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 چکیده
هاي اخیر زنجیره تأمین نظر بسیاري از محققین و صنعتگران را به خود جلب کرده است. در بازار رقابتی امروز در سال

کنندگان در صدر ترین تأمینبلکه انتخاب بهترین بازارها و مناسب ؛تولیدکنندگان تنها درصدد بهبود وضع داخلی نیستند
هاي گسترده زنجیره تأمین جهت برآورده کردن نیازهاي ها قرار گرفته است. عملکرد زنجیره تأمین به فعالیتهاي آنبرنامه

مشتریان اشاره دارد که شامل قابلیت دسترسی به محصول، تحویل به موقع و موجودي و ظرفیت الزم در زنجیره تأمین براي 
گذارد، مواد اصلی، قطعات، مونتاژهاي ین مرزهاي شرکت را پشت سر میعملکردي مناسب است. عملکرد زنجیره تأم

پذیرد. در این تحقیق با استفاده از مدل تحلیل هاي مختلف انجام میها توسط کانالفرعی و محصوالت نهایی و توزیع آن
ندي سازندگان  قطعات یدکی بگیري چندمعیاره)، عوامل با اهمیت در ارزیابی و رتبهسلسله مراتبی (به عنوان روش تصمیم

هاي به دست آمده بر اساس مقایسات زوجی صورت گرفته توسط ترین شاخصگردید. مهم ارایهشرکت ملی حفاري ایران 
پذیري، قابلیت اعتماد و تعهدات هاي شرکت، انعطافخبرگان عبارتند از: تحویل، خدمات، هزینه، کیفیت، توانمندي

نفر  120ها باشد که از میان آنقیق کلیه مدیران، رؤسا و سرپرستان شرکت ملی حفاري میاجتماعی. جامعه آماري این تح
شاخص گارانتی و خدمات پس از  ،به صورت تصادفی ساده و بر اساس فرمول کوکران انتخاب گردید. بر اساس نتایج

 نندگان داشتند.کترین اهمیت را در ارزیابی تأمین کم قابلیت اعتمادترین اهمیت و شاخص  بیش فروش
 

گیري چندمعیاره، شرکت ، سازندگان قطعات یدکی، تحلیلی سلسله مراتبی، تصمیمکنندگانأمینتارزیابی  کلمات کلیدي:
 .ملی حفاري ایران
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 مقدمه 1
 اي به افزایشطور فزایندهه هاي تولیدي ببا افزایش تنوع در الگوي مورد نظر مشتریان، سازمان 0819در دهه 
پذیري در خطوط تولید، بهبود محصوالت و فرآیندهاي موجود و توسعه محصوالت جدید براي ارضاي انعطاف

به موازات بهبود  1990ها رقم زد. در دهه هاي جدیدي را براي آنمند شدند. که این موضوع چالش همشتریان عالق
کنندگان مختلف تأثیر تأمین از ردند که مواد و خدمات دریافتیهاي تولید، مدیران صنایع درك کدر توانمندي

هاي مشتریان دارد که این امر به نوبه خود، تأثیر برخورد با نیازمندي برايهاي سازمان بسزایی در افزایش توانمندي
بنابراین انتخاب  ؛]1[یابی بر جا نهاد هاي منبعهاي تأمین و استراتژيمضاعفی در تمرکز سازمان و پایگاه

 هاي هر سازمانی تبدیل گردید.به یکی از ضرورت کنندگان مناسب تأمین

اقتصادي و اجتماعی، باید  مسایلپیچیده در بررسی موضوعات مختلف از جمله  مسایلامروزه براي حل 
تر افراد بر این  به نوعی توافق برسیم. بیش هاها را تعیین کرد. به عبارت دیگر باید در خصوص اولویتاولویت

البته  ؛تفکر روي آورد ههاي پیچیدآن باید به روش مسایلقدر پیچیده است که جهت حل  باورند که زندگی آن
اي پیچیده به شیوه مسایلسازي علمی، باید چهارچوبی یافت که ما را قادر سازد تا در خصوص در راستاي ساده
بندي ي موجود یا اولویتهاکار از بین راهگیري که در آن انتخاب یک راهدر علم تصمیم ندیشیم.ساده و عملی بی

 اند.جاي خود را باز کرده AHP خصوصاMCDMً هاي کارها مطرح است، چند سالی است که روشآن راه
ها در علم پژوهش در عملیات مورد ها و روشاز سایر تکنیک بیشAHP روش تحلیل فرآیند سلسله مراتبی

 استفاده قرار گرفته است.
 ایران حفاري ملی شرکت یدکی قطعات سازندگان بنديرتبه و رزیابیا  به در این تحقیق سعی شده است که

 :خته شودپردار یبا اهداف ز AHP روش به
اي براي انتخاب سازندگان داخلی قطعات یدکی با استفاده از رویه ارایههدف اصلی این تحقیق بررسی و 

 باشد.می AHPروش 
 زیر برشمرد: توان اهداف فرعی این تحقیق را به صورتچنین میهم

 .هاي مؤثر بر ارزیابی سازندگان داخلی قطعات یدکیبررسی و شناسایی و تعیین شاخص •
 .هابررسی و تعیین وزن و درجه اهمیت شاخص •
 .بررسی و محاسبه رتبه هر تأمین کننده •

 
 پیشینه تحقیق 2

در این بخش سعی شده . در نقاط مختلف دنیا صورت گرفته استمطالعاتی  ،کنندگانمبحث ارزیابی تأمین براي
 گردد. ارایهها است که مروري بر این تحقیقات انجام یافته و نتایج آن

 چند گیريتصمیم متدولوژي یک (که ايشبکه تحلیل فرایند کاربرد به مفید نگرشی ]2 [ دري و آذر باقرزاده
 فرایند مدل یک ،پژوهش این در .دادند ارایه را کنندهمینأت گزینش به مربوط مسایل ارزیابی براي است) معیاره
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 عامل ترینمهم تعیین ارزیابی، هدف تعیین جهت در مدیران به کمک براي چارچوبی عنوان به ايشبکه تحلیل
 .شد پیشنهاد مینأت زنجیره در راهبردي کنندهمینأت بهترین گزینش و ارزیابی

 داراي گیريتصمیم معیارهاي (که فازي تاپسیس ترکیبی مدل ارایه به خود تحقیق در ]3 [ همکاران و رج نوري
 به  هایی سفارش تخصیص چنینهم و کنندهمینأت انتخاب لهأمس براي آرمانی ریزيبرنامه و باشند)می معیار زیر

 شده ارایه مدل که نمود ادعا توانمی اي،مرحله دو مدل حل از حاصله نتایج به توجه با .ندپرداخت کنندگان مینأت
 مساله حل به همزمان طور به موجود هايمحدودیت نیز و کیفی و کمی معیارهاي گرفتن نظر در با است قادر

 دسترسی براي بخش رضایت سطوح که ايگونه به بپردازد هاآن به هایی سفارش تخصیص و کنندهمینأت انتخاب
 کارخانه در مدل تفسیر و شدن روشن رايب مذکور ترکیبی رویکرد آخر در نماید. ارضا را چندگانه اهداف به

 شد. تفادهاس  OLING 8 برنامه از ايگزینه چند آرمانی مدل حل براي شد، گرفته کار به تهران زمزم
 ظرفیت با کنندهمینأت چند از محصولی، چند حالت در کنندگان مینأت انتخاب و ارزیابی براي پشتیبانی براي

 تخفیف متفاوت مدل نوع سه منظور بدین .شد پرداخته تصمیم پشتیبان سیستم یک اصلی اجزاي ارایه به محدود
 مطالعات اساس بر ابتدا .نمود ارایه را خود تخفیفات مدل، سه این از یکی اساس بر کنندهمینأت هر و شد پیشنهاد

 موقعیت به توجه با عوامل این .شد استخراج کنندگانمینأت توانمندي ارزیابی در ثرؤم معیارهاي شده، انجام
 ،گردید تعیین هاآن اهمیت میزان و انتخاب خریدار توسط نیاز، مورد محصوالت خرید براي صنعت نوع خرید،
 هاآن از یک هر امتیاز و پرداخته کنندگانمینأت  ارزیابی به معیاره چند گیريتصمیم هايمدل از استفاده با سپس

 بر کنندگانمینأت .شد استفاده فازي اعداد از کمی به کیفی معیارهاي تبدیل رايب مرحله این در .شد محاسبه
 یک اساس بر نظر مورد سفارش مقدار کل از کنندهمینأت هر سهم .شدند بنديرتبه کرده، کسب امتیازهاي حسب

 خریدار، بودجه کمبود جبران براي ریاضی مدل این در .گردید تعیین مشخص، اوزان با هدفه چند ریاضی مدل
 هسته عنوان به شده ارایه چندهدفه ریاضی مدل نتایج نهایت در شد. لحاظ معین بهره نرخ با وام از استفاده امکان
 موتور کمپرسور،( قطعه سه تأمین براي MATLAB افزار نرم در ژنتیک الگوریتم از استفاده با DSS این اصلی

 گردید. مشخص امرسان شرکت در )ترموستات و فن
 بهترین انتخاب و ارزیابی براي اطمینان ناحیه با ايبازه DEA هايمدل پیشنهاد به ]4 [ شاعرلر و عزیزي

 بر مبتنی جدیدي رویکرد تحقیق این در .پرداختند نادقیق هايداده و وزنی هايمحدودیت حضور در کنندهتأمین
»DEA و وزنی هايمحدودیت حضور در کنندهتأمین بهترین انتخاب و ارزیابی براي را »ناکارآ و کارآ مرزهاي با 

 بهترین تواندمی ناکارآ و کارآ مرزهاي با DEA رویکرد سنتی، DEA با مقایسه در .شد پیشنهاد نادقیق هايداده
 .کند شناسایی آسانی به و درستی به را کنندهتأمین

 گرفتن نظر در با غذایی مواد تولیدي شرکت یک در کننده مینأت انتخاب به ]5 [ همکاران و زادهکدخدا
-مینأت ارزیابی براي .شد پرداخته کننده مینأت سازمان ساختار و روابط نوع سرویس، کیفیت، هزینه، معیارهاي

-مینأت هر امتیاز سیستم، این ورودي شد. استفاده فازي استنتاج سیستم از شده ذکر معیارهاي اساس بر هاکننده

 نهایت، در بود. کنندهمینأت هر نهایی امتیاز آن خروجی و آمده دست به AHP روش با که بود معیار هر در کننده
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 تمامی در مناسب عملکرد علت به ولی ؛نبود بهترین کیفیت و قیمت در اینکه با که شد انتخاب ايکننده مینأت
 .کرد کسب را امتیاز باالترین معیارها

 دو از استفاده و مشتري هايویژگی بندياولویت براي  AHP روش از استفاده با پژوهشی در ]6[د سپهون
 براي انتها در و نمود ارایه کنندهمینأت بهترین انتخاب براي جدید روشی ،QFD مدل در کیفیت هايخانه از سري

 .پرداخت زمزم شرکت در آن اجراي به پیشنهادي، روش کارایی سنجش
کنندگان، در تحقیقی از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی ارزیابی و انتخاب تأمین براي  ]7 [زائو و لی آنگ 

) 2) توانایی خدماتی (1بندي کردند که شامل: (ها معیارهاي ارزیابی را به چهار دسته طبقهاستفاده کردند. آن
بود. با مشخص کردن اوزان هر معیار، امتیازهاي هر ) توانایی رشد پایدار، 4) توانایی مشارکت (3توانایی شرکت (

-بدین ترتیب بهترین تأمین ،آیددست میه ها ضرب شده و براي هر تأمین کننده یک امتیاز بمعیاري در وزن آن

 شود.کننده انتخاب می
طراحی کننده مورد نظر یک سیستم خبره ارزیابی و انتخاب تأمین براي در تحقیقی  ]8[وکارکا و همکاران 

نمود. پایگاه کنندگان را فرموله میاي طراحی شده بود که متغیرهاي انتخاب تأمینکردند. این سیستم خبره به گونه
چنین این سیستم به کاربران این دانش آن بر اساس ادبیات موجود در حوزه خرید و تأمین شکل گرفته بود. هم

 دست آورند.ه ان در یک حالت خاص را بکنندگداد که معیارهاي انتخاب تأمینامکان را می
را  هاي استدالل مبتنی بر موردکنندگان مناسب، در تحقیقی سیستمارزیابی مقدماتی تأمین براي ]9[کوك  

گیرند. این سیستم هاي هوش مصنوعی قرار میهاي استدالل مبتنی بر مورد در گروه سیستممطرح نمود. سیستم
گیرندگان افزاري است که اطالعات مفیدي با استفاده از تجربیات قبلی براي تصمیمیک پایگاه اطالعاتی نرم 

هاي محدودي تاکنون هاي استدالل مبتنی بر مورد، یک رویکرد جدیدي است و سیستمکند. سیستمفراهم می
 اند.براي پشیبانی فرآیند تصمیم گیري خرید در این زمینه توسعه یافته

ریزي ریاضی را کنندگان، مدل برنامهارزیابی و انتخاب تأمین براي ر تحقیقید ]10[ن و همکارا کارپک
ها کنند که سود ممکنه حداکثر و هزینهگیري را به نحوي فرموله میدند. در این مدل شرایط تصمیمکرمطرح 

تابع هدف، تا حدودي شرایط  ارایهگیرندگان با تر هستند، چون تصمیمها واقع گرایانهحداقل شود. این مدل
 کنند.مطلوب را ترسیم می

ها با ترکیب کنندگان پرداختند. آندر پژوهشی، به بررسی موضوع ارزیابی تأمین ]11[  قدسی پور و آبرایان
گذاري معیارهاي محسوس و نامحسوس و ارزش برايریزي ریاضی روشی و برنامه فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

 دادند. ارایهه شده به هر سازنده دتخصیص داهاي  رشبهینه سازي سفا

 
 بیان مسأله  3

کنندگان، تولیدکنندگان، شود تأمین) مجموعه اقداماتی است که طی آن سعی میSCM( 1مدیریت زنجیره تأمین
هاي مناسب و انبارها و فروشندگان به طوري ادغام شوند که کاال به مقدار بهینه تولید شود و مقادیر بهینه به مکان

1 Supply Chain Managment 
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شود، حداقل صل میدر زمان مناسب ارسال گردد و با انجام این مجموعه عملیات در حالی که رضایت مشتري حا
 .  ]12 [نیز حاصل گردد هاهزینه

هاي تولید، افزایش درآمد، هدف اصلی مدیریت زنجیره تأمین، کاهش ریسک زنجیره تأمین، کاهش هزینه
کردن سطوح موجودي و فرایندهاي کسب و کار و زمان سیکل و در نتیجه افزایش  بهبود خدمات به مشتري، بهینه

 . ] 13[ باشدقدرت رقابت و رضایت مشتري و سودآوري می
اي براي ، رویهAHPبا توجه به مواد مطرح شده در این تحقیق قصد برآن است که با استفاده از روش 

هاي گردد. در این راستا ابتدا شاخص ارایه يحفار یشرکت مل یدکیقطعات داخلی سازندگان ارزیابی و انتخاب 
گیرندگان این سازمان شناسایی شده و در مؤثر بر انتخاب سازندگان داخلی قطعات یدکی با نظر مدیران و تصمیم

بندي و انتخاب سازندگان داخلی دست آمده فرآیند رتبهه هاي تعیین شده و اوزان بنهایت براساس شاخص
هاي فعال در زمینه صنعت حفاري گیرد. با این هدف که مدل توسعه داده شده به سازمانیدکی انجام میقطعات 

هاي بزرگ خواهد شد. این امر در نهایت باعث خواهد تر شرکتکمک خواهد کرد و منجر به تصمیمات آگاهانه
ترین سازندگان تر مناسب آگاهی بیش هاي مؤثر باگیرندگان این سازمان بتوانند با در نظر گرفتن آیتمشد تصمیم

ها و عواقب ناشی از انتخاب سازندگان داخلی قطعات یدکی داخلی قطعات یدکی را انتخاب نمایند و از هزینه
 نامناسب جلوگیري گردد.

امروزه با توجه به مفاهیم جدید مدیریت زنجیره عرضه و موارد مشابه که موجب ایجاد مشارکت و روابط 
ه عنوان رقباي سازمان شناخته کنندگان و مشتریان دیگر بگردد، تأمینکنندگان میبا تأمیننزدیک شرکت 

بلکه اعضایی از یک مجموعه اصلی با نام زنجیره تأمین هستند که هدف هر یک، حداکثر کردن سود  ؛شوند نمی
کننده رباره انتخاب تأمینگیري دوري کل زنجیره است. بدین ترتیب کامالً آشکار است که تصمیمو افزایش بهره

هاي با تجربه بر این باورند که ها دارد و بسیاري از شرکتنقش قابل توجهی در تولید و مدیریت لجستیک شرکت
کنندگان چنین از آنجا که عملکرد تأمینآید. همترین فعالیت یک سازمان به شمار میکنندگان مهمانتخاب تأمین

کننده یک وظیفه استراتژیک شناخته زنجیره تأمین دارد، هم اکنون انتخاب تأمیناثر اساسی بر موفقیت یا شکست 
هاي بسیاري کنندگان، پیامدهاي منفی و زیانهاي نادرست در زمینه انتخاب تأمینگیريشود. در نتیجه تصمیممی

مفاهیم جدید در  سی و به کارگیريربنابراین با توجه به موارد ذکر شده، بر ؛براي شرکت در پی خواهد داشت
چنین با توجه به جایگاه ویژه صنعت حفاري در کشور الزم رسد. همکنندگان ضروري به نظر میانتخاب تأمین

رویکردي جامع در انتخاب اصولی سازندگان داخلی قطعات  ارایهتر در این حوزه جهت است مطالعات گسترده
کنندگان مناسب به صورت کامل مورد ارزیابی قرار تأمینهاي مؤثر بر انتخاب یدکی صورت گرفته و شاخص

بندي رویکردي جهت ارزیابی و رتبه ارایهگیرد. از این رو با توجه به خالء تحقیقات درك شده در این زمینه، 
انتخاب گردید. نتایج این  تحقیقجامعه سازندگان داخلی قطعات یدکی و عنوان موضوع مورد بررسی در این 

کنندگان گیرندگان در صنعت حفاري جهت انتخاب صحیح و اصولی تأمینبه تصمیمتحقیق کمک شایانی 
 نماید.  می
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 سؤاالت تحقیق 4
 بندي سازندگان داخلی قطعات یدکی شرکت ملی حفاري ایران چگونه است؟رتبه •

 هاي ارزیابی سازندگان داخلی قطعات یدکی شرکت ملی حفاري ایران چگونه است؟شاخص •

هاي ارزیابی سازندگان داخلی قطعات یدکی شرکت ملی حفاري ایران چگونه اوزان اهمیت شاخص •
 است؟

روش کار  5  

براي بررسی موضوع پژوهش در این تحقیق هم به سنجش متغیرهاي مورد نظر و هم به بررسی شدت و نوع روابط 
هاي جمعیتی بر حسب متغیرهاي مورد مطالعه در نمونه مورد بررسی پرداخته می بین متغیرها و تفاوت بین گروه

  و از نظر هدف، تحقیقی کاربردي است. تحقیق حاضر یک تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی استشود. از این رو، 
عات در زمره مطال تحقیقکند، این در شرایط زندگی واقعی یک سازمان حضور پیدا می محققز سویی چون ا 

  میدانی قرار دارد.
که بر اساس  یرؤسا و سرپرستان رسم ن،یمعاون ران،یمد هیکل ق،یتحق نیمورد مطالعه در ا يجامعه آمار

 تیاهواز استخدام و مشغول انجام فعال يحفار یدر شرکت مل ران،ینفت ا یشرکت مل یو مقررات استخدام نیقوان
 .باشدینفر) م 175(مجموعاً  سییر 133معاون،  14 ر،یمد 82جامعه شامل  ي. اعضاباشندیم

 برآورد حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است: براي
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 از این قرار است: فوقشرح هر یک از نمادهاي به کار رفته در رابطه 
N   باشند.نفر می 175جمع جامعه آماري است که در این تحقیق تعداد آنان 

z    باشد. می 96/1% این مقدار برابر با 95میزان اطمینان برآورد با در نظر گرفتن ضریب اطمینان 

d    شده است./. فرض 05حداکثر خطاي قابل قبول که در اینجا 
p   در نظر گرفته شده است.50نسبت موفقیت بین افراد نمونه است که عدد ،% 
q   در نظر گرفته شده (50 نسبت عدم موفقیت در بین افراد نمونه است که عدد ،%q=p-1.( 
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، اعضاي نمونهها توسط بینی احتمال عدم تکمیل یا تحویل تعدادي از پرسشنامهبا توجه به تعداد نمونه، با پیش
 داده برگشت نامهپرسش 120 از آمده عملبه هايبررسی از پس شد کهتوزیع  هاآن، در بین پرسشنامه 130تعداد 

استفاده از پرسشنامه انجام شده، مصاحبه است که پرسشنامه روش گردآوري اطالعات در این مطالعه که با . شد
هاي مختلف تهیه شده و روایی صوري آن توسط متخصصین مورد مذکور به صورت استاندارد و با توجه به نظریه

نفر  30تأیید قرار گرفت و براي پایانی پرسشنامه از روش محاسبه آلفاي کرونباخ در یک مطالعه مقدماتی با حجم 
 دست آمد.ه ب ٪58انجام شد که  سرپرستان و رؤسا معاونین، دیران،م از

 
 مطالعه موردي 6

خدمات فنی وابسته به آن و  ارایههاي نفتی و گازي انجام عملیات حفاري چاه برايشرکت ملی حفاري ایران 
هاي اساس ضرورتچنین تأمین خدمات پشتیبانی و مهندسی مورد نیاز در قلمرو جمهوري اسالمی ایران و بر  هم

هاي فنی و تحصصی گذاري در امر آموزش کارکنان در کلیه رشتههاي گذشته با سرمایهعملیاتی در طول سال
کاري وغیره مربوطه از قبیل عملیات حفاري، مهندسی گل حفاري، برق، مکانیک و خدمات فنی و عملیاتی سیمان

گیري چندمعیاره)، لسله مراتبی (به عنوان روش تصمیممی باشد که در این تحقیق با استفاده از مدل تحلیل س
  .گردید ارایهبندي سازندگان  قطعات یدکی شرکت ملی حفاري ایران عوامل با اهمیت در ارزیابی و رتبه

 

 هاتحلیل یافته 7 

هاي جمعیتی نمونه تحقیقویژگی 7-1  
دهند.را زنان تشکیل می در صد 10جمعیت آماري را مردان و  در صد 90تقریبا جنسیت:  

 3/3اند، باالتر از بیست سال سن داشته در این میان، که در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته افراديتمامی  سن:
سال  بیش  50تا  40درصد سنی بین  7/26ال و س 40تا   30سنی بین درصد  3/13سال و  30تا  20درصد سنی بین 

سال سن دارند. 50تر از  بیش درصد 7/56یعنی حدود  ؛از نیمی  

 43  ،فوق دیپلم درصد 30 ،ان تحصیالت داراي مدرك دیپلماز نظر میز درصد افراد نمونه 5/2حدود  تحصیالت:
درصد می باشند. 5/24درصد لیسانس و در سطح فوق لیسانس و باالتر    

 
هاي استنباطییافته 7-2  

در امروزه . داردوهش اهمیت خاصی سؤاالت یا فرضیات پژها براي بررسی درستی و صحت تجزیه و تحلیل داده
باشد، تجزیه و تحلیل آوري شده از موضوع مورد تحقیق میتر تحقیقاتی که متکی بر اطالعات جمع بیش

 شود.هاي پژوهش محسوب میترین بخشترین و مهماطالعات از اصلی
گیري با بهرهپردازد. سپس به نظر خبرگان میها با توجه قسمت ابتدا به بررسی اهمیت هر یک از شاخصاین 

 گردد.کنندگان تعیین میبندي تأمینبندي و رتبهها اولویتاز تکنیک سلسله مراتبی شاخص
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 ها و  از نظر خبرگاننتایج بررسی اهمیت شاخص  7-2-1
نفر از خبرگان در  30بین  ترین عوامل ارزیابی، پرسشنامه اولهاي پیشنهادي و انتخاب مهمغربال کردن مؤلفه براي

گانه براي سنجش میزان اهمیت شرکت ملی حفاري ایران توزیع شده است. این پرسشنامه داراي طیف لیکرت نه
شده است، به عنوان  5ها باالتر از هایی که میانگین حسابی آنها در نظر گرفته شده است. مؤلفههر یک از گزینه

ها مهم تلقی شدند. است. طبق نظر خبرگان در این نمونه آماري، تمامی مؤلفهمؤلفه با اهمیت در نظر گرفته شده 
 :شوددر طی جداول زیر نتایج این نظرخواهی مالحظه می

 
 گانه تحقیقهاي نهاي شاخصتک نمونه tنتایج آزمون . 1جدول

 معیارهاي اصلی میانگین انحراف معیار tآماره  داريسطح معنی نتیجه
 قابلیت اعتماد 38/5 55/1 93/2 006/0 با اهمیت

 پذیريانعطاف 90/5 51/6 25/3 003/0 با اهمیت

 توانمندي 03/6 69/1 34/3 002/0 با اهمیت

 کیفیت 13/6 92/1 22/3 003/0 با اهمیت

 هزینه 26/6 89/1 50/3 002/0 با اهمیت

 گارانتی و خدمات پس از فروش 50/6 12/2 58/3 001/0 با اهمیت
 تحویل 38/5 96/1 32/2 802/0 با اهمیت
 تعهدات اجتماعی 40/6 79/1 27/4 000/0 با اهمیت
 یادگیري سازمانی 43/6 52/2 10/3 004/0 با اهمیت

 
 گانه تحقیقهاي نهشاخص نسبی وزن 7-2-2

هاي بندي شاخصکنندگان به کار گرفته شد. نتایج اولویتانتخاب تأمین براياصلی تحقیق نه شاخص در این 
 باشد:گانه به صورت زیر می نه

 

 گانه تحقیقنه ماتریس مقایسات زوجی شاخص.  2جدول
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 708/1 530/1 545/1 556/1 847/1 505/1 293/1 265/1 1 قابلیت اعتماد
 737/1 784/1 436/1 505/1 324/1 841/1 370/1 1  پذیريانعطاف

 760/1 514/1 584/1 519/1 490/1 493/1 1   توانمندي
 893/1 335/1 854/1 363/1 506/1 1    کیفیت
 686/1 842/1 394/1 492/1 1     هزینه

 156/2 276/1 577/1 1      گارانتی
 387/1 547/1 1       تحویل

 899/1 1        اجتماعیتعهدات 
 1         یادگیري سازمانی
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ترین  بیش 162/0شود که شاخص گارانتی و خدمات پس از فروش با وزن نسبی مشاهده می 1با توجه به شکل 
باشد. نرخ ناسازگاري مقایسات ترین اهمیت را دارا می کم 074/0اهمیت و شاخص قابلیت اعتماد با وزن نسبی 

 باشد.است، این مقایسات قابل قبول می 10/0تر از  دست آمده است که چون کمه ب 02/0زوجی 
 

 
 Expert Choiceگانه با استفاده از نرم افزار بندي معیارهاي نهاولویت .1شکل 

 گانه تحقیقبندي معیارهاي نهاولویت .3جدول
 ردیف معیارهاي اصلی وزن اولویت

 1 قابلیت اعتماد 074/0 9
 2 پذیريانعطاف 180/0 8
 3 توانمندي 580/0 7
 4 کیفیت 106/0 5
 5 هزینه 113/0 4
 6 گارانتی و خدمات پس از فروش 162/0 1
 7 تحویل 095/0 6
 8 تعهدات اجتماعی 124/0 3
 9 یادگیري سازمانی 160/0 2

 
 کنندگانبندي تأمیناولویت 7-2-3

نفر از  14اي به بررسی نظرات هاي نه گانه، در طی جلسهشاخصدر نهایت پس از تعیین میزان اهمیت هر یک از 
کننده اصلی قطعات یدکی شرکت ملی حفاري ایران پرداخته شد. نتایج حاصل به تأمین 5خبرگان در مورد 

 باشد:صورت زیر می
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 Expert Choiceکنندگان با استفاده از نرم افزار بندي تأمیناولویت .2شکل

 گانهکنندگان با توجه به معیارهاي نهبندي تأمیناولویت .4جدول 
 ردیف کنندگانتأمین وزن اولویت

 1 1تأمین کننده  981/0 4
 2 2تأمین کننده  781/0 5
 3 3تأمین کننده  193/0 3
 4 4تأمین کننده  822/0 1
 5 5تأمین کننده  204/0 2

 
کنندگان  تري نسبت به دیگر تأمینداراي شرایط مطلوب 4دست آمده تأمین کننده شماره ه با توجه به نتایج ب

 باشد. می
 

 گیري و پیشنهادهانتیجه 8
باشد و در این ترین اهداف هر کسب و کار در دنیاي کنونی رقابت، رسیدن به سود و کسب درآمد میاز مهم

حداکثر تالش براي فروش گیرد، حوزه فروش و درآمدزایی است و اي که مورد توجه قرار میراستا اولین حوزه
تواند نقش بسیار مؤثري در دستیابی به گیرد. در حالی که خرید و تأمین موارد و قطعات میتر صورت می بیش

زیرا از یک طرف قیمت تمام شده محصول را پایین آورده در نتیجه موجب افزایش سود  ؛تر داشته باشد سود بیش
تر و قیمت شود کاالهاي با کیفیتقابتی ایجاد نموده و موجب میشود و از طرف دیگر براي بنگاه مزیت رمی

 تر فراهم شود.مناسب
هاي علمی مناسب براي هر صنعت  و کسب و براي رسیدن به این اهداف ایده بر اساس معیارها و شاخص

زمینه ارزیابی تأمین کار، اقدام به ارزیابی و انتخاب تأمین کنندگان کرد. با توجه به مطالعه ادبیات تحقیق در 
 باشد:کنندگان تعدادي معیار براي ارزیابی پیشنهاد گردید. خالصه نتایج تحقیق به صورت زیر می

شاخص گارانتی و خدمات پس از فروش رتبه اول و شاخص قابلیت اعتماد رتبه آخر گانه، هاي نهدر میان شاخص
تعهدات اجتماعی، هزینه، کیفیت، تحویل، توانمندي، چنین یادگیري سازمانی، را به خود اختصاص دادند. هم

 هاي دوم تا هشتم جاي گرفتند.پذیري به ترتیب در رتبهعطافنا
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، 5به عنوان برترین تأمین کننده انتخاب گردید و تأمین کننده  4گانه، تأمین کننده چنین با توجه به معیارهاي نههم
 قرار گرفتند. 5الی  2به ترتیب در رتبه  2 و تأمین کننده 1، تأمین کننده 3تأمین کننده 

هاي پیشنهادي در این تحقیق را به عنوان ها و زیرشاخصشود واحد زنجیره تأمین کاال، شاخصپیشنهاد می •
ها کنندگان مورد استفاده قرار دهد و با توجه به میزان اهمیت و اولویت هر یک از شاخصمعیارهاي ارزیابی تأمین

شده در این تحقیق در نرم افزار بررسی  ارایهدر این راستا الزم است الگوي . کنندگان نمایدتأمین اقدام به ارزیابی
 .کنندگان انجام شودمنابع لحاظ شود تا به صورت مکانیزه ارزیابی تأمین

هاي موجود در گیريمدیریت واحد تأمین و تدارکات شرکت، الزم است جهت تحلیل مناسب تصمیم •
 .کنندگان، به سطح اهمیت استراتژیک کاالها براي شرکت توجه نمایدانتخاب تأمین رویه ارزیابی و

چنین کنندگان و همهاي ارزیابی و انتخاب تأمینشود واحد زنجیره تأمین، در زمینه مدلپیشنهاد می •
 .کنندگان فعلی شرکت، مطالعات و تحقیقات الزم را انجام دهدارزیابی عملکرد تأمین

کنندگان ها به ندرت تأمینزیرا سازمان ؛کنندگان یک فرایند کامالً استراتژیک استب تأمینامروزه انتخا •
کنند تا در حلقه زنجیره تأمین، ثابت و کنندگان نیز حداکثر تالش خود را میتأمین کنند وخود را تعویض می

ها و اطالعات زیادي آوري دادهبلکه مستلزم جمع ؛فرایند انتخاب نیز ساده، کوتاه و مختصر نیست. دنپایدار بمان
دستیابی به اطالعات کاملی از تولیدکنندگان  برايلذا تهیه بانک اطالعاتی جامع اعم از داخلی و خارجی  ؛است

 .گرددپیشنهاد می غیره مختلف، نوع محصول تولیدي، آدرس و

 نابع م
تأمین بر عملکرد سازمانی در شرکت . بررسی تاثیر زنجیره )1393(محمدپور، ع.، کنگرانی فراهانی، ع.، رحیمی، ج.،  ]1[

 .برداري نفت و گاز آغاجاري، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز بهره
 هايپژوهش تأمین، زنجیره در کنندهتأمین بهترین انتخاب جهت ANP کارگیري به ).9813( .،ب دري، آذر، م.، باقرزاده ]2[

 .47-27، 14) 4(ایران،  در مدیریت
 انتخاب براي آرمانی ریزيبرنامه و فازي سیساپت ترکیبی مدل، )1391( .،رشیدي کمیجانی، ع.، ، لطفی، م.نوري رج، ا ]3[

 .45-29 ،7) 22(، مدیریت صنعتی، سفارشات تخصیص و کنندهمینأت
یک : اي با ناحیه اطمینانبازه DEA هايکننده به وسیله مدل). ارزیابی و انتخاب تأمین1392( .،شاعرلر، ا ح.،عزیزي،  ]4[

 .16-1، 8) 25(با مرزهاي کارآ و ناکارآ، مدیریت صنعتی،   DEAرویکرد
 و تولید مدیریت ،فازي استنتاج سیستم از استفاده با کنندهمینأت انتخاب. )1392( .،آبادي، عمروتی شریف ح.،کدخدازاده،  ]5[

 .131-113 ،4 )2( عملیات،
 ،زمزم شرکت در موردي مطالعه با کنندهمینأت انتخاب در AHP و QFD رویکردهاي از استفاده). 1393( .،سپهوند، ر  ]6[

 .30-19 ،11 )1( ، )کاربردي ریاضیات( آن کاربردهاي در عملیات در تحقیق
 هاي کوچک و متوسط، رشد فناوري،سازي مدیریت زنجیره تأمین در شرکتپیاده ). الگوي7813حیدري قره بالغ، ه.، ( ]12[

)17 (5 ،43-50. 
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