی فرآیند تحلیل سلسلهمراتبی فازی و کوالیفلکس
برای انتخاب و رتبهبندی تأمینکنندگان صنعت ابزارسازی استفادهشده است.
روش کوالیفلکس بر مبنای ارزیابی تمام رتبهبندیهای ممکن (جایگشتها )1گزینهها
در شرایط تطبیق 2و عدم تطبیق شاخصها پایهریزی شده است و بهعنوان یکی از
تکنیکهای برتریداشتن 3است که به مقایسات زوجی گزینهها بر اساس هر معیار تحت
تمامی جایگشتهای ممکن گزینهها پرداخته و جایگشتهای بهینهای که ارزش شاخص
تطبیق/عدم تطبیق را حداکثر نماید ،شناسایی میکند .نتیجه نهایی رتبهبندی نشان داد
که تأمینکننده شماره یک بهترین تأمینکننده بر مبنای چهار شاخص عملکردی صنعت
ابزارسازی میباشد.
در پایان پیشنهاد میشود در تحقیقات آینده برای رتبهبندی تأمینکنندگان صنایع از
تکنیکهایی نظیر اوامیکس ،اورسته و  ...استفادهشده و نتیجه رتبهبندی این روشها با
تکنیک کوالیفلکس مقایسه و بهترین روش برای رتبهبندی گزینهها انتخاب شود.

1. Permutations
2. Concordance
3. Outranking
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