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چکیذه
هحیظ آؽفتِ ٍ هتغیز اهزٍس هَخت پیذایؼ فذم اعویٌبى در سًدیزُ ّبی تأهیي ؽذُ اعت ٍ .تبهیيوٌٌذگبى ثب ریغه ّبی
سیبدی هَاخِ ؽذُاًذ ثِ ّویي دلیل اًتخبة تبهیيوٌٌذگبى تبةآٍر اس اّویت ثبالیی ثزخَردار اعت .ثٌبثزایي ّذف پضٍّؼ
حبضز ؽٌبعبیی ٍ رتجِ ثٌذی هَلفِّبی اًتخبة تأهیيوٌٌذُ تبةآٍر در فٌقت فَالد چْبرهحبل ٍ ثختیبری هیثبؽذ .پضٍّؼ
حبضز وبرثزدی ثَدُ ٍ ثقَرت آهیختِ اًدبم گزفت .ثب اعتفبدُ اس رٍػ ًوًَِگیزی ّذفوٌذ  10خجزُ آؽٌب ثِ پضٍّؼ تقییي
گزدیذ .در ثخؼ ویفی ثزای وذگذاری ٍ ؽٌبعبیی فَاهل اس تحلیل تن اعتفبدُ ؽذّ .وچٌیي ثزای اٍلَیت ثٌذی فَاهل در
ثخؼ ووی اس رٍػ  AHPثب اعتفبدُ اس ًزم افشار عَپزدعیضى اعتفبدُ گزدیذً .تبیح حبفل اس تحلیل تن ًؾبى داد وِ فَاهل
هَثز ؽبهل  6تن ولی چبثىی ،ایوٌی ٍ هغبیل سیغت هحیغی ٍ اختوبفی ،اًقغبف پذیزی ،تحَیل ،ویفیت ٍ تىٌَلَصی ٍ
فٌبٍری اعالفبت هیثبؽٌذ ٍ .هَلفِ چبثىی ثب ٍسى  0/221در اٍلَیت اٍل ٍ هَلفِ ایوٌی ٍ هغبیل سیغت هحیغی ٍ اختوبفی
ثب ٍسى  0/104در اٍلَیت آخز لزار دارد .عبیز فَاهل ًیش ثِ تزتیت اثزگذاری ؽبهل اًقغبف پذیزی ،تحَیل ،ویفیت ٍ
تىٌَلَصی ٍ فٌبٍری اعالفبت هی ثبؽٌذ .عپظ عِ ؽزوت تأهیيوٌٌذُ هَاد اٍلیِ ثزای تَلیذ فَالد ثب تىٌیه
 QUALIFLEXرتجِ ثٌذی گزدیذًذ .ثب اعتفبدُ اس ًتبیح پضٍّؼ هذیزاى هیتَاًٌذ تبهیيوٌٌذگبى تبةآٍر هٌبعت را اًتخبة
ًوبیٌذ.

کلمات کلیذی :تأهیيوٌٌذُ تبةآٍر ،تحلیل تن.AHP،QUALIFLEX ،
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 -1مقذمه
تَعقِ عزیـ ثِ عوت خْبًیعبسی ،ثبسار رلبثتی ،پیؾزفت چؾوگیز فٌبٍری ٍ اًتؾبرات سیبد هؾتزی  ،ؽزوتّب را در وبّؼ
ّشیٌِّب ٍ افشایؼ هشیت ّبی رلبثتی خَد تزغیت وزدُ اعت .یىی اس هَاردی وِ هی تَاًذ ثِ دعتیبثی ثِ هشیت رلبثتی ثِ
ؽزوتّب ووه وٌذ هذیزیت سًدیزُ تأهیي هیثبؽذ) .(Sahebjamnya, 2020هذیزیت سًدیزُ تبهیي ّوبٌّگی اعتزاتضیه
سًدیزُ تبهیي ثزای یىپبرچِ عبسی هذیزیت فزضِ ٍ تمبضب اعت )ّ .(Lee et al., 2014ذف ایي هذیزیت وبّؼ خغز ٍ فذم
اعویٌبى سًدیزُ تبهیي ،وبّؼ ّشیٌِّبی تَلیذ ٍ ،ثْیٌِ عبسی عغَح هَخَدی ،فزآیٌذّبی وغت ٍ وبر ٍ ،هذت السم خْت
اًدبم وبرّبى دٍرُ اعت ،وِ هٌدز ثِ افشایؼ رلبثت ،رضبیت هؾتزی ٍ عَدآٍری هی گزدد ) .(Boran et al., 2009سًدیزُ
تبهیي ؽجىِای اس تبهیيوٌٌذگبى ،وبرخبًِ ّبی تَلیذی ،اًجبرّب ٍ ،وبًبل ّبی تَسیـ عبسهبى یبفتِ ثزای اعتخزاج هَاد خبم ،تجذیل
ایي هَاد خبم ثِ هحقَالت ًین عبختِ ٍ ًْبیی ٍ ،تَسیـ هحقَالت ًْبیی ثِ هؾتزیبى اعت ) .(You et al., 2015در
عبلّبی اخیز  ،تقییي تأهیي وٌٌذُ هؤثز ٍ هٌبعت در هذیزیت سًدیزُ تأهیي ثِ هَفمیت اعتزاتضیه ّز عبسهبى تَلیذی ووه
هیوٌذ ) .(Pramanik, 2020در فضبی تَلیذی در دًیبی اهزٍس ،ثحث تأهیيوٌٌذُ اس هجبحث هْن سًدیزُ تأهیي هیثبؽذ ٍ
ثزگشیذى تأهیيوٌٌذُ هٌبعت ثِ ؽزوتّب ووه هیوٌذ تب هحقَالت ثب ویفیت هٌبعت را ثِ اًذاسُ هَرد ًیبس ٍ ثب لیوت خَة ٍ در
سهبًی وِ هَرد ًیبس اعت ،فزاّن ًوبیذ) .(Valipour et al., 2017اًتخبة تأهیيوٌٌذُ اًقغبف پذیز یه تقوین اعتزاتضیه
ولیذی در سهیٌِ هذیزیت اختالل در سًدیزُ تأهیي اعت) .(Hosseini et al., 2019اًتخبة تأهیيوٌٌذُ فزایٌذی اعت وِ در
آى ؽزوتّب ؽٌبعبییً ،وبیؼ ،ارسیبثی ،تدشیِ ٍ تحلیل ٍ فمذ لزارداد ثب تبهیيوٌٌذگبى را اًدبم هیدٌّذ (Chai, J., & Ngai,
) .2014ایي تقوین هَفمیت ؽزوت را هؾخـ هیوٌذ ٍ ثبیذ ثب حذاوثز ؽفبفیت ثِ فَرت عیغتوبتیه گزفتِ ؽَد (kumar
) .et al., 2018رٍػّبی تقوین گیزی چٌذهقیبرُ هیتَاًٌذ ثِ تقوین گیزًذگبى در رتجِثٌذی ٍ ارسیبثی اًتخبة ّبیؾبى
ووه ًوبیذ )ّ .(Karsak & Dursun, 2015ذف افلی رٍػّبی تقوین گیزی چٌذهقیبرُ ایي هیثبؽذ وِ ثِ هدوَفِ ای
اس هتخققبى اخبسُ دّذ هدوَفِ ای اس گشیٌِّبی هختلف را هغبثك ثب هدوَفِ هقیبرّبی هؾخقی رتجِ ثٌذی وٌٌذ .اس ایي
عزیك  ،هتخققبى هی تَاًٌذ اس یه چبرچَة راحت ٍ عبسهبى یبفتِ ثزای تقوین گیزی هٌغمی اعتفبدُ وٌٌذ(Morente-
).Molinera, 2020

ثِ دلیل فَاهلی هبًٌذ خْبًی ؽذى ٍ تغییز عزیـ في آٍری ،اًتخبة تبهیيوٌٌذگبى هٌبعت تَخِ ثغشای هحممبى ٍ پضٍّؾگزاى را
ثِ خَد خلت وزدُ اعت ) .(You et al., 2015خْبًی ؽذى ٍ گغتزػ فقبلیت ؽزوتّب ،آعیت پذیزی سًدیزُ تبهیي افشایؼ
یبفت .اًتخبة تبهیي وٌٌذُ ثِ فٌَاى یىی اس الذاهبت پیچیذُ ٍ چٌذٍخْی در سًدیزُ تبهیي تحت تبثیز ایي آعیت پذیزی
لزارگزفت .ثِ خْت اّویت تبة آٍری در وبّؼ آعیت پذیزی هذیزاى فٌقت فَالد چْبرهحبل ٍ ثختیبری ثِ دًجبل اًتخبة
وٌٌذُ تأهیي وٌٌذُّبی تبة آٍر هیثبؽٌذ ،اس آًدبیی وِ یه تأهیيوٌٌذُ ثز هَفمیت ول سًدیزُ تأهیي اثزگذاری هغتمیوی دارد،
ثبیذ تبةآٍری در اًتخبة تأهیيوٌٌذُ در ًؾز گزفتِ ؽَد تب آعیت پذیزی ؽزوتّب ٍ ثِ عَر ولی سًدیزُ تأهیي وبّؼ یبثذ.
اهزٍسُ ؽزوتّبی تَلیذ ثب چبلؼ ّبیی هبًٌذ تغییزات سیبد تمبضب ،افشایؼ رلبثت ،وبّؼ چزخِ فوز هحقَالت ٍ افشایؼ تمبضبی
هؾتزی هَاخِ ؽذُاًذ وِ پیچیذگی سًدیزُّبی تأهیي را افشایؼ دادُ ،آًْب را ثیثجبت تز ٍ غیز لبثل پیؼ ثیٌی تز عبختِ اعت .در
ایي ثیي یىی اس فٌبیـ هْن فبدراتی ٍ حیبتی وؾَر فٌقت تَلیذ فَالد هیثبؽذ وِ فذم اًتخبة تأهیيوٌٌذُ تبةآٍر در ایي
فٌقت در سهبى ثزٍس ثحزاىّبی التقبدی ،عیبعی ٍ اختوبفی خغبرات خجزاى ًبپذیزی ثِ التقبد وؾَر ثشًذ .ثٌبثزایي ایي پضٍّؼ
ثِدًجبل پبعخ ثِ ایي پزعؼّبعت وِ فَاهل هؤثز ثز اًتخبة تأهیيوٌٌذُ تبةآٍر وذاماًذ؟ ٍ الگَی سًدیزُ تبةآٍر چگًَِ
هیثبؽذ؟ ایي پضٍّؼ در اثتذا ثِ ؽٌبعبیی هؤلفِّبی اثزگذار ثز اًتخبة تأهیيوٌٌذُ تبةآٍر ثب ثزرعی ادثیبت پیؾیي هیپزداسد .در
گبم ثقذی ثب اعتفبدُ اس هقبحجِ ثب خجزگبى هؤلفِّبی اًتخبة تأهیيوٌٌذُ تبةآٍر در فٌقت فَالد اعتبى چْبرهحبل ٍ ثختیبری ثز
اعبط ًؾزیِ تحلیل تن تجییي هیؽَد .در هزحلِ ثقذ ٍسى دّی ٍ اٍلَیت ثٌذی هَلفِّب ثب تىٌیه  ٍ AHPرتجِثٌذی
تأهیيوٌٌذُّب در اعتبى چْبرهحبل ٍ ثختیبری ثب تىٌیه  QUALIFLEXپزداختِ ؽذ .در سیز پیؾیٌِای اس پضٍّؼ آٍردُ ؽذُ
اعت.

ؽٌبعبیی ٍ رتجِ ثٌذی هَلفِّبی اًتخبة تأهیيوٌٌذُ تبةآٍر در فٌقت فَالد چْبرهحبل ٍ ثختیبری ثب رٍػ تحلیل تن ٍ رٍیىزد تزویجی
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اًتخبة تأهیيوٌٌذُ فزآیٌذ ؽٌبعبیی هٌبعت تزیي تبهیيوٌٌذگبًی اعت وِ لبدر ثِ تأهیي هحقَالت ٍ خذهبت درعت ثب لیوت
درعت ،ویفیتّبی ٍالقی ٍ در سهبى هٌبعت ّغتٌذ .اًتخبة یه تأهیيوٌٌذُ خَة تفبٍت لبثل تَخْی را در آیٌذُ یه عبسهبى
ثزای وبّؼ ّشیٌِّبی فولیبتی ٍ ثْجَد ویفیت هحقَالت ًْبیی آى ایدبد هیوٌذ) .(You et al., 2015ثِ دلیل فَاهلی
هبًٌذ خْبًی ؽذى ٍ تغییز عزیـ في آٍری ،اًتخبة تبهیيوٌٌذگبى هٌبعت تَخِ ثغشای هحممبى ٍ پضٍّؾگزاى را ثِ خَد خلت
وزدُ اعت.
در ادثیبت ،رٍػ ّبی هختلفی ثزای ایدبد عیغتوْبی اًتخبة هَثز پیؾٌْبد ؽذُ اعت وِ ؽبهل هَارد سیز اعت:
فزآیٌذ تحلیل علغلِ هزاتجی)(Deng et al., 2014
رٍػ تبپغیظ(Lima Junior et al., 2014) 1
تحلیل پَؽؾی دادُ ّب(Dobos and Vorosmarty, 2018)2
رٍػ دیوتل(kumar e tal, 2018)3
ثزًبهِ ریشی خغی )(Purohit et al., 2018
رٍػ ٍیىَر)(You et al., 2015
فالٍُ ثز ایي ثزای همبثلِ ثب اثْبهبت در رًٍذ تقوین گیزی ٍالقی اس رٍػ ّبی فبسی ًیش اعتفبدُ ؽذ ثِ فٌَاى هثبل آسادًیب ٍ
ّوىبراى( )2015اس  AHPفبسی اعتفبدُ وزدًذ .دٍتلیّ ٍ 4وىبراى( )2017یه رٍػ یىپبرچِ اس  fuzzy DEAثب ثزًبهِ ریشی
خغی ثزای اًتخبة تأهیيوٌٌذُ ثىبر ثزدًذّ .وچٌیي ثَدالیّ ٍ 5وىبراى ( )2018ثزای اًخبة تأهیيوٌٌذُ رٍػ تلفیمی fuzzy
 ANPثب ثزًبهِ ریشی آرهبًی را اعتفبدُ وزدًذ .اس عَی دیگز ،لیَّ ٍ 6وىبراى( )2014یه هذل یىپبرچِ فبسی ثزای ارسیبثی
تبهیيوٌٌذگبى ٍ ثْجَد فزایٌذ تحلیل ؽجىِ ّوزاُ ثب هفبّین اٍلیِ رٍػ ٍیىَر ارائِ وزدًذ.
اهزٍسُ اس رٍػ ّبی تزویجی ثیؾتز ثزای اًتخبة تأهیيوٌٌذُ اعتفبدُ هی گزدد .ادثی فیزٍسخبیی ٍ ففبیی لبدیىالیی(  )2017ثِ
ثزرعی اًتخبة سًدیزُ تبهیي تبةآٍر ثزتز ثب رٍیىزد تزویجی دیوتل ٍ ٍیىَر خبوغتزی ٍ تىٌیه ثْتزیي ثذتزیي پزداختٌذ.
گَیٌذىّ ٍ 7وىبراى( )2016ثب تزویت رٍؽْبی فبسی دلفی ANP PROMETHEE ،یه هذل تقوین گیزی چٌذ هقیبرُ
تزویجی را ثزای ارسیبثی تبهیيوٌٌذگبى ارائِ وزدًذ.لیبًگّ ٍ 8وىبراى( )2020ثب اعتفبدُ اس رٍػ تزویجی  AHPگزٍّی ٍ رٍػ
وَالی فلىی ثِ رتجِ ثٌذی تبهیيوٌٌذگبى پزداختٌذ .هَرًتِ هَرلیٌب ّ ٍ 9وىبراى()2020رٍػ تقوین گیزی گزٍّی چٌذ هقیبر
خذیذ ثزای سهیٌِ ّبی ًبّوگي ٍ پَیب ثب اعتفبدُ اس هذل عبسی سثبًی فبسی چٌذ داًِ ای 10ثزدًذ .هغبلقبت لجلی عْن لبثل تَخْی
در اًتخبة تأهیيوٌٌذُ داؽتِ اًذ؛ در ایي پضٍّؼ ثب رٍػ تزویجی ویفی ٍ ووی اثتذا فَاهل اًتخبة تأهیيوٌٌذُ ؽٌبعبیی ؽذُ
عپظ ثِ رتجِ ثٌذی فَاهل پزداختِ ؽذُ اعت .در خذٍل ؽوبرُ  1خالفِای اس تحمیمبت پیؾیي در سهیٌِ اًتخبة تأهیيوٌٌذُ
تبةآٍر آٍردُ ؽذُ اعت.

1

technique for order preference by similarity to ideal solution
data envelopment analysis
3
DEMATEL
4
Dotoli,
5
Bodaghi
6
Liou
7
Govindan
8
Liang
9
Morente-Molinera
10
multi-granular fuzzy linguistic modelling
2

هدلِ هذیزیت فٌقتی داًؾىذُ فلَم اًغبًی داًؾگبُ آساد اعالهی ٍاحذ عٌٌذج – عبل پبًشدّن  /ؽوبرُ  / 53پبییش 1399

4
ًَیغٌذُ(عبل)
فبحت خوقٌیب ()2020
هقشس ٍ ّوىبراى()2019
ٍلی پَر ٍ ّوىبراى()2017

ادثی فیزٍسخبیی ٍ ففبیی لبدیىالیی
( )2017
وجگبًی ٍ ؽبُ ثٌذرسادُ ()2019
خقفزًضاد چمَؽی ٍ ّوىبراى()2016
لیبًگّ ٍ 11وىبراى()2020

وَهبر ٍ ّوىبراى()2018
اٍعتی ٍ ّوىبراى()2018

خذٍل ؽوبرُ ( :)1خالفِ تحمیمبت پیؾیي
ؽزح همبلِ
اثقبد ویفیت ،تحَیل ،فالحیت ٍ ؽبیغتگی ،تىٌَلَصی ٍ اعتوزار را ارایِ دادًذ.
هقیبرّب ٍ فَاهل تبثیز گذار در اًتخبة تأهیيوٌٌذُ تبةآٍر ،ؽبهل فبوتَرّبی افلی فولىزد ،حذالل
عبسی ریغه ،پبعخ گَیی ،پؾتَاًِ فٌی ٍ لذرت هیثبؽذ.
اثقبد تحَیل ،اًقغبف پذیزی ،ویفیت ،فزٌّگ ،رؽذ اؽتزاوبت ،تىٌَلَصی ،راثغِ عبسی ،هؾخقبت
تأهیيوٌٌذُ ،هحذٍدیت تأهیيوٌٌذُّ ،شیٌِ تَلیذّ ،شیٌِ ارتجبعبت ثزای اًتخبة تأهیيوٌٌذُ تبةآٍر
ؽٌبعبیی ؽذ.
هؾخـ گؾت وِ هقیبر اًقغبف پذیزی هَثز تزیي هقیبر هیثبؽذ وِ ثز ّوِ ی هقیبر ّب اثزگذار
هیثبؽذ ٍ.هقیبر ّبی افشًٍگی ٍ فزاٍاًی هْن تزیي هقیبر در تبةآٍری سًدیزُ تبهیي هی ثبؽٌذ در
آخز ًیش ؽزوت وبلِ ثِ فٌَاى ثزتزیي ؽزوت در تبةآٍری سًدیزُ تبهیي ؽٌبعبیی ؽذ.
دٍ هقیبر افلی تَاًوٌذی تَلیذی-فٌی ٍ ّوچٌیي تَاًوٌذی پبعخ دّی-پؾتیجبًی ثِ فٌَاى
هقیبرّبی افلی ثزای اًتخبة تأهیي وٌٌذگبى در سًدیزُ تأهیي تبةآٍر ؽٌبختِ ؽذ.
ّوىبری -اًقغبف پذیزی ،چبثىی -عزفت ،آعیت پذیزی ،پضٍّؼ ٍ تَعقِ ،آگبّی اس خغزّب-
تَاًبیی فٌبٍراًِ
هقیبرّبی لیوت ،ویفیت ،سهبى پبعخگَیی ،تَلیذ عجش ،ثبسیبفت ،وٌتزل آلَدگی ٍ هقزف هٌبثـ
ؽٌبعبیی ؽذ ٍ ثب اعتفبدُ اس رٍػ  AHPگزٍّی  QUALIFLEXثِ رتجِ ثٌذی تبهیيوٌٌذگبى
پزداخت.
ّشیٌِ توله ( )TOCاٍلیي هقیبر ٍسًی در اًتخبة تأهیيوٌٌذُ ثزای تْیِ عزهبیِ اعت ٍ ثِ دًجبل
آى اًقغبف پذیزی ٍ لبثلیت حفؼ تَلیذ ٍ عپظ اًغجبق ثب ًیبس اعت
ثیي پٌح هقیبر پبیذاری (التقبدی  ،ویفیت  ،هحیظ سیغت  ،اختوبفی ٍ خغز خْبًی)  ،هقیبرّبی
التقبدی ثیؾتزیي ٍسى را ًؾبى داد ٍ ریغه خْبًی ووتزیي ٍسى را ًؾبى داد.

-2روش شناسی پژوهش
پضٍّؼ حبضز اس ًَؿ وتبثخبًِای ٍ هیذاًی ثَدُ ٍ ثب تَخِ ثِ ّذف ٍ هبّیت تحمیك اس رٍػ تحمیك تزویجی یب آهیختِ اس عزیك
تلفیك رٍػّبی ویفی ٍ ووّی اعتفبدُ ؽذ اعت .ثب اعتفبدُ اس رٍػ ًوًَِگیزی ّذفوٌذ  10خجزُ آؽٌب ثِ پضٍّؼ تقییي گزدیذ.
در ثخؼ ویفی ثزای وذگذاری ٍ ؽٌبعبیی فَاهل اس تحلیل تن اعتفبدُ گزدیذ .تحلیل تِن رٍؽی ثزای تقییي ،تحلیل ٍ ثیبى الگَ
ّبی (تِنّب) هَخَد درٍى دادُ ّب اعت .ایي رٍػ در حذالل خَد دادُ ّب را عبسهبًذّی ٍ در لبلت خشئیبت تَفیف هیوٌذ .در ایي
رٍػ ثب اعتفبدُ اس هقبحجِ ثب خجزگبى دادُّبی اٍلیِ خوـ آٍری ؽذُ عپظ وذ گذاری هیگزدًذ .ثب ثزرعی هدذد وذّب ،تالػ
هیگزدد وِ وذّب ،ثِ اًذاسُ وبفی هدشا ،غیزتىزاری ٍ والى ثبؽٌذ تب هدوَفِ ایذُّبی هغزح ؽذُ در ثخؼ ّبی هختلف هتَى
را درثزثگیزًذ ٍ .تنّبی تفغیزی ایدبد گزدًذ عپظ ثب تزویت تنّبی تفغیزی ،تنّبی فزاگیز ؽىل گیزًذ .ثزای اثشارعٌدی اس
رٍػ افتجبریبثی تَعظ افضب (حیي هقبحجِ ،هحممبى فحت ثزداؽت خَد اس گفتِّبی هقبحجِ ؽًَذگبى را وٌتزل هیوزدًذ ٍ اس
هؾبروتوٌٌذگبى درخَاعت هیؽذ تب ثز ایي ثزداؽت ،فحِ ثگذارًذ) ٍ ثبسثیٌی تَعظ ّوىبراى اعتفبدُ ؽذ .ثزرعی پبیبیی ًیش ثب
ثْزُهٌذی اس رٍػ درفذ تَافك ثیي دٍ وُذگذار (هحممبى) اًدبم گزفت وِ رلن  80درفذ تَافك ،ثیبىوٌٌذُ پبیبیی ثخؼ ویفی
ثَد .در گبم آخز ،پظ اس تٌؾین ٍ عبسهبىدّی دادُّب ،ثِ تحلیل آًْب پزداختِ ٍ فزایٌذ ثیزٍى وؾیذى هقٌب اس دادُ ثِ رٍػ
وذگذاری آغبس ؽذ .ثزای وذگذاری هقبحجِّب ،اثتذا فبیلّبی فَتی ثزرعی گزدیذ ،عپظ ثب اعتفبدُ اس رٍػ تحلیل تن ثِ
ؽٌبعبیی وذّب ثِ فَرت ثبس ٍ ثذٍى هحذٍدیت پزداختِ ؽذ .ثقذ اس ؽٌبعبیی فَاهل ثزای اٍلَیت ثٌذی فَاهل در ثخؼ ووی اس
 AHPثب اعتفبدُ اس ًزم افشار عَپزدعیضى اعتفبدُ گزدیذ .ثزای رتجِ ثٌذی عِ ؽزوت فوذُ تأهیيوٌٌذُ فَالد در چْبرهحبل ٍ
ثختیبری اس تىٌیه  QUALIFLEXاعتفبدُ گزدیذ گبم ّبی اخزای رٍػ QUALIFLEXثِ ؽزح سیز ارائِ هیؽَد(فلی
ًضاد ٍ اعفٌذیبری)2012 ،
Liang
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ؽٌبعبیی ٍ رتجِ ثٌذی هَلفِّبی اًتخبة تأهیيوٌٌذُ تبةآٍر در فٌقت فَالد چْبرهحبل ٍ ثختیبری ثب رٍػ تحلیل تن ٍ رٍیىزد تزویجی

-1هحبعجِ ٍسى هقیبرّب) ؽبخـ ّب (ثب یىی اس رٍػ ّبی ٍسى دّی
-2تقییي ّوِ تزتیت ّبی هوىي :در رتجِ ثٌذی  mگشیٌِ (! )mحبلت هختلف ثِ ٍخَد هی آیذ.
-3اًتخبة هدشا توبم تزتیت ّب ٍ ثزرعی اخشای آى ثز اعبط توبم هقیبرّب) ؽبخـ ّب(
الف (چٌبًچِ راثغِ خشیی اس یه تزتیت در یه ؽبخـ خبؿ ثزلزار ثبؽذ،
اهتیبس هثجت یه ثِ آى تقلك هی گیزد.
ة (چٌبًچِ حبلت تغبٍی ثزلزار ثبؽذ ،اهتیبس ففز ثِ خشء هَردًؾز تقلك هی گیزد.
ج (درفَرتی وِ راثغِ ثزلزار ًجبؽذ) ثزفىظ ثبؽذ (اهتیبس هٌفی یه ثِ آى تقلك هی گیزد.
فزهَل ؽوبرُ:1
ٍخَد ّوبٌّگی
ٍخَد تغبٍی
ٍخَدًبّوبٌّگی
{
-4هحبعجِ هدوَؿ اهتیبسات ّوبٌّگی ،تغبٍی ٍ ًبّوبٌّگی هزثَط ثِ ّز یه اس خبیگؾت ّب.
فزهَل ؽوبرُ :2
∑
-5هحبعجِ اهتیبس ًْبیی ّزیه اس تزتیت ّب اس عزیك فزهَل سیز:
فزهَل ؽوبرُ:3
∑
ٍ ثبالتزیي همذار ً Iؾبى دٌّذُ ثْتزیي رتجِ ثٌذی اعت.
-3نتایج و بحث
هزحلِ اٍل :تدشیِ ٍ تحلیل دادُّب ثب اعتفبدُ اس رٍیىزد تحلیل تن
در ایي پضٍّؼ اس عزیك هقبحجِ ثب  10خجزُ وِ در ایي سهیٌِ ،تدزثِ ٍ داًؼ وبفی داؽتٌذّ ،وچٌیي هزٍر ادثیبت ًؾزی ٍ رٍػ
تحلیل تن ،هَلفِّب اًتخبة سًدیزُ تأهیي تبةآٍرر هؾخـ گزدیذ .در ایي هزحلِ وذّبی حبفل اس هقبحجِ ّب ثِ عَر هزتت در
لبلت تنّبی افلی لزار گزفتٌذ ٍ ّوِ دادُّبی وذگذاری ؽذُ هزتجظ ثب ّز یه اس تن ّب ،ؽٌبختِ ٍ گزدآٍری ؽذًذ .اعالفبت
تَفیفی خجزگبى در خذٍل ؽوبرُ  2آٍردُ ؽذُ اعت.
خبره
خبره اول

خذٍل ؽوبرُ ( :)2اعالفبت خوقیت ؽٌبختی افزاد هقبحجِ ؽذُ
حَسُ فقبلیت
تحصیالت
سابقه
فٌقت
داًؾگبّی
*
فوق لیسانس
 3سال
مدیریت صنعتی
*

خبره دوم

 4سال

فوق لیسانس

خبره سوم

 6سال

دکترا

خبره چهارم

 5سال

فوق لیسانس
مدیریت

*

خبره پنجم

 4سال

لیسانس مهندسی
مکانیک

*

*
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خبره ششم

 6سال

فوق لیسانس

*

خبره هفتم

 3سال

فوق لیسانس

*

خبره هشتم

 8سال

دکترا

*

خبره نهم

 7سال

دانشجو دکترا
مدیریت

*

خبره دهم

 5سال

فوق لیسانس

*

ثب ثزرعی هدذد ٍ پبالیؼ ثیؾتز تنّب ،تالػ ؽذ وِ تنّب ،ثِ اًذاسُ وبفی هدشا ،غیزتىزاری ٍ والى ثبؽٌذ تب هدوَفِ ایذُّبی
هغزح ؽذُ در ثخؼ ّبی هختلف هتَى را درثزثگیزًذ .اس هدوَؿ وذّبی ثِ دعت آهذُ اس هقبحجِ ثب  10خجزُ ؽزوت وٌٌذُ در
هقبحجِ 27 ،هفَْم درؽؼ تن فزاگیز دعتِ ثٌذی ؽذًذ .در خذٍل ؽوبرُ ( )3ایي دعتِ ثٌذی ًؾبى دادُ ؽذُ اعت.
خذٍل ؽوبرُ ( :)3ؽٌبعبیی فَاهل
تن فزاگیز

تن تفغیزی

ویفیت

دٍام
لذرت
ایوٌی لغقبت
لبثلیت اعتفبدُ هدذد
ارایِ خذهبت ثِ هؾتزی
عزفت
پبعخگَیی عزیـ
چبثىی در تَلیذ ٍ فولیبت
چبثىی در پبعخگَیی ثِ هؾتزی
ریىبٍری
اًقغبف پذیزی در تَلیذ ٍ فزآیٌذّب

چبثىی

اًقغبف پذیزی

تحَیل

ایوٌی ٍ هغبیل سیغت هحیغی ٍ اختوبفی

تىٌَلَصی ٍ فٌبٍری اعالفبت

اًقغبف پذیزی در ارتجبط ثب هؾتزیبى ٍ تبهیيوٌٌذگبى
اًقغبف پذیزی در حول ٍ ًمل
اًقغبف پذیزی در سهبى تحَیل هحقَل
خَدتٌؾیوی
سهبى تحَیل
هیشاى تحَیل
پبعخگَیی
رفبیت هغبیل ایوٌی
الشاهبت سیغت هحیغی ٍ اختوبفی
اًدبم فقبلیتْبی ثؾزدٍعتبًِ
ایوٌی در هحیظ وبر
تدْیشات
سیزعبخت IT
عبسٍوبرّبی پیؾگیزاًِ
تقویزات ٍ ًگْذاری
لبثلیت اعویٌبى

هزحلِ دٍم :تقییي اٍلَیت هقیبرّبی افلی هذل ثب اعتفبدُ اس رٍػ AHP
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خْت تحلیل هذل هفَْهی پضٍّؼ ٍ تقییي ٍسى ٍ اّویت هقیبرّب اس ًزم افشار عَپز دعیضى 12اعتفبدُ ؽذُ اعت .اثتذا ؽؼ همَلِ
ؽٌبعبیی ؽذُ اس هزحلِ لجل در پزعؾٌبهِ همبیغبت سٍخی لزار گزفت ٍ اس خجزگبى خَاعتِ ؽذ وِ اٍلَیت هقیبرّب را ًغجت ثِ ّن
همبیغِ وٌٌذ هبتزیظ همبیغِ سٍخی ًْبیی ثِ ًزم افشار دادُ ؽذ ٍ ًتبیح رتجِ ثٌذی هتغیزّب در ؽىل ؽوبرُ  1آٍردُ ؽذُ اعت.

ؽىل ؽوبرُ ( :)1رتجِ ثٌذی هقیبرّب

ثزاعبط ثزدار ٍیضُ ثِ دعت آهذُ اس ؽىل ؽوبرُ ( )1هؾخـ گزدیذ .چبثىی ثب ٍسى  0/221در اٍلَیت اٍل ٍ ایوٌی ٍ هغبیل
سیغت هحیغی ٍ اختوبفی ثب ٍسى  0/104در اٍلَیت آخز لزار دارد .عبیز فَاهل ًیش ثِ تزتیت اثزگذاری ؽبهل اًقغبف پذیزی،
تحَیل ،ویفیت ٍ تىٌَلَصی ٍ فٌبٍری اعالفبت هی ثبؽٌذ .ضزیت عبسگبری همبیغِّبی اًدبم ؽذُ ًیش ثزاثز  0/0021ثِ دعت
آهذُ اعت وِ چَى وَچىتز اس  0/1اعت ،هیتَاى ثِ همبیغِّبی اًدبم ؽذُ اعویٌبى وزد.
هزحلِ عَم :اعتفبدُ اس تىٌیه  QUALIFLEXثزای رتجِ ثٌذی ؽزوتّب
ثزای رتجِ ثٌذی عِ ؽزوت فوذُ تأهیيوٌٌذُ هَاد اٍلیِ تَلیذ فَالد در اعتبى چْبرهحبل ٍ ثختیبری اس تىٌیه
 QUALIFLEXاعتفبدُ گزدیذ .ثب فٌبیت ثِ اعتخزاج  6ؽبخـ فولىزدی در فٌقت فَالد ٍ عِ ؽزوت تأهیيوٌٌذُ ایي
فٌقت ٍ هزاخقِ ثِ اعٌبد ٍ اعالفبت ٍ هقبحجِ ثب ً 5فز خجزُ ٍ هذیز ارؽذ فٌقتًْ ،بیتبً هبتزیظ تقوین گیزی ثِ فَرت خذٍل
حبفل ؽذ:
0/116

0/182

0/104

خذٍل ؽوبرُ ( :)4هبتزیظ تقوین گیزی
0/221
0/198
0/176

ٍسى ّبی ثِ دعت آهذُ اس
رٍػ AHP

تىٌَلَصی ٍ فٌبٍری
اعالفبت

تحَیل

ایوٌی ٍ هغبیل سیغت
هحیغی ٍ اختوبفی

ویفیت

اًقغبف
پذیزی

چبثىی

ؽبخـ/پزهَتبعیَى

ًبم ؽزوت

هتَعظ

هتَعظ

ثبال

هتَعظ

ثبال

ثبال

A1

هتَعظ

ثبال

هتَعظ

هتَعظ

هتَعظ

هتَعظ

A2

ون

هتَعظ

ون

هتَعظ

ون

هتَعظ

A3

ؽزوت فَالد
هجبروِ اففْبى
ؽزوت فَالد غزة
آعیب
ؽزوت فَالد
اهیزوجیز وبؽبى

اثتذا توبم حبالت هوىي در رتجِ ثٌذی ًَؽتِ هیؽَد .چَى ایي هغئلِ دارای عِ گشیٌِ هیثبؽذ ،ثٌبثزایي ؽؼ حبلت هختلف اس
رتجِ ثٌذی ثِ ٍخَد هی آیذ:

Super Decision
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ثِ عَر هثبل ثزای پزهَتبعیَى اٍل ثز حغت ؽبخـ چبثىی عِ حبلت دارین:
 :ثٌبثزایي اهتیبس یه ثِ آى تقلك هی گیزد.
 :ثٌبثزایي اهتیبس یه ثِ آى تقلك هی گیزد.
 :ثٌبثزایي اهتیبس یه ثِ آى تقلك هی گیزد.
اگز ّویي فولیبت ّب را ثزای تزتیت ّبی ؽؼ گبًِ هحبعجِ وٌین ،خَاّین داؽت:
خذٍل ؽوبرُ ( :)5هدوَؿ هحبعجبت ؽؼ حبلت رتجِ ثٌذی
ٍ 0/221سى
0/198
0/176
0/104
0/182
0/116
تىٌَلَصی ٍ فٌبٍری اعالفبت تحَیل ایوٌی ٍ هغبیل سیغت هحیغی ٍ اختوبفی ویفیت اًقغبف پذیزی چبثىی ؽبخـ/پزهَتبعیَى
2
0
1
0
-2
-2

0
1
2
2
-2
0

0
0
0
0
0
0

3
1
1
-1
-1
-3

3
1
1
-1
-3
-3

3
1
0
-2
0
-2

همذار پزهَتبعیَى ّز ؽبخـ در ٍسى آى ضزة ؽذُ ٍ ثب ّن خوـ ٍ ثِ فٌَاى همذار پزهَتبعیَى ّز گشیٌِ آٍردُ هی ؽًَذ،
ثیؾتزیي همذار پزهَتبعیَى هقزف گشیٌِ ثزتز خَاّذ ثَد.
خذٍل ؽوبرُ ( :)6همذارپزهَتبعیَى ّب
پزهَتبعیَى
همذار
1/80
0/705
0/782
-0/311
-1/225
-1/526

چَى همذار

اس عبیز پزهَتبعیَى ّب ثیؾتز هیثبؽذ ثٌبثزایي حبلت ؽوبرُ  1ثِ ؽزح سیز هَرد تأییذ هیثبؽذ.

درًتیدِ ثب تَخِ ثِ رتجِ ثٌذی ؽزوت ؽزوت فَالد هجبروِ ،ؽزوت فَالد غزة آعیب  ،ؽزوت فَالد اهیزوجیز وبؽبى ثِ تزتیت
رتجِ ّبی اٍل تب عَم را وغت وزدُ اًذ.
در عبلّبی اخیز تبهیيوٌٌذگبى در ثیؾتز هَالـ ثِ فٌَاى افلی تزیي هٌبثـ ریغهّبی ثیزًٍی هغزح ّغتٌذ وِ همذهبت پیذایؼ
عغَح گغتزدُ ای اس اختالالت در سًدیزُ ّبی تأهیي را فزاّن هی عبسًذ .ثِ ّویي دلیل اًتخبة تبهیيوٌٌذگبى هٌبعت ٍ درفیي
حبل تبةآٍر هیتَاًذ ّشیٌِّبی خزیذ ٍ سهبى ّبی تأخیز را ثِ هیشاى سیبدی وبّؼ دادُ ٍ لبثلیت تذاٍم وغت ٍوبر در سهبى ثزٍس
اختالالت ٍ ثِ پیزٍی اس آى رلبثت پذیزی ؽزوت ٍ رضبیت هؾتزیبى را افشایؼ دّذ .هذیزیت هٌبعت یه سًدیزُ تأهیي ،ارسیبثی ٍ
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اًتخبة تأهیيوٌٌذگبى اس اّویت ٍیضُای ثزخَردار اعت .وِ هی تَاًذ عَدآٍری عبسهبى را در ثلٌذ هذت تحت تبثیز لزار دّذ.
ثٌبثزایي ّذف پضٍّؼ ؽٌبعبیی ٍ رتجِ ثٌذی هَلفِّبی اًتخبة تأهیيوٌٌذُ تبةآٍر در فٌقت فَالد چْبرهحبل ٍ ثختیبری ثَد.
ًتبیح حبفل ًؾبى داد وِ فَاهل هَثز ؽبهل  6تن ولی چبثىی ،ایوٌی ٍ هغبیل سیغت هحیغی ٍ اختوبفی ،اًقغبف پذیزی،
تحَیل ،ویفیت ٍ تىٌَلَصی ٍ فٌبٍری اعالفبت هیثبؽٌذ .وِ هَلفِ چبثىی در اٍلَیت اٍل ٍ ایوٌی ٍ هغبیل سیغت هحیغی ٍ
اختوبفی در اٍلَیت آخز لزار گزفت .عپظ عِ ؽزوت تأهیيوٌٌذُ هَاد اٍلیِ ثزای تَلیذ فَالد ثب هذل پیؾٌْبدی ارسیبثی ٍ ثب
تىٌیه  QUALIFLEXرتجِ ثٌذی گزدیذًذ .عپظ ؽزوتّبی تأهیيوٌٌذُ هَاد اٍلیِ ثزای تَلیذ فَالد ثب هذل پیؾٌْبدی
ارسیبثی ٍ ثب تىٌیه  QUALIFLEXرتجِ ثٌذی گزدیذًذ .ؽزوت فَالد هجبروِ ،ؽزوت فَالد غزة آعیب  ،ؽزوت فَالد
اهیزوجیز وبؽبى ثِ تزتیت رتجِ ّبی اٍل تب عَم را وغت وزدُاًذ .ثزای ثزرعی فحت ًؾزیِ ارائِؽذُ یبفتِّبی تحمیك در اختیبر
دٍ ًفز اس خجزگبى فٌقت فَالد ٍ ّوچٌیي دٍ ًفز اس خجزگبى داًؾگبّی لزار دادُ ؽذ وِ ثزای ّز چْبر ًفز لبثل فْن ثَد.
ّوچٌیي اس لحبػ تغجیك هذل در فٌقت فَالد ثب تحمیمبت هَخَد هیتَاى هذفی ؽذ وِ ایي هذل ثب ّیچ یه اس هذلّبی هَخَد
اًغجبق وبهل ًذاردٍ ،لی اس لحبػ اًغجبق خشئی هیتَاى ثزخی اس هقیبرّب در هذل را ثب ثزخی اس هقیبرّبی تحمیمبت دیگز همبیغِ
وزد .یبفتِّبی پضٍّؼ ثب تحمیمبت لیبًگ ٍ ّوىبراى( )2020فبحت خوقٌیب ( ٍ )2020هقشس ٍ ّوىبراى( )2019در خقَؿ
هتغیزّبی ویفیت ٍ سهبى تحَیل ّوغَ اعت .فالٍُ ثز آىً ،تبیح هغبلقبت ٍلی پَر ٍ ّوىبراى( ٍ )2017ادثی فیزٍسخبیی ٍ
ففبیی لبدیىالیی( )2017در سهیٌِ تأثیز اًقغبفپذیزی ثب ًتبیح ایي تحمیك ّوغَ اعتّ .وچٌیي ًتبیح تحمیك اٍعتی ٍ
ّوىبراى(ً )2018ؾبى داد وِ هغبیل ایوٌی ٍ هحیظ سیغت اس هَلفِّبی اًتخبة سًدیزُ تأهیي تبةآٍر اعت وِ ثب ًتبیح ایي
تحمیك ّوزاعتب اعت .خقفزًضاد چمَؽی ٍ ّوىبراى(ً )2016یش در تحمیمبت خَد ًؾبى دادًذ وِ چبثىی ٍ فٌبٍری اس فَاهل
اثزگذار ثز اًتخبة تأهیيوٌٌذُ تبةآٍر ثَدُ ٍ ثب ًتبیح ایي تحمیك عبسگبری دارد.
در راعتبی افشایؼ ّوىبریّبی سیغتهحیغی پیؾٌْبدّبیی اس لجیل ،تزٍیح فزٌّگ حفبؽت اس هحیظ سیغت اس عزیك رعبًِ
خوقی ٍ ثٍِیضُ فذا ٍ عیوب ،ثْجَد ٍ گغتزػ هذیزیت ارتجبط ثب هؾتزی ،ثزگشاری ّوبیؼّب ثب هَضَؿ تَلیذ پبن ٍ اعتفبدُ اس
ًؾزّبی هؾتزیبى در هزحلِ تَلیذ هحقَالت ارائِ هیگزددّ .وچٌیي ٍخَد آهَسػّبی هغتوز ٍ هَرد ًیبس ثزای وبروٌبى یه
ضزٍرت غیز لبثل اًىبر ثزای چبثىی اعت .ایي آهَسػّب ثبیذ در سهیٌِ فٌبٍری اعالفبت ،تَاًوٌذعبسی آًبى در سهیٌِ
تقوینگیزی ٍ پذیزػ هغئَلیت ثزای ٍاوٌؼ عزیـ ثِ تغییزات هَخَد در هحیظ ثبؽذ .ثِ هذیزاى ؽزوتّبی تَلیذ فَالد
چْبرهحبل ٍ ثختیبری پیؾٌْبد هیگزدد عبس ٍ وبرّبی اًتخبة سًدیزُ تأهیي تبةآٍر ثز اعبط هذل ارایِ ؽذُ در پضٍّؼ پزداختِ
ٍ پیبدُ عبسی وٌٌذ ٍ در اًتخبة تأهیيوٌٌذُّبی خَد ثز هقیبرّبی تبةآٍری تأویذ داؽتِ ثبؽٌذ.
ؽزوتّبی تَلیذ فَالد در اعتبى چْبرهحبل ٍ ثختیبری ٍ حتی ؽزوتّبی تَلیذی وؾَر هیتَاًٌذ ًؾبم ّبی ارسیبثی ٍ اًتخبة
تبهیي وٌٌذگبى خَد را ثز اعبط ایي ؽبخـ ّب ٍ اٍلَیت ّب اعتَار ًوبیٌذ .تب ثتَاًٌذ در راعتبی وبّؼ ٍلفِ ّبی احتوبلی ثِ دلیل
هؾىالتی وِ هٌؾأ آى ّب تبهیي وٌٌذگبى ّغتٌذ گبم ًْبدُ ٍ ثِ تجـ آى هیشاى رضبیت هؾتزیبى را افشایؼ دّتذّ .وچٌیي هذل
پیؾٌْبدی هیتَاًذ ثِ فٌَاى یه اثشار پؾتیجبًی تقوینگیزی ثزای ووه ثِ تَلیذوٌٌذگبى در ارسیبثی فولىزد گشیٌِّبی
تأهیيوٌٌذُ ٌّگبهی وِ ّشیٌِّب ٍ اًقغبفپذیزی ثِ عَر ّوشهبى در ًؾز گزفتِ هیؽَد ،هَرد اعتفبدُ لزار گیزد ،وِ ثِ عبخت
سًدیزُ تأهیي وبرآهذ ٍ همبٍم ووه هیوٌذ .ایي ًتبیح هی تَاًذ ثِ هذیزاى سًدیزُ تأهیي ووه وٌذ تب تالػّبی خَد را ثزای
وبّؼ خغز ثب ایدبد تَاسى وبرآیی ٍ اًقغبفپذیزی در ٌّگبم توزوش رٍی تأهیيوٌٌذگبى هْن ٍ تأهیي عفبرػ هدذد اًدبم دٌّذ.
وِ تأثیز لبثل تَخْی در فولىزد  SCدر ٌّگبم اختالل خَاّذ داؽت .اگزچِ ایي تحمیك عقی دارد تب تدشیِ ٍ تحلیل وبهلی را در
هَرد اًتخبة هٌبعت ٍ اًقغبف پذیز تأهیيوٌٌذُ خْبًی تحت اًَاؿ هختلفی اس فذم لغقیت ًؾبى دّذ  ،اهب ٌَّس پیؾزفت ّبیی
ٍخَد دارد وِ هیتَاى در آیٌذُ ثب تَعقِ یه رٍیىزد دلیك تز ٍ پیچیذُتز ثزای تمَیت ّز چِ ثیؾتز فولىزد عزح پیؾٌْبدی
ثزای هحبعجِ ًوزات ولی اهتیبس اس گشیٌِّبی خبیگشیي اًدبم گیزد .در پضٍّؼ حبضز ثِ ارایِ هذل اًتخبة تأهیيوٌٌذُ تبةآٍر در
فٌقت فَالد پزداختِ ؽذُ اعت .پیؾٌْبد هیگزدد ثِ اًتخبة تأهیيوٌٌذُ تبةآٍر ثب رٍیىزد هَلفِّبی التقبد همبٍهتی در فٌقت
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ِ اٍرعت، در پبیبى پیؾٌْبد هیؽَد در تحمیمبت آیٌذُ ثزای رتجِ ثٌذی ؽزوتّب اس تىٌیهّبیی ًؾیز اٍاهیىظ.فَالد پزداختِ ؽَد
 اعتفبدُ ؽذُ ٍ ًتیدِ رتجِ ثٌذی ایي رٍػ ّب ثب تىٌیه وَالیفلىظ همبیغِ ٍ ثْتزیي رٍػ ثزای رتجِ ثٌذی گشیٌِّب... ٍ
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Abstract
Today's turbulent and changing environment has created uncertainty in supply chains .And suppliers
face many risks, which is why choosing resilient suppliers is so important .Therefore, the aim of this
study is to identify and rank the components of resilient supplier selection in Chaharmahal and
Bakhtiari steel industry .The present study was applied and was conducted in a mixed manner. In the
qualitative section, theme analysis was used to code and identify the factors .AHP method was used to
prioritize the factors in a small part using Supersigen software .The results of theme analysis showed
that the effective factors include 6 general themes of agility, safety and environmental and social
issues, flexibility, delivery, quality and technology and information technology. The agility component
with a weight of 0.221 is in the first priority and the component of safety and environmental and social
issues with a weight of 0.104 is in the last priority. Other factors which are influencial are flexibility,
delivery, quality, and information technology, respectively .Then, three companies supplying raw
materials for steel production with QUALIFLEX technique were ranked .Using the research results,
managers can select the appropriate resilient suppliers.
Keywords: Resilient Supplier, Theme Analysis, QUALIFLEX, AHP.

