
 75تا  59، از صفحه 1396، بهار 1، شماره 51نشریه تخصصی مهندسی صنایع، دوره 

 

59 

صنعتقطعاتکنندگاننیتأمیابیارزیبراگیریتصمیمچارچوبارائة

یشناختةبراساسنقشییخودرو
 

 4یکاکائسروه3ی،باقرمجید2ی،وسفساموئلی،*1یرضائمصطفیجهانگشای

 استادیار دانشکدة مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی ارومیه .1

 کارشناس ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی ارومیه .2

 دانشگاه عالمه طباطبائی. کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، 3

 کارشناس ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی ارومیه. 4
 

 (14/1/96، تاریخ تصویب: 3/11/95: شده اصالح، تاریخ دریافت روایت 9/3/95تاریخ دریافت: )

چکیده
خلدمات و اعتبلار هلر     محصلوالت/  تیل فیک افزایش یبرا یاساس یها راهبرداز  یکیها،  مناسبی از آن ۀکنندگان و انتخاب مجموع تأمین یابیارز

 یمناسلب بلرا   یچلارچوب  ۀو ارائ ارهایاز مع کیهر تیاهم زانیم نییتع کنندگان، نیتأم یابیارز یارهایمع ییشناسا ان،یم نیسازمان است. در ا

اثلر   گریدیک یرو یابیارز یارهایمع ،یقعوا یایکه در دننیسازمان دارد. با توجه به ا تیدر موفق ینقش مهم ی،ابیها در فرایند ارز آن یریکارگ به

. دیل دسلت آ  بله  یواقعل  یاهل  شلود تلا وزن   ملی درنظر گرفته  زین ارهایمع نیا انیخبرگان، روابط م یاهبر نظر عالوهپژوهش حاضر در  ،گیراند یم

 ارهایمع انیم یمعلول -یروابط عل براساس ییصنعت خودرو کنندگان نیتأم یابیارز یارهایوزن مع نییتع یبرا یشناخت ۀاز روش نقش ،درنتیجه

بلا   شود. ایلن چلارچوب   می رائهشده ا یده وزن یارهایبراساس مع کنندگان نیتأم یبند و درجه یابیارز یبرا یاستفاده شده است. سپس چارچوب

 .شده است یساز ادهیپ ییقطعات خودرو نیفعال در صنعت تأم یکشور، در شرکت یناخالص مل دیتوجه به نقش صنعت خودرو در تول
 

 .نقشۀ شناختی ،یابیارز یارهایمعیی، صنعت قطعات خودرو کننده، نیتأم ی و انتخابابیارز هایکلیدی:واژه

 

مقدمه
رقابت فشرده در بازارهای جهانی املروزی و معرفلی   دلیل  به

مشتریان،  یحیات کوتاه و انتظارات باال ۀمحصوالتی با چرخ

بلر   یتلا تمرکلز بیشلتر    انلد  مجبور شدههای تجاری  سازمان

 یا مجموعله  نیتأم ة ریهای تأمین داشته باشند. زنج زنجیره

ونقللل،  خللدمات حمللل کننللدگان هیللته کننللدگان، نیاز تللأم

و فروشللندگان اسللت کلله    کننللدگان عیللتوز سللازندگان،

 انیللمربللوط بلله مللواد خللاه، محصللوالت و جر هللای انیللجر

هلا بلا    سلازمان . ]1 [عناصر وجود دارد نیا نیدر ب یاطالعات

روابلط   تواننلد  ملی  نیتأم ة ریزنج تیریاز ابزار مد یریگ بهره

همکلاران   اتبلادل اطالعلات بل    یساز نهیخود را با به یتجار

 نیتوسعه دهند که ا هیمواد اول کنندگان نیتأم مانند یتجار

 شللتریهرچلله ب یو همکللار یبللا همللاهنگ  فقللط لهمسللئ

 .شود می یعمل کننده نیو تأم دکنندهیتول

 یجلا  بله  دکننلدگان یتول ایل هلا   سلازمان  ،این راسلتا در 

سلازمان   خلارج منابع از تأمین  شیافزا دنبال تولیدکردن، به

با  کننده نیو انتخاب تأم دیخر موضو  ترتیب، این . بههستند

و  نیتلأم  ة ریل زنج یاصلل  هایتوجه به قرارگرفتن در فراینلد 

 نلده یفزا یتل یهلای سلازمان، اهم   حلوزه  اهبر تم رگیارییتأث

و قطعلات   هیل ملواد اول  نیتلأم  ۀنل یهز، زیلرا  ]2[است  افتهی

 ۀنیاز هز یتوجه شایانفروشندگان، بخش   یاز طر یبیترک

درصلد ارزش محصلول    70طور متوسط  کاالها )به ةشد تماه

 ،اسلاس  . بلراین [3] دهلد  یمل  لیشلک ( را تهلا  هکارخان یینها

 یساز نهیو بهی ریپی رقابت شیافزا یبرا یدیتول یها شرکت

و انتخلاب   کننلدگان  نیتلأم  یابیل دنبال ارز به ن،یتأم ة ریزنج

 حیصلح  یبنلد  جله و در یابیارز[. 4هستند ]ها  کارآمدتر آن

 یمهل  در کسلب سلود بلرا     یتنهلا علامل   نه کنندگان نیتأم

ر بل اثرگلیار   یعنلوان علامل   بلکه به ،شود یم یها تلق سازمان

 دادن خللدمات و انجللاه  ۀمحصللول، ارائلل  دیللتول تیللفیک

در  ،جللهیمللورد توجلله اسللت. درنت یبازرگللان یهللا تیللفعال
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مناسلب در   ةکننلد  نیو انتخلاب تلأم   یابیارز ریاخ یها سال

 لیها تبلد  سازمان یراهبردی برا یبه موضوع نیتأم ةریزنج

مربللوط بلله انتخللاب   ماتیدر تصللم ،رکلللد شللده اسللت.

 نکله یدارد. نخست ا یا ژهیو تی، دو موضو  اهمکننده نیتأم

استفاده شلود   کنندگان نیتأم یابیارز یبرا ییارهایچه معاز 

کنندگان  تأمین ۀسیمقا یبرا ییها چه روشباید  نکهیا گریو د

 ۀدر مسلئل  یاصل التاز مشک یکی ،نیبنابرا ؛کار گرفته شود به

و  ارهلا یاز مع کیهر تیاهم زانیم افتنی کننده، نیانتخاب تأم

اسلت. در   کننلده  نیتلأم  یابیل ارز یمناسب برا یچارچوب ۀارائ

بلر   رگلیار یشلده و تأث  ییشناسلا  یعوامل و پارامترها واقعیت،

بله   دارند، گریکدیبا  یا دهیچیروابط پ، کنندگان نیعملکرد تأم

و بلر  د ریپلی  ملی  ریاز عوامل تأث یاریکه هر عامل از بس نحوی

 .گیارد یم رگیاریتأث گریعوامل د

با توجه بله روابلط    ارهایمع نیمؤثرتر ییشناسابنابراین، 

هلر  بله   یو اختصاح وزن منطقل ها  علی و معلولی میان آن

بله   یابیدسلت  یبلرا  کنندگان نیتأم یابیدر فرایند ارز معیار

اسلت.   یضلرور  یدر هر سلازمان  کننده نیتأم ۀنیانتخاب به

 انیل م علی و معللولی  روابط ییشناسا نیز  یتحق نیهدف ا

 نیل ا هلای  وزن نیلی و تع کننلدگان  نیتأم یابیارز یارهایمع

و  مختلف یها است. از جمله روش یابیدر فرایند ارز ارهایمع

 تلوان  یمل  ی،و معلول ین روابط علداد  نشانموجود در زمینۀ 

قدرتمنلد   هلای ابزار اشاره کرد که از یشناخت ۀبه روش نقش

از ایلن  سلت.  ارهایمع نیب یو معلول یارتباط عل نییتب یبرا

صلورت   به ارهیچندمع یرگی  یتصم های روش برخالفروش 

 نله یگز یتعلداد محلدود   بنلدی  تیل گسترده در مسلائل اولو 

 کننلده  نیمسلائل انتخلاب تلأم    رینظ اریمع یهمراه با تعداد

نظلر از   نیچنلد  عتجمیل  بلا  هلا  روش نیل . ادشو یاستفاده م

 ،یفل یو ک یکمل  یارهلا یخبره و با درنظرگلرفتن مع  نیچند

 کننلد،  یمل  بنلدی  تیل را اولو شلده  نییتع شیاز پ های نهیگز

کله   هلایی  نقشله  ی،در روش نقشۀ شناختی فلاز  که یدرحال

مختللف و   یرهلا یو متغ  یمفلاه  کننلد  یم  یخبرگان ترس

دارد و روابط علی و معلولی میان مفلاهی  را ملد    شماری یب

کلردن   ملدل  ییروش توانلا  نیل ا علالوه،  به. دهد نظر قرار می

را  ییتوانلا  نیل ا ارهیچنلدمع  هلای  کله روش  ددار را هلا  حلقه

در  یتیمحلدود  یشلناخت فلاز   ۀنقشل  گر،ید انیندارند. به ب

 نیو روابلط بل    یو تعلداد مفلاه   سلت  یس یدگیل چیپمیزان 

 یو کمل  یفیک یها داده افتیبا در نیندارد و همچن  یمفاه

 .درس می ییدور به همگرا نیبعد از چند

 ۀبراسلاس مطالعل   ی مورد بررسی در این تحقی ارهایمع

، اما اند قطعات خودرو متمرکز شده نیصنعت تأم بر ،یمورد

روش پیشللنهادی بللا اعمللال تغییللرات در ماهیللت معیارهللا، 

  ،یل تحق نیل اقابلیت استفاده را در سایر صنایع دارد. هدف 

بللر  یمبتنلل کننللدگان نیتللأم یابیللارز یبللرا یچللارچوبارائللۀ 

و بلا   ینقشۀ شناختی فلاز  از طری شده  یده وزن یارهایمع

از  یکیدر  که استی بیترک یریادگی ت یاز الگور یریگ بهره

ی ساز ادهیکشور پ ییقطعات خودرو ةکنند نیتأم یها شرکت

 ۀنیشل یپ ،ی. در بخلش بعلد  شده استارائه  آن جیو نتا شده

سپس  ،دشو یم یبررس کننده نیتأم یابیارز ةدر حوز  یتحق

 کلرد ی. درادامه، رودشو یم یمعرف یروش نقشۀ شناختی فاز

 لیل تحل ،و در بخلش بعلد   شلود  ملی ارائه   یتحق یشنهادیپ

 یملورد  ۀمطالعل  یبلرا  یشنهادیپ کردیرو یساز ادهیپ جینتا

 یبلرا  ییهلا  شلنهاد یو پ یریگ جهینت ت،ی. درنهاشود یم انیب

 .شود میارائه  یآت قاتیتحق

مروریبرمبانینظریوپیشینةتحقیق
ة ریل زنج تیریمفهلوه ملد   یریکلارگ  با به ر،یاخهای  دههدر 

و انتخللاب  یابیللموضللو  ارز ،مختلللف عیدر صللنا تللأمین 

 یهلا  را به خود جلب کرده و روش یادیکننده توجه ز تأمین

 شللک، بللیآن ارائلله شللده اسللت.  یبللرا یمختلفلل ییشناسللا

 یتوجه شایاننقش  کننده نیانتخاب تأم ةدربار یریگ  یتصم

 کیل  تیفعال نیتر و مه  داردها  کارخانه دیو تول تیریدر مد

 ،نیشل یپ تقلا یملرور تحق  براسلاس . دیآ یشمار م سازمان به

تمللاه  انیللکللرد در م انیللبللار ب نیاوللل یبللرا] 5[ سییلللو

تر از  مه  یتیمسئول چیه د،یمرتبط با فرایند خر یها تیفعال

 هلای  پلژوهش  سلپس و  سلت ین نیتلأم  مناسبمنابع  افتنی

دو موضو   نیا لی. تحلصورت گرفت نهیزم نیدر ا یمتعدد

از پژوهشلگران و   یاریکننلده، توجله بسل    در انتخاب تلأمین 

به خود جلب کرده اسلت.   های اخیر در دههرا  دیخر رانیمد

بله دو   کننلدگان  نیانتخلاب تلأم   ۀنیمطالعات موجود در زم

از  کیهر تیاهم زانیم افتنی و ارهایانتخاب مع» یکل ۀدست

بلا   کننلدگان  نیانتخاب تأمارائۀ چارچوبی برای »و  «ارهایمع

« شده نییتع یارهایو براساس مع یکم یها استفاده از روش

 .شود می  یتقس
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 یریللگ  یتصللم ۀمسللئل کیلل کننللده نیانتخللاب تللأم 

 ردیگ یرا دربرم یفیو ک یکم یارهایاست که مع ارهیچندمع

طراحلللی و تعیلللین  زمینلللۀمطالعلللات متعلللددی در . ]6[

کنندگان صورت پییرفتله اسلت.    های ارزیابی تأمین شاخص

هلا   بلودن آن  ها، متناسب شاخص نیا موردبحث در نیتر مه 

با اهلداف و راهبردهلای سلازمان، اعتبلار در طلول زملان و       

شناسلایی  بله  امکان بازخورد سریع و دقی  است. محققلان  

 ۀکننلدگان از دهل   گیلری کلارایی تلأمین    معیارها برای اندازه

 یبا مطالعله رو [ 7] کسونی. ابتدا دنشان دادندتوجه  1960

 اریل مع 23توانسلت   هلا  ازمانس دیخر تیریمورد از مد 273

هلا را برحسلب    و آن دهلد  شلنهاد یرا پ کننده نیانتخاب تأم

 رانیاز ملد  شلده  یآور جملع  جیکنلد. نتلا   یبند رتبه تیاهم

از  گلر ید اریل مع 21از  لیل و تحو تیل فیباتجربه نشلان داد ک 

 یمللال یهللا تیللو موقع ییایللجغراف تیللموقع نلله،یهز لیللقب

مبحللث گللزینش  زیللن [8] . الللرهاهمیللت بیشللتری دارنللد

چندین عامل از چهار گلروه  به و  کردکننده را بررسی  تأمین

فنلاوری و عواملل    ،یمباحث مالی، راهبرد و فرهنگ سازمان

تلأمین در کنلار علواملی     ة متفرقه در گزینش اعضای زنجیر

. کلرد موقع و خدمات توجله   چون کیفیت، هزینه، تحویل به

که بررسی کردند را   یتحق 74 [9و همکاران ] ردرادامه، وب

 یو بللا هللدف بررسلل 1991تللا  1966هللای  در طللول سللال

کننلده در محلیط تولیلد و فلروش      معیارهای گزینش تأمین

و مطالعلات ملیکور را برحسلب معیارهلای      منتشر شده بود

یلک معیلار    فقطها  . برخی از آنکردند یبند دیکسون دسته

یگلر  برخلی د )هزینه( و برخی دو معیار )هزینه و کیفیت( و 

 [9و همکلاران ]  چندین معیار را ذکر کرده بودنلد. وبلر   نیز

هلای   نشان دادند کیفیت، تحویل و قیمت خالص در تصمی 

بلله کننللده بسللیار مللورد توجلله هسللتند و  گللزینش تللأمین

تسهیالت و تأسیسات تولید، موقعیت جغرافیلایی، وضلعیت   

 زیل ن [4] . چنشود می و ظرفیت در حد متوسط توجه مالی

محققلان مختللف   های  کاررفته در پژوهش به مه  یارهایمع

طلور   را بهو دیگران  [9و همکاران ] [، وبر7] کسونید مانند

 .کرد یجامع بررس

در  یدیللللجد یارهللللایمع 1994از سللللال  ،رکلللللد

 اسلت  کننده ارائه شده مربوط به انتخاب تأمین های پژوهش

هستند و  کسونید یۀاول یارهایمع ۀها توسع از آن یکه برخ

 ،انلد  وجلود آملده   بله  تیریملد  ۀفلسلف  ۀبا توسع گرید یبرخ

 یارهلا یهمچنلان مع  تیل فیو ک لیتحو اریدو مع که یطور به

 نله، یزم نایل در  .]9[شلوند   درنظر گرفتله ملی  مه  انتخاب 

 ةکننلد  انتخاب عرضله  یارهایتفاوت معدربارة [ 10ی ]پلیش

 قلات یتحقبراساس . کردکاال درمورد سه نو  محصول بحث 

و صلنعت   دیتنها از لحاظ تول نه ارهایاز مع کیهر تیاولو ،او

متفلاوت اسلت.    ،مختللف  یدر کشلورها  لکهمورد مطالعه، ب

و انتخللاب  یابیللارز ۀنللیمطالعللات موجللود در زم ،همچنللین

 تیکه درنها ردیگ یرا در برم یحل یها کیتکن کننده، نیتأم

. اوللین مطالعلات   دشلو  یمنجر مل  کنندگان نیبه انتخاب تأم

کننلده بله اوایلل     انتخاب تأمین ۀمسئل زمینۀدر  شدهتشرمن

 هلای  روش ر،یل اخ یهلا  ، اما در سلال گردد یبرم 1960 ۀده

ارائه شده  کنندگان نیانتخاب تأم ۀحل مسئل یبرا یگوناگون

 ۀنللیدر زم دیللجد قللاتیاز تحق یا دهیللاسللت. در اداملله، گز

 براسلاس د. وشل  میارائه  1کنندگان در جدول  نیتأم یابیارز

ملورد اسلتفاده    یکردهایرو در بیشتر گرفته، انجاه قاتیتحق

موجود  یو معلول یروابط عل کننده، نیتأم یابیدر مسائل ارز

 انیل . بله ب گرفته نشده اسلت درنظر  یابیارز یارهایمع انیم

اهمیلت   ارهایمع نیا یده وزن ةنحو یابیدر فرایند ارز گر،ید

 ااکتف رندهیگ  یبه نظرهای تصم فقطو ای نداشته است  ویژه

با  شده انیمشکل ب حاضر  یدر تحق ترتیب، این بهشده است. 

و چلارچوب   شود می یاستفاده از روش نقشۀ شناختی بررس

 .شود میارائه  کنندگان نیتأم یابیارز یبرا یدیجد

 نقشةشناختی

درمورد روش نقشۀ شناختی ارائله   یحاتیبخش، توض نیدر ا

اثرگیار بلر   یارهایوزن مع نییو تع یبررس یکه براشود  می

کلار گرفتله شلده     بله   یتحق نیدر ا کنندگان نیانتخاب تأم

ارتبلاط   نیلی تب یبلرا  یاست. نقشۀ شناختی ابزار قدرتمنلد 

نقشلۀ  روش در اسلت. درواقلع،   ارهیمع نیبل  یو معللول  یعل

 «یانلداز ذهنل   چشل  » کی یاجزا نیب ۀرابط ،یفاز شناختی

در  یبا عدد یمعلول یروابط عل «ریقدرت تأث» ۀمحاسب یبرا

در روش  .]26[ شلود  گرفته ملی [ درنظر -1،1] ای[ 0،1] ةباز

  یکلله خبرگللان ترسلل ییهللا نقشلله ،یفللاز یشللناخت ۀنقشلل

 .دارند یشمار یو ب ختلفم یرهایو متغ  یمفاه کنند، یم
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کنندهنیتأمیابیارزۀازحوزیقاتیبرتحقیمرور.1جدول

 مورد استفاده کردیرو سال محققان() محق  ردیف

 چندهدفه یزیرو برنامه یفاز یا شبکه لیتحل فرایند 2009 ]11[لین  1

 سخت ۀمجموع یتئور 2010 ]12[بای و سرکیس  2

 یتصادف یها داده یپوشش لیتحل 2010 ]13[وو  3

 سیها و تاپس داده یپوشش لیتحل 2011 ]4[چن  4

 یخاکستر لیو تحل هیتجز 2012 ]14[باسکاران و همکاران  5

 یفاز یریگ  یتصم یبانیپشت ست یس 2013 ]15[کومار و همکاران  6

 (نش یزنچانهها ) تئوری بازی 2014 ]16[وانگ و لی  7

 یفاز یمراتب سلسله لیو فرایند تحل سیتاپس 2015 ]17[بیکخاخین و همکاران  8

 یفاز یهاداده یپوشش لیتحل 2015 ]18[آزادی و همکاران  9

 یفاز سیتاپس 2016 ]19[لیما جونیور و کارپینتی  10

 یفاز یگروه یریگ  یتصم 2016 ]20[بانانیا و همکاران  11

 ریزی چندهدفه برنامه 2016 ]21[یوسفی و همکاران  12

 (نش یزنچانهها ) ریزی چندهدفه و تئوری بازی برنامه 2016 ]22[رضایی و همکاران  13

 های چندهدفه تحلیل پوششی داده 2016 ]23[ژو و همکاران  14

 آرمانی فازی یزیرو برنامه یفاز یا شبکه لیتحل فرایند 2016 ]24[گاندی و همکاران  15

 مراتبی و دلفی سلسله لیتحل فرایند 2016 ]25[ سائ  آللوزون و  16

 

 یریللگ  یتصللم یهللا روشکلله بیللان شللد،  طور همللان

خبلره و بلا    نینظلر از چنلد   نیچنلد  عیل با تجم ارهیچندمع

 شیاز پل  یهلا  نله یگز ،یفیو ک یکم یارهایدرنظرگرفتن مع

با توجه بله  .کنند یم یبند تیرا اولو یو محدود شده نییتع

 یهلا  سلت  یس یسلاز  در ملدل  یفلاز  یشناخت ۀنقش ییتوانا

 نیمحلللدود و کللل  و همچنللل  یهلللا بلللا داده دهیلللچیپ

در  ویلژه  داده به یآور بودن جمعبر نهیهز اینبودن  دردسترس

 تیریمد ویژه به تیریدرحال توسعه که در آن مد یکشورها

 یرا ابلزار  یشناختۀ نقش توان یاست، م یضرور یمنابع امر

براسللاس کللرد.  یمعرفلل یسللاز مللدل یمناسللب بللرا اریبسلل

 یدر کاربردهلا  یریچشلمگ  هلای  پژوهش ،نیشیقات پیتحق

 و یاقتصلللاد ،یتیریمسلللائل ملللد ،یابیلللروش در ارز نیلللا

انجاه گرفتله   یو مهندس یمختلف مسائل فن یها ینیب شیپ

بله   توان یم قاتیتحق ریروش در سا نیا یاست. از کاربردها

 یزیر برنامه لیو تحل هی، تجز]27[ یپزشک یها یریگ  یتصم

 یزیللر برناملله، [28ی ]فروشلل در صللنعت خللرده یمشللارکت

 یبررسل ، [29ی ]صلنعت  یها شرکت یبرا یراهبرد یابیبازار

، ارزیللابی خطاهللای [30ی ]و تحللول شللهر یریپللی طللافانع

سلاز  هیشلب  یسلاز ادهیل توسلعه و پ ، [31فرایندهای تولیلد ] 

، تخمللین سللطح خروجللی بهینلله [32] محصللول یداریللپا

سازی مصرف انلرژی خورشلیدی    و مدل [33ها ] بیمارستان

د.کراشاره  [34]
 نیها و کمان بل  نقشۀ شناختی شامل گره یاصل یاجزا 

 انگریل ها ب گره ،هاست. درواقع کمان نیا یها و عالمت رو گره

هلا   و کمان کنند یم فیرا توص ست یهستند که س یمیمفاه

 یو عالملت رو   یمفلاه  نیبل  یروابط عللت و معللول   انگریب

در شلکل   .]35[است   یمفاه نیب تینو  عل انگریها ب کمان

1 ،Ci از طریل  هسلتند کله     یمفلاه  ایل هلا   گلره  انگریها ب 

 نیه  در ارتباط هستند. هر ارتبلاط بل   دار با وزن یها کمان

 تیعل ۀدرج انگریکه ب دارد Wijبرابر  یوزن Cjو  Ciدو مفهوه 

 Wij>0کلله  یبلله نحللو، اسللت  یمفللاه نیبلل ۀو نللو  رابطلل
 Wij<0ملبللت،  یمعلللول یارتبللاط عللل کیلل ةدهنللد نشللان
 Wij=0و  یمنفلل یمعلللول یارتبللاط عللل کیلل ةدهنللد نشللان
اسلت.   یدو مفهوه ملورد بررسل   نیرابطه بنبود  ةدهند نشان

از  تلوان  یمل  یا نقشله  نیچنل   یترسل  یبراشایان ذکر است 

 و نظرهای خبرگان استفاده کرد. یزمان یسر یها داده



 یشناخت ۀبراساس نقش ییصنعت قطعات خودرو کنندگان نیتأم یابیارز یبرا گیری تصمی  چارچوبارائۀ  
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یفازیشناختنقشةنمونة.1شکل

 

 یهلا  بلر محاسلبه از داده   یمبتن یشناخت ۀدر روش نقش

 نیتخم یبرا یعصب ۀو از شبک یعنوان ورود به یزمان یسر

 ۀبله دو دسلت   دگاهیل د نیل . اشلود  یاوزان نقشه اسلتفاده مل  

ۀ دسلت در . شلود  ملی  یبنلد  دسته کیو اتومات کیاتومات شبه

شود، برای ترسلی    ن استفاده میکه اغلب از آ کیاتومات شبه

که  نیاز است ها فازی به برخی از ورودی نقشۀ شناختییک 

دسلت   ۀ مورد مطالعه بله نیزمۀ فرد خبره در تجرباز دانش و 

که بر مبنای آن، مفاهی  و روابط علی معللولی بلین    دیآ یم

مفللاهی  قابللل ترسللی  اسللت. در ترسللی  اتوماتیللک نقشللۀ  

ی فلازی تبلدیل   هلا  مجموعله شناختی، بردارهای عددی به 

ۀ شباهت بین بردارها و نو  ارتباط )مستقی  درجشوند و  می

با استفاده از منط  فازی تعیلین   ها آنو غیرمستقی ( میان 

در این روش، بلرای تعیلین قلدرت روابلط از      .]36[شود  می

روش اشللنایدر و همکللاران بللرای محاسللبۀ شللباهت بللین   

ۀ رابطل قلدرت   شود و درنتیجله  استفاده می vjو  vi بردارهای

 یبردارها v2و  v1درواقع، شود.  بین این بردارها استخراج می

و 2و  1مللرتبط بللا عوامللل  
jx (v و  1(

jx (v درجللات  2(

ۀ کله رابطل   ییبردارهلا  یبردارهاسلت. بلرا   نیدر ا j تیعضو

 ،معکلوس دارنلد   ۀکه رابط ییه  دارند و بردارها با  یمستق

و  v1اگلر   ،مللال  یبرا .[36] است ازین یمحاسبات مختلفبه 

v2 اول  ۀدر مرحلل  د،داشلته باشلن   گریکدیبا   یمستق ۀرابط

از  ،دو بلردار اسلت   jعناصلر   نیبل  ۀفاصل انگریکه ب dj مقدار

  .[37] شود یمحاسبه م 1 ۀرابططری  

(1) 

)()( 21 jjj vxvxd 
 

 یعنل ی v2و  v1ی بردارهلا  نیبل  هفاصل نیانگیدر ادامه، م

AD شود یمحاسبه م 2 ۀبا استفاده از رابط: 

تعللداد عناصللر بردارهاسللت.    انگریللب m، 2 ۀدر رابطلل

 :دآییدست م به 3 ۀدو بردار از رابط نیشباهت ب ،تیدرنها

S = 1 شباهت کامل و  ةدهند نشانS = 0 دهنلدة  نشان 

بلا   v2و  v1دو بلردار   کله  ی. درصورتاستعده شباهت کامل 

شباهت  ۀباشند، روش محاسبداشته معکوس ۀ رابط گریکدی

 4 ۀاز رابط dj ۀکه در محاسبی ایناستلناه ب است،مانند قبل 

 :شود یاستفاده م

(4) ))(1()( 21 jjj vxvxd  

 ۀرابطل  یدوگانگ ةدهند نشان شباهت یباال ۀدرج ،رکلد

کله بلا    ییرهلا یمتغ نیلی تع یبلرا  حلال عوامل اسلت.   انیم

دارنلد، بله اسلتفاده از نظلر      یمعللول  -یعلل  ۀرابطل  گریکدی

 سیکله در ملاتر   ییرهلا یتملاه متغ  رایز ،استنیاز خبرگان 

و  سلتند یملرتبط ن  گریکلد یبلا   گیرند قرار می یوزنقدرت یا 

زیادی داشته شباهت  سیماتر نیدر ا ریدو متغ استممکن 

 بررسلی  و در موضو  مورد یواقع یایدر دنها  آن اگر .باشند

بلا   ،نداشته باشلند  یمعلول -یارتباط عل چیه ینظر منطق از

m

d

AD

m

j

j



1

 

(2) 

ADS 1 (3) 
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زائلد و   ابلط رو تلوان  یمل  یراحتل  استفاده از نظر خبرگان بله 

 .]37[ و حیف کرد یینامربوط را شناسا

ۀ نقشل تلوان یلک    یمبا نمایش گرافیکی ماتریس نهایی 

منظور تبیین ارتباط بین عوامل کلیلدی   شناختی فازی را به

 تخمین، قشۀ شناختین ترسی  مورد نظر ترسی  کرد. پس از

. ضروری اسلت  یا مسئله خبرگان از سوی نقشه اوزان دقی 

 افلزایش  بلرای  یلادگیری  های الگوریت  از اخیر، های سال در

 بله  وابسلتگی  کلاهش  نقشه و همگرایی اوزان، دقت تخمین

 سله  در هلا  الگلوریت   ایلن . اسلت  شده استفاده خبرگان نظر

 هلای الگلوریت  ، 1ینهب براساس یادگیری های الگوریت  گروه

شلوند   ملی  بنلدی  دسلته  ترکیبی های الگوریت  و فرا ابتکاری

 بلین  از، پلژوهش  ایلن  های داده به توجه با، . همچنین]38[

 یلادگیری  هلای  الگلوریت  ، شده معرفی ۀگان سه های الگوریت 

 از ترکیبلی  هلا  الگلوریت   این. هستند گزینه بهترین ترکیبی

 بلرای  و هسلتند  یابتکلار  فلرا  هلای  روش و هبلین  الگوریت 

 از ترکیبلی  صورت به است که مناسب هایی نقشه وزن اصالح

 شلوند.  می تشکیل خبرگان نظرهای و زمانی سری های داده

الگلوریت    دسلته از  این های الگوریت  بین در این تحقی ، از

 2یتکامللل تفاضلللیللادگیری ترکیبللی از هبللین غیرخطللی و 

 هلای  وزن شلود، زیلرا   ملی ( استفاده ]39[)برگرفته از مرجع 

 و کنلد  ملی  روزرسلانی  بله  مختللف  تکرارهلای  را در غیرصفر

 حفلظ  را اولیله  ۀنقشل  در شلده  تعیلین  مفلاهی   بلین  روابط

قدرتمند  ،یتفاضل یتکامل ت یاستفاده از الگور لکند. دلی می

مسللائل  ۀجللو در دسللت و جسللت یبللودن آن بللرا  عیو سللر

درواقللع، . ]40[ اسللت وسللتهیپ یدر فضللاها یسللاز نللهیبه

 یاصلل  نقلص غلبله بلر    منظلور  بله  یتفاضل یتکامل ت یالگور

 نیل ا در یمحلل  یجلو و جسلت نبلود   یعنی کیژنت ت یالگور

حفلظ   یبلرا  یا ارائه شلده اسلت. داشلتن حافظله     ت یالگور

 نیا یایاز مزا ،یفعل تیمناسب در جمع یها اطالعات جواب

 یبیترک یریادگی ت یالگور یها است. در ادامه، گاه ت یالگور

 شود: ارائه میمیکور  ت یبراساس الگور

 :غیرخطی هبین یادگیری مرحلۀ اول: الگوریت الف( 

و ملاتریس   A0: دریافلت وضلعیت مفهلوه ورودی    1گاه 

 ؛W0وزنی اولیه 

 را انجاه دهید؛ 5تا  3های  ( گاهkبرای هر تکرار ) :2گاه 

( با توجله  kمفهوه در تکرار  )مقدار A(k)  ۀمحاسب: 3گاه 

 :5 ۀابطربه 

(5) 
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( مورد استفاده در الگلوریت  یلادگیری در   fتابع تبدیل )

 این تحقی ، تابع سیگموئید یعنی
xe 2

1
1
است که فقط   

کند و بلا توجله بله تکرارهلای      استفاده می λ از یک پارامتر

 تعیین شده است. 1برابر  λمختلف، مقدار 

 :6ۀ رابطاوزان با توجه به  یروزرسان به: 4گاه 

(6) 

))sgn(

(

)1()1()1(

)1()1()1()(
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اتملاه   یدو شلرط بلرا   کله زملانی  تلا  دادن : ادامله 5گاه 

یعنی یکی از شرایط الف( دستیابی به یلک حاللت    ت یالگور

برابر یا اختالف کملی   A(k) با A(k+1)که  پایدار )یعنی تا زمانی

ی از سیسلت  و  آشلوبناک داشته باشند(؛ ب( رسیدن به رفتار 

ج( رسیدن به تعداد تکرار مورد نظر در بازة زمانی خاح رو 

 .]35[دهد 

WNHL: ارسال وزن نهایی 6گاه 
(k+1) .به مرحلۀ دوه 

 ب( مرحلۀ دوه: الگوریت  تکامل تفاضلی:

تفاضلی  تکامل جمعیت الگوریت  اولیۀ مقداردهی :1گاه 

WNHL همسللایگی در
(k+1)  وزنللی یهللا محللدودیت درونو 

 پیشنهادی؛

 ؛(k) ورودی مفهوه حالت هر برای : تکرار2گاه 

را تکلرار   6تلا   4هلای   : به ازای هر جمعیلت گلاه  3گاه 

 کنید؛

Wi) 3جهللش : 4گللاه 
(k)  بللردار ( در راسللتای تعیللین 

 ؛4افتهی جهش

( در راسلتای تعیلین   افتله ی جهشبردار ) 5بیترک: 5گاه 

 ؛6یشیآزما بردار

 یمسلاو یلا   تلر  کوچلک  Fآزمایشلی( : اگر )بلردار  6گاه 

F(Wi
(k)) پییرفتله   بعلدی  نسلل  بلرای  باشد، بردار آزمایشی

 است؛

 .شرط خاتمه زمان دستیابی بهدادن تا  ادامه: 7گاه 

 اولیلۀ  بیلانگر ملاتریس حاللت    A0شده،  در شبه کد ارائه

و  A(k)متغیرهلا،   ماتریس وزنی اولیه بین بیانگر W0سیست ، 

A(k+1) متغیرها در تکرار  جدید بیانگر مقادیرk  وk+1 ،  و
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γ  ،)بیانگر اعدادی ملبت و بسیار کوچک )نرو یادگیریWji
(k) 

Wji و
(k-1) روزشلدة اوزان بلین متغیرهلای     بیانگر مقادیر بهi  وj 

k-1 ،WNHLو  kدر تکرار 
(k+1) بلین  نهلایی  وزنی بیانگر ماتریس 

 بیانگر تابع عالمت است. sgn ۀ اول ومرحلمتغیرها در 

چارچوبپیشنهادی
ارزیلابی   یمشلخص بلرا   یچلارچوب  ۀارائل   یتحق نیهدف ا

کنندگان ملواد، قطعلات، ابلزارآالت     عملکرد و انتخاب تأمین

بندی و سلایر ملزوملات ملؤثر بلر کیفیلت       تولید، مواد بسته

 کنندگان نیتأم یابیارز یارهایمع تیبا محور ییمحصول نها

ملورد   ۀنگاه جامع به مسلئل  کیدر صنعت خودرو است. در 

در دو  کننلدگان  نیتلأم  یابیگفت فرایند ارز توان یم یسبرر

 :ردیگ یگاه انجاه م

و شناسلایی   هیل راهبردی: انتخاب اول ییگاه اول، شناسا

هللا،  هکننلدگان جدیللد از طریل  حضللور در نمایشلگا    تلأمین 

دریافت سلواب  از  ها و  براساس اطالعات موجود در کاتالوگ

مشلتریان   ۀسایر خریداران یا تولیدکننلدگان و توصلی   سوی

ضلمن تملاس بلا     ید. سلپس ملدیر بازرگلان   گیلر  انجاه ملی 

کلاری   ۀکنندگان را از زمین تحت بررسی، تأمین های شرکت

هلای   سلازد. شلرکت   هلای آن آگلاه ملی    سازمان و نیازمندی

کیفلی  هلا و الزاملات    در جریان طیف نیازمنلدی  دبای میکور

شللرکت قللرار گیرنللد. درصللورت دریافللت پاسللخ ملبللت و   

کننللده، فلره مشخصللات   هلای تلأمین   شللرکت یمنلد  عالقله 

فلره را بلا   ایلن   تلا د شلو  ملی  رائله هلا ا  کنندگان به آن تأمین

 نند.کتکمیل   یروز و دق اطالعات به

 براسلاس مرحلله،   نیل و انتخلاب: در ا  یابیل گاه دوه، ارز

کننده بازدید  تأمین ۀتشخیص مدیر فنی از امکانات و کارخان

و توانایی و قابلیت شرکت در جریان بازدید ارزیلابی   شود می

صحت مطالب مندرج در فلره مشخصلات   درمورد و  شود می

د. سللپس انتخللاب گیللر مللیصللورت کننللده تحقیلل   تللأمین

مجاز براسلاس ملوارد منلدرج در فلره ارزیلابی       ةکنند تأمین

 یابیل د. ارزشو عقد قرارداد اعاله می منظور بهکنندگان  تأمین

کننلده و تعیلین    براساس امتیاز نهایی تأمین کنندگان نیتأم

فراینللد  یزیللممامتیللاز آن براسللاس دو پللارامتر )  ۀدرجلل

انجلاه  ( کننلده  تلأمین  ارزیابی عملکلرد و امتیاز کننده  تأمین

 ناشی ازکننده  نیهر تأم یینها ازیامتدرصد از  70. گیرد می

محمولله   افلت یقبل از در کننده نیتأم ندیفرآ یزیمم ازیامت

درصد از آن مرتبط بلا   30( و انهیسال ستیبر چک ل ی)مبتن

محمولله   افتیکننده پس از در نیعملکرد تأم یابیارز ازیامت

 .شود میدر ادامه ارائه  ازیدو امت نیا ۀمحاسب ةاست. نحو

فراینیییدی ییییامتییییازممةمحاسیییبالیییف(

یبراساسنقشةشناختیفازکنندگاننیتأم
های  سیست  یارهایشامل مع کنندگان نیفرایند تأم یزیمم

هلای نلوین کیفیلت، منلابع انسلانی،       مدیریت کیفیت، نظاه

منابع و امکانات، مدارک و مستندات فنی و ممیلزی فراینلد   

ک از یللاسللت کلله براسللاس نظللر تللی  ممیللزی بلله هر     

اختصلاح   یفیک اریهر مع یااز امتیازاتی به کنندگان، نیتأم

شده و روش  . سپس با استفاده از اطالعات ثبتشود داده می

 یوزنل  معیلار هلر   بلرای  دشلو  یم یسع ینقشۀ شناختی فاز

هریلک از   یبلرا  یوزنل  ازیل امت کیل  یتتا درنها تعیین شود

از  کیللوزن هر، . درواقللعشللودمحاسللبه  کننللدگان نیتللأم

 یابیللدر ارز معیللار آن تیللاهم زانیللم ی،ابیللارز یارهللایمع

، ارهلا یاز مع کیوزن هر ۀمحاسب ی. برااست کنندگان نیتأم

نقشلۀ شلناختی     یبه عنلوان مفلاه   ی،ابیارز یارهایتماه مع

  یرسل این معیارها تنقشۀ شناختی  شوند و درنظر گرفته می

بلا اسلتفاده از    ارهلا یمع نیل از ا کیل . سپس وزن هردشو یم

 یتکامل تفاضلل  -یرخطیغ نیهب یبیترک یریادگی ت یالگور

معیلار   هلر  شلود  ی، فلر  مل  منظلور  این به. شود یمحاسبه م

اسلت. در   کنندگان نیتأم یابیمؤثر بر ارز اریتنها مع ارزیابی

 یابیو پلس از دسلت   شلود  ملی اجرا  یریادگی ت یادامه، الگور

گلره   یازا بله  یخروجل  زانیل م دار،یل ساختار پا کینقشه به 

بلا   ی ملیکور ابیل ارز اریل مع وزنة دهند نشانارزیابی )فرضی( 

 سلپس  اسلت. ارهیمع ریسلا  با یو معلول یتوجه به روابط عل

 شلده  اختصاح داده ازاتیدر امت اریهر مع ةشد وزن محاسبه

اعملال   ،کنندگان مورد بررسی ینتأم یازا میکور به اریبه مع

فراینلد   یزیل مم ازیل امت زانیم کرد،یرو نیا ۀادامبا . دشو یم

 .است محاسبه قابلنیز  نندگانک نیک از تأمیهربرای 

ارزییییابیعملکیییردازییییامتةمحاسیییبب(

(یکمیارهایکنندگان)براساسمعتأمین
و توسلط ملدیر    7 ۀها مطاب  با رابط میانگین کیفی محموله

 یفل یک یحاصلل از بررسل   یو با استفاده از خروجل  یبازرگان

 د.شو محصول محاسبه می
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(7) 

RRRR P 0.1   +   D 0.2   +   Q 0.7 = C 
ارزیلابی کیفیلت    QR، میلانگین کیفلی   CR، 7ۀ رابطدر 

ارزیلابی   PRو ارزیلابی زملان ارسلال محمولله      DR، محموله

رزیلابی کیفیلت   اسلت. همچنلین، ا  دریافتی  ۀقیمت محمول

ارزیلابی قیملت   و  ارزیلابی زملان ارسلال محمولله    ، محموله

 10تلا   8 روابلط  ترتیلب براسلاس   بله  نیلز دریافتی  ۀمحمول

ثبلت   های دریافتی ی کیفی محمولهمحاسبه و در فره ارزیاب

 .شود می

(8) 

)Q+ /(Q))100)(0.7Q+)(0.8Q+((Q=Q 4321R
 

(9) 

PFEPR ))100)/Q(0.5Q-)(0.1Q-((Q=D 

(10) 100*/P)(P=P LR
 

حج   Q2، منطب  ۀحج  محمول Q1، 10تا  8در روابط 

ی، کلار  پس از اصالح و دوباره شده رشیمنطب  و پی ۀمحمول

Q3 با موارد عده انطبلاق جزئلی   شده رشیپی ۀحج  محمول ،

Q4 نامنطب  و مرجوعی ۀحج  محمول ،Q   حجل  محمولله ،

QP در زمان مقرر ارسال شود دی که بایا حج  محموله ،QE 

، کسری ۀحج  محمول QF، شده اضافی ارسال ۀحج  محمول

PL  و  کننلدگان  مینأکمترین بهای فروش در میان تمامی تل

P امتیلاز  ز محاسلبۀ  اسلت. پلس ا   کننده مینأبهای فروش ت

نقشلۀ   براساس درصد امتیاز ممیزی 70)کننده  نهایی تأمین

متناسب بلا امتیلازات    (، بایدCRدرصد  30فازی و  شناختی

 .انجاه گیرد 2، اقداماتی مشابه جدول کنندگان مینأت

 
کنندهتأمینتوسطشدهکسبازیدرقبالامتتولیدکنندهایداریاقداماتخر.2جدول

 درجه امتیاز )درصد( اقداه

 A 100تا  90 تأیید و ادامۀ خرید

 +B 90تا  80 تأیید و ادامۀ خرید

منظلور    کننلده بله   ها به تأمین ادامۀ خرید و اعاله ضعف

 بهبود
 -B 80تا  70

 +C 70تا  60 کننده ینتأمها به  اعاله ضعف

 -C 60تا  50 مشروط )برنامۀ ارتقا( صورت بهپییرش 

 D 50کمتر از  کننده ینتأمجایگزینی 

 

مطالعةموردیوتحلیلنتایج
 یابیلللارز یشلللده بلللرا بخلللش، چلللارچوب ارائللله نیلللدر ا

شلده توسلط    یدهل  وزن یارهلا یبراسلاس مع  کنندگان نیتأم

د و وشل  ملی  یسلاز  ادهیپ یمورد ۀمطالع ینقشۀ شناختی رو

 اریل بلا در اخت  ه. شرکت ملورد مطالعل  دشو یآن ارائه م جینتا

هدف  با کاری ینو ماش گری یختهر ةگسترد زاتیداشتن تجه

 یساخت خودروها دیتول عیصنا ازیقطعات خاه مورد ن دیتول

انلوا   داشتن شرکت با  نی. اندک یم تیفعال نیسبک و سنگ

و پرداخللت،  یگللر هختللیذوب، ر نیتللأم ةزیمکللان زاتیللتجه

داخل،  عیصنا ازیقطعات مورد ن نیدر تأم ییخودکفا یفۀوظ

 جلاد یا برایبستر الزه  جادیامکان ارسال قطعات به خارج و ا

خلود   یکلار  تیرا مأمور یشغل یها از فرصت یسطح مناسب

 قرار داده است.

 یابیللارز یبللرا یشللنهادیگللاه از چللارچوب پ نیدر اوللل

مسللتندات موجللود در  یبراسللاس بررسلل کننللدگان، نیتللأم

تشکل از مدیر و نظرهای تی  ممیزی م شرکت مورد مطالعه

 یاصلل  یارهایبازرگانی، مدیر کارخانه و مدیر آزمایشگاه، مع

ارائه  3در جدول  کنندگان نیتأم یابیارز یبرا مورد استفاده

 د.وش می

 یازا بلله یزیللمم  یکارشناسللان تلل در گللاه بعللدی،  

 3 در جلدول  یادشلده  یارهلا یمعبه شرکت  کنندگان نیتأم

ملورد   اریل اگلر مع  ،ارهلا یمع یازدهیل امتدر . دهند می ازیامت

و مناسلب   یکلاف  تیدر وضلع  یا کننلده  نیتأم یبرا یبررس

. ردیل گ یتعل  مل  کننده نیبه تأم 10 تا 7 نیب یازیباشد، امت

 ،یملورد بررسل   اریل از لحلاظ مع  کننلده  نیاگر تأم ،نیهمچن

را  6 تلا  4 نیبل  یازی، امتداشته باشدظار در حد انت تیوضع
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و نامناسب داشته باشلد،   یناکاف شرایطو اگر کند  میکسب 

 صیتخصل  ازاتیل . امتنلد ک یکسلب مل   3 تلا  1 نیب یازیامت

در کننلدگان   بلرای برخلی از تلأمین    اریل شده به هلر مع  داده

 د.وش میارائه  4جدول 

 
نقشةشناختیحاصلازیهاووزنخودروییصنعتکنندگاننیتأمیابیارزیارهایمع.3جدول

 وزن کنندگان نیتأممعیارهای ارزیابی  ردیف

 671/0 سرمایه گردش و مالی توان 1

 542/0 سازمان مدیریتی ثبات و توان و مناسب سازمانی چارت 2

 456/0 سازمان لجستیکی وضعیت 3

 532/0 موجود یفناور سطح و ساخت روش 4

 449/0 لیسانس تحت تولید یا خارجی شرکت نمایندگی /معتبر یها شرکت کنندگان نیتأم لیست در حضور 5

 476/0 امکانات و کنترل، تست تجهیزات 6

 406/0 مرتبط قانونی الزامات رعایت و ستیز طیمح و بهداشت ،ایمنی با مرتبط های زیرساخت از استفاده و ایجاد وضعیت 7

 582/0 پرسنل کفایت سطح و کار سازمان تجربۀ و سابقه 8

 452/0 شرکت به دسترسی نحوة و جغرافیایی موقعیت 9

 643/0 ...و ستیز طیمح ،بهداشت ایمنی، کیفیت مدیریت سیست  های گواهی 10

 640/0 جدید محصوالت پدیدآوری و یسنج امکان روش 11

 447/0 یسپار برون فرایند مدیریت و کنندگان تأمین پایش و ارزیابی ،انتخاب نحوة ،خرید سیست  12

 582/0 مشتری رضایت یریگ اندازه و پایش 13

 399/0 کارگاه سطح در فنی مدارک بودن کنترل تحت 14

 445/0 سنجی ظرفیت و مواد و تولید یزیر برنامه ،مشتری سفارش کنترل سیست  15

 418/0 یبند بسته و( نهایی محصول ،ساخت حین، اولیه مواد) ردیابی و شناسایی 16

 432/0 پیشگیرانه و اصالحی اقدامات, نامنطب  اقاله کنترل روش 17

 408/0 کار محیط ساماندهی وضعیت و نظافت و نظ  18

 370/0 ...(و ذینفعان ،ستیز طیمح) اجتماعی یها تیمسئول با مرتبط مسائل قبال در سازمان تعهد 19

 

کننلدگان   معیارهلای ارزیلابی تلأمین    یازدهیپس از امت

روابلط   اسلاس بر ارهلا یک از معیوزن هر ،یزیمم  یتوسط ت

کله   دشلو  یمل  نییتع یتیو اهم ارهایمع انیم یو معلول یعل

انلد.   ها اختصاح داده به آن فر  یشصورت پ کارشناسان به

. دشلو  یاستفاده م ینقشۀ شناختی فاز، از روش منظور این به

گره در نقشۀ شلناختی   ایمفهوه  کی ارهایک از معیابتدا هر

 ،ساختار نقشلۀ شلناختی   نییتع یبرا . سپسشود فر  می

  یتوسط کارشناسلان تل   ارهایمع انیم یو معلول یروابط عل

به روابلط   یده . در ادامه، وزنشود می نییشرکت تع یزیمم

بلا اسلتناد بله     میلان معیارهلا   شلده  نیلی تع یو معللول  یعل

صلورت   3 تلا  1و روابلط   4شلده در جلدول    ارائله  یها داده

در  19)ملاتریس   5پییرد و نتلایج در بخشلی از جلدول     می

 هیللاول یاثرگللیار زانیللم ،نی. همچنللشللود ( ارائلله مللی19

 کننلدگان  نیانتخاب تأم یرو ارهایک از معی( هرفر  یش)پ

 یوزنل  سیملاتر  یلت هاو درن شلود  می نییتوسط خبرگان تع

 20 سیماتر کیصورت  به کنندگان نیتأم یابیارز یارهایمع

 5( در جلدول  یابیل گلره هلدف ارز   کیو  اریمع 19) 20در 

، ارهلا یمع انیروابط م ادیازد لیدل به ،نی. همچنشود میارائه 

عنلوان   اول و دوه بله  یارهلا یمععلی و معلولی میلان  روابط 

 .شود نمایش داده می 2نقشۀ شناختی در شکل  زا یینما
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کله   شلود  میفر   ارهایاز مع کیوزن هر ۀمحاسب یبرا

 کننلدگان  نیتلأم  یابیمؤثر بر ارز اریتنها مع ،ها آنهرکداه از 

ملورد   اریهر مع یازا به اساس، براینفعال است.  اریتنها مع ای

و تکامل  یرخطیغ نیهب یبیترک یریادگی ت یالگور ،یبررس

 ،الگلوریت  ملیکور   یاسلت. پلس از اجلرا   شده اجرا  یتفاضل

 که یابد میدست  یوزن داریساختار پا کینقشۀ شناختی به 

 همان یوزن واقع ،یتحت بررس اریمع یازا به یخروج زانیم

بلا   یو معللول  یبا توجه به روابط عل یابیدر فرایند ارز اریمع

شللده توسللط نقشللۀ  محاسللبه یهللا سللت. وزنارهایمع ریسللا

ارائه  3جدول ستون پایانی در  یریادگی ت یشناختی و الگور

 یارهایمع شود یمشخص م جینتا نیشده است. با توجه به ا

 سللت یس یهللا یگللواه»، «هیو گللردش سللرما یتللوان مللال»

و ...« و زیسللت یطبهداشللت، محلل یمنللیا ت،یللفیک تیریمللد

 «دیللمحصللوالت جد یدآوریللو پد یسللنج روش امکللان»

 کننلدگان  نیتلأم  یبند در درجه یمؤثرتر یابیارز یارهایمع

وزن  در ایللن راسللتا، مللورد مطالعلله هسللتند.   شللرکتدر 

بله   شلده  اختصلاح داده  ازاتیدر امت اریهر مع ةشد محاسبه

(، اعملال  4)جلدول   کننلدگان  ینتلأم  یازا ملیکور بله   اریمع

 یزیل مم ازیل امت زانیل م کرد،یرو نیا ۀ. سپس با ادامدشو یم

 .شود یمحاسبه م کنندگان نیفرایند هرکداه از تأم

ارزیلابی عملکلرد    ازیل امت ،یشنهادیچارچوب پ ۀدر ادام 

 لیل تحو ت،یل فیمهل  ک  اریکنندگان با توجه به سه مع تأمین

بلا اسلتفاده از    ازیل امت نی. ادشو یمحاسبه م متیموقع و ق به

محاسلبه   10 تلا  7و روابلط   6شده در جدول  ثبت یها داده

 رد. بلا توجله بله د   وشل  ملی ارائله   6در جدول  است کهشده 

فراینلد   یزیل ارزیلابی عملکلرد و مم   ازیل دست بلودن دو امت 

با توجه به اعمال  کننده نیهر تأم یینها ازیکننده، امت تأمین

درصلد   30و  کننده ایند تأمینفر یزیمم ازیاز امتدرصد  70

 است که کننده محاسبه شده ارزیابی عملکرد تأمین ازیاز امت

، یینهللا ازاتیللد. براسللاس امتوشلل مللیارائلله  7در جللدول 

 هلای  انجلاه گرفتله و راهبلرد    کننلدگان  نیتلأم  یبنلد  درجه

شلایان  دست آمده است.  به گانکنند نیتأم قبالسازمان در 

  یاز تقسل  «فراینلد  یزیل مم ازینسبت امت»است ستون ذکر 

 نیشلتر یب»بر  «ارهایفرایند با اعمال وزن مع یزیمم ازیامت»

حاصلل شلده    «693/91 یعنل یفرایند ممکن  یزیمم ازیامت

 است.

 ازیل ن امتشلت بلا دا  1 ةکننلد  نیتأم ،7به جدول  توجهبا 

شرکت مورد  کنندگان نیتأم میانعملکرد را در  نیبهتر ،91

 نیللاز ا دیللو خر یهمکللار ۀو ادامللاسللت مطالعلله داشللته 

 ن،یراهبللرد سللازمان اسللت. همچنلل نیبهتللر کننللده، نیتللأم

 داشتن لیدل را به 20 ةکنند نیتأم یدسازمان مورد مطالعه با

 ۀاداملل رایللز کنللد، نیگزیجللا ،50کمتللر از  یازیللمقللدار امت

محصلوالت   تیل فیبه کلاهش ک  کننده نیتأم نیبا ا یهمکار

از بازار منجر  یادن سهمد سازمان و احتماالً ازدست یدیتول

برنامله   ۀصورت مشروط و بلا ارائل   به 9 ةکنند نی. تأمدشو یم

 کننلده  نیحاللت، تلأم   نیل را در ایل ز ،است رشیپی ارتقا قابل

سلازمان عملل   از سلوی  شلده   اختصلاح داده  ۀمطاب  برنام

 ن،یخود را با سازمان ادامه دهد. همچنل  یتا همکار ندک یم

 70 نیبل  یازیامت 19و  18، 16، 15، 14، 7 کنندگان نیتأم

سلازمان   تیریملد  یموضو  برا نیاند. ا را کسب کرده 80 تا

دسللته از  نیللاز ا دیللخر ۀدهللد راهبللرد اداملل  مللینشللان 

 هلای  اسلت کله ضلعف    ریپی امکان یدرصورت کنندگان نیتأم

اعاله شود تا با بهبود  ها آنبه  کننده نیهر تأم یازا موجود به

 یلری گ  ی. تصلم رنلد یقرار گ یبهتر ۀدر درج یش،خو ازیامت

، دارنلد  90 تا 80 ازیکه امت زین کنندگان نیتأم ریدرمورد سا

 هاست. از آن دیخر ۀو ادام دییتأ

 گیرینتیجه

 یبند و درجه یابیارز یبرا یچارچوب ۀارائ  ،یتحق نیهدف ا

 یازیامت ۀشده با محاسب . چارچوب ارائهاست کنندگان نیتأم

 یابیللارز ازیللفراینللد و امت یزیللمم ازیللامت بخللششللامل دو 

هللر  برابللرسللازمان را در یهللا دارد راهبللرد یعملکللرد سللع

فراینلد براسلاس    یزیل مم ازی. امتکندمشخص  کننده نیتأم

از  یزیللمم  یتلل یهللا یو در بازرسلل یفللیک یارهللایمع

 .دیآ یدست م به کننده نیتأم

 یارهلا یبراساس مع زیعملکرد ن یابیارز ازیامت ن،یهمچن

آن  ملت یو ق لیمحموله، زمان تحو تیفیک مانندمه   یکم

 ازیل امت از،یل دو امت نیل ا عیل . سپس بلا تجم دشو یمحاسبه م

 کننلده  نیهلر تلأم  ۀ تبع آن، درج و به کننده نیهر تأم یینها

بر  یابیارز یارهایمع ت،یاز آنجاکه در واقع .دشو یمشخص م

 یضلرور  رنلد؛ یپی ملی اثر  گریکدیو از گیارند  میاثر  گریکدی

هلا و   آن انیل م یو معللول  یاست با درنظرگرفتن روابلط علل  

 نیلی تع اریل هلر مع  یواقع یها اعمال نظرهای خبرگان، وزن

 لیل دل نیگرفته شود. به هم ردرنظ یابید و در فرایند ارزوش
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و  یبللا اسللتفاده از نقشللۀ شللناختی فللاز حاضللر  یللدر تحق

 یفل یک یارهلا یمع انیل روابلط م  ،یبیترک یریادگی ت یالگور

شلده   لیل و تحل هیل فراینلد تجز  یزیمم ازیامت ۀمحاسب یبرا

 صیتخصل  یواقعل  یهلا  روش، وزن نیا یخروج جی. نتااست

  یمسلتق  یاثرگلیار  زانیرا براساس م اریشده به هر مع داده

از  ی)ناشلل  یمسللتقری( و غیتحللت بررسلل اریللاز مع ی)ناشلل

 شی( نملا یتحلت بررسل   اریل بلر مع  ارهلا یمع ریسا یاثرگیار

 یکالمل  ازاتیل ها بلا اعملال در امت   وزن نیدرواقع، ا. دهد یم

 کننلدگان  نیتلأم  یازا و به اریهر مع یشده برا داده صیتخص

فراینللد هللر   یزیللمم ازیللبلله امت یابیمختلللف، بلله دسللت 

در  یساز ادهیروش با پ نیا جی. نتادشو یممنجر  کننده نیتأم

نشلان   ییقطعلات خلودرو   نیفعال در صلنعت تلأم   یشرکت

 و «هیو گللردش سللرما یتللوان مللال» یارهللایمع دهللد یملل

بهداشلت،   یمنل یا ت،یل فیک تیریملد  سلت  یس یها یگواه»

وزن،  زانیل م نیشلتر یب شلتن بلا دا  «رهیل و غ سلت یز طیمح

 یبنلد  فرایند و درجه یزیمم ازیبر امت ی رااثرگیاربیشترین 

 یابیل اسلتفاده از روش حاضلر در ارز  . دارنلد  کنندگان نیتأم

 یهلا دارویلی بلا درنظرداشلتن معیار    عیکنندگان صنا نیمأت

 کارگیری روش پیشنهادی برای ارزیابی بر سالمت و به مبتنی

در صلنعت   ونقل( )مانند خدمت حمل خدمات دهندگان ارائه

قطعات خودرویی یا سایر صنایع از پیشنهادهای توسعۀ ایلن  

 تحقی  است.
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