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  تصميم گيري چند معياره براي انتخاب تامين كنندگان  ارائه يك مدل تركيبي
  جهيزات متروت    
    

   2حميد رضا احدي،1سعيد شفيعي
  
  

 : چكيده
در اينگونه مسائل  .مسئله انتخاب تامين كنندگان تجهيزات يكي از مسائل اساسي در بخش حمل و نقل ريلي درون شهري است

متضادي  بايد در گزينش نهايي در نظر گرفته شود و به همين دليل اين دسته از مسائل جزء  معيارهاي متعدد و بعضاً معموالً
  .مسائل چند معياره محسوب مي شوند

با توجه به اهميت موضوع ارزيابي و انتخاب  تامين كنندگان خصوصا تامين كنندگاني كه با توليد محصوالت خاص همچون 
سر و كار دارند و با  توجه به قيمت بسيار زياد و تاثير جدي اين تجهيزات بر ايمني سير و ) مترو(قطارهاي شهري  تجهيزات ويژه

ايمني سير و حركت و بهره برداري بهتر از منابع مالي شركتهاي ارائه كننده  ةتضمين كنند ،ين تامين كنندگانترحركت ، انتخاب بر
  .  باشد خدمات حمل و نقل ريلي درون شهري مي

با بررسي و تعيين مهم ترين معيارهاي مرتبط با موضوع انتخاب تامين كنندگان و  مقالة حاضر بر اساس مطالعات انجام شده،در 
  .استاستفاده از روشهاي تصميم گيري چند معياره ، مدلي براي انتخاب بهترين تامين كنندگان ارائه شده 

  
  كليد واژه
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    مقدمه •

چنين انتخابي خصوصاً در مواقعي . در صدر برنامه هاي خريداران قرار دارده از ميان شمار تامين كنندگان امروزه انتخاب بهترين تامين كنند
، نيازمند بكارگيري دقت باال در تصميم گيري با استفاده از روش ها و باشندكه خريداران مديران ارشد و تصميم گيرندگان پروژه هاي بزرگ 

چنين امري، ايشان را با يك مسئله تصميم گيري چند معياره روبرو ابزارهاي خاص براي تحليل عوامل مختلف مربوطه مي باشد و از اينرو 
از طرف ديگر، با در نظر داشتن معيارهاي متعددي كه بايد در امر تصميم گيري بنحوي دخالت داده شوند،  بكارگيري روشهاي  .خواهد نمود

با افزايش حساسيت موضوع خريد، باال رفتن  .مي باشدتصميم گيري چند معياره  براي انتخاب تامين كنندگان از قابليت خوبي برخوردار 
تكنولوژي و به تبع آن محدود شدن تعداد تامين كنندگان، افزايش قيمت كاال يا خدمت مورد نياز، پيچيده شدن تشخيص و تعيين معيارها و 

يشتر و ضرورت استفاده از روش هاي مواردي اينچنين، طبيعي است كه موضوع تصميم گيري پيچيده تر خواهد شد و در نتيجه به تامل ب
در ساليان اخير آنچه كه به نظر ضروري رسيده، ابداع و تدوين روشي مدون و سيستماتيك براي تصميم . علمي مدون شده، نياز خواهد داشت

اده قرار مي گيرند و در اين راستا روش هاي مختلفي معرفي شده اند كه هر يك از آن ها در حل مسائل خاصي مورد استف. گيري  بوده است
تصميم گيري منتج از فرآيندي . بسياري از دانشمندان تصميم گيري را به عنوان عاملي اساسي در مديريت مي شناسند. كاربرد ويژه اي دارند

م را مشاهده است كه نهايتا به تصميم منتهي مي شود و اين در حالي است كه كساني كه در فرآيند تصميم گيري نيستند، صرفاً نتيجه تصمي
   .مي نمايند

    در حال حاضر مكانيزم مشخصي براي انتخاب تامين كنندگان تجهيزاتي مترو وجود ندارد و در امر انتخاب معيارهاي مختلفي بكار گرفته 
  :ر مي رسد كه در اين موضوع سواالتي مانند سواالت زير مطرح باشدظمي شوند لذا بن

مكانيزم موجود انتخاب تامين كنندگان تجهيزات سيستم هاي مترو چگونه است؟ در حال حاضر چه معيارهايي براي انتخاب تامين كنندگان 
تجهيزات سيستم هاي مترو مورد توجه قرار ميگيرند؟ با توجه به هزينه هاي بسيار زياد و پيچيدگيهاي مرتبط با تجهيزات ويژه  سيستم هاي 

عيارهايي  بايد در گزينش نهايي يك تامين كننده تجهيزات مترو در نظر گرفته شوند؟ وزن دهي به معيارها توسط چه كساني و با مترو ، چه م
چه مكانيزمي انجام ميشود؟ اهميت و وزن هر معيار در گزينش مناسبترين تامين كننده تجهيزات مترو به چه ميزان است؟ بهترين تامين 

  يد در قالب چه مدلي انتخاب شود؟ كننده تجهيزات مترو با
، سپس روشهاي  نجام شدا از معيارهاي تاثير گذار در مسئلة انتخاب تامين كنندگان يدسته بندي جامعبراي پاسخ به سواالت فوق ابتدا 

واقعي در  )كيس(  يك مورد روشهاي تصميم گيري چند معياره معرفي و نهايتاَ ة كار،د ، در اداميموجود انتخاب تامين كنندگان بررسي گرد
       با تصميم واقعي مطابقت داده  ة حاصلزمينه انتخاب تامين كنندگان تجهيزات سيگنالينگ بر اساس روش پيشنهادي رتبه بندي و نتيج

 .   شد

  

  اهميت موضوع  -1

اهميت . مورد استفاده مي باشند گرانترين تجهيزاتجمله از مهمترين و در عين حال از مورد استفاده در مترو سيگنالينگ تجهيزات 
خاب ناشي از تاثيري است كه اين تجهيزات در ايمني سير و حركت مترو ها دارند و به داليل اشاره شده انت اين تجهيزات عمدتاً

  . تامين كنندگان اين تجهيزات يكي از مسائل بسيار مهم در اجراي پروژه هاي مترو مي باشد
توجه قرار  موردتجهيزات ميزان مصرف، قيمت و ميزان اهميت مانند  ياملواي مطالعة حاضر عبراي انتخاب تجهيزات مناسب بر

  . باالترين قيمت در بخش تجهيزاتي مترو به سيستم هاي برق رساني، سيگنالينگ، مخابرات و تجهيزات دپو تعلق دارد .گرفته است 
  .راي قطارهاي متوقف و در حال حركت را بوجود خواهد آورددر سيستم سيگنالينگ، خطرات بيشماري را بهرگونه نقص احتمالي 
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در  جووميالدي در ون 2011جوالي سال  23مسافر قطار در  39در آخرين سانحه اي كه بر اثر نقص در اين سيستم بوجود آمد، 
در ايرلند شمالي ميالدي، هزاران مسافر در شهر دوبلين  2010مارچ  12در روز جمعه همچنين  .جنوب شرقي چين جان باختند

در اين روز يازده قطاري كه كار جابجايي مسافران از حومه . بخاطر وقوع نقص در سيستم سيگنالينگ ، سفر خود را از دست دادند
به  .بر اثر اشكال در فيبر نوري سيستم سيگنالينگ زمينگير شدند شهر به مركز شهر را از ساعات اوليه صبح تا شب بر عهده داشتند،

، بايد داراي ينگاهي مختصر به اهميت سيستم سيگنالينگ و با توجه به اينكه تامين كنندة چنين سيستم با ذكر شده وداليل 
و با توجه به تبعات ناشي از عدم انتخاب مناسب چنين داشته باشند دانش فني غني بوده و تفاوت بسياري با ساير تامين كنندگان 

  .گرديدانتخاب بعنوان گزينة مناسب ي موردي تحقيق تامين كننده اي، اين سيستم براي بررس
  

 ود انتخاب تامين كنندگان موج وضعيتبررسي  -2

    :يند زير صورت مي گيردآتجهيزات مورد نياز صنعت ريلي بر اساس فر در حال حاضر انتخاب تامين كنندگان
  ؛ استخراج معيارهاي اوليه ارزيابي از بخشنامه هاي جاري •
  ؛ اوليه مناقصه گران توسط مناقصه گزار اتدريافت پيشنهاد •
 ؛ ارزيابي مناقصه گران •
  ؛ شركت در مناقصهجهت دعوت مناقصه گران  •
  ؛ ناقصه گرانم اتدريافت پيشنهاد •
  ؛ مالي –تعيين چگونگي رابطه امتيازات فني  •
  ؛ ارزيابي فني مناقصه گران •
  ؛ عيين مناقصه گران واجد شرايطت •
  ؛ واجد شرايطگشايش پاكات مالي مناقصه گران  •
   ؛مالي مناقصه گران واجد شرايط ارزيابي فني –اعمال رابطه امتيازات فني  •
     .برتر انتخاب تامين كننده •

ج در رهمانگونه كه مالحظه مي گردد در وضعيت كنوني مهمترين معيارهاي موثر در انتخاب تامين كنندگان رعايت ضوابط مند
منجر به انتخاب  چنين روندي در انتخاب تامين كنندگان بعضاًكه  مي باشدگيرندگان تصميم و تجارب قبلي جاري بخش نامه هاي 

  . تامين كنندگاني مي گردد كه در صورت اجراي يك روند دقيق و علمي برگزيده نخواهند شد
  

 گيري چند معيارهبكارگيري روشهاي تصميم  -3

در بين روشهايي كه در مجموعه روشهاي تصميم گيري چند معياره . براي يافتن بهترين گزينه ها بايد از بهترين روشها استفاده كرد
به دليل قابليت سازگاري و فراهم نمودن امكان مقايسات زوجي نتايج دقيق تري توليد مي كند ، در  AHPقرار مي گيرند ، روش 

 [9] .نمايدحليل حساسيت را نيز فراهم مي قابل اجرا مي باشد و امكان ت Expert Choiceه از نرم افزار عين حال اين روش با استفاد
مي  ELECTREو  TOPSISهاي از ديگر روشهاي شناخته شده و معتبر در مجموعه روشهاي تصميم گيري چند معياره روش 

  . نيز جهت اطمينان از نتايج بكار گرفته شدند هاكه اين روش باشند
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 شناسايي معيارهاي انتخاب تامين كنندگان -4

كه به يقين،  استمرتبط با انتخاب گزينه ها از معيارهاي  و جامع كاملفهرستي گام اول، تهيه در موضوع انتخاب تامين كنندة برتر، 
معيارها به بكار گرفته نشود ، دقت الزم ، چرا كه اگر در اين مرحله استطراحي مدل  يكي از مهمترين مراحل، معيارهااين تعيين 

  .ارائه نخواهد دادرا و نتايج درستي  نداشته دقيقي ارزيابيمدل نهايي قابليت و در نتيجه  نشدهطــور صحيح و همه جانبه انتخاب 
ارزيابي گزينه ها بيشتر بر مبناي معيارهاي مالي بوده  ميالدي ، 60 ةمرور ادبيات موضوع نشان مي دهد كه در سالهاي قبل از ده

معيارهاي ديگري كه در مسائل ارزيابي بايد در نظر گرفته شوند، بخش مهمي از حوزة تحقيقاتي را  به بعد،  هدهاين است، ليكن از 
موضوع ارزيابي، شكل چند معياره  عالوه بر معيار مالي،  باعث شده است كه معيارها اين تشكيل داده است كه تاكيد بيشتر بر روي

  . به خود بگيرد، از اين روست كه در حال حاضر معيارهاي سنتي جاي خود را به معيارهاي جديدي داده اند
با شرايط داخلي، نظرات  تطابقتا عالوه بر معيارهاي حاصل از مرور ادبيات، براي  بودالزم جهت شناسايي چنين معيارهايي 

  .سب شوندمتخصصان داخلي نيز ك
در مقاالت مرتبط با موضوع ارزيابي و انتخاب تامين كننده كه تاكنون ارائه گرديده اند، بر اساس تجارب خريداران، معيارهاي 

نيز در زمينه  [5] مينو  [4] ترسي، [3] ، سپيكمن[2] الرام ، [1] ديكسونمحققيني چون . مختلف و متنوعي، شناسايي شده اند
روابط طوالني مدت بين خريدار و تامين ، معيارهاي استراتژيكو معيارهايي چون  تامين كننده تحقيق نموده اندشناسايي انتخاب 

ايجاد همكاري و بهبود در روابط با تامين كنندگان منحصر به فرد به جاي ، كننده براي رسيدن به موقعيت هاي رقابتي مستحكم
، ميزان اطمينان به تحويل و باال بردن عملكرد محصول، برنامة بهبود مستمر و تيم كيفيت، روابط كوتاه مدت با چندين تامين كننده

   .را شناسايي نمودندمحدوديتهاي تجاري و موانع مربوط به فرهنگ و ارتباطات و ريسك هاي پيش بيني شده ، هاي طراحي محصول
تحويل به هنگام، ضمانت محصول، خدمات پس از قيمت، كيفيت، : چون ييمهمترين معيارهاميالدي  2000تا  1966در سالهاي 

آموزش، برخورد با مشتري، سابقه عملكرد، وضعيت مالي، موقعيت جغرافيايي، مديريت و سازماندهي، روابط ، پشتيباني فني فروش،
توانايي تامين سفارش نيروي كار، سيستم ارتباطي، پاسخگويي به خواسته هاي مشتري، توانايي در زمينة انجام تجارت الكترونيك، 

به هنگام، توانايي فني، امكانات و ظرفيت توليد، توانايي بسته بندي، كنترل هاي عملياتي، سهولت استفاده، قابليت نگهداري، ميزان 
  .، شناسايي شدندفعاليت هاي گذشته، رتبه و موقعيت در صنعت، توليد محصول دوستدار طبيعت و ظاهر محصول

  : ، معيارهاي جديدي به معيارهاي قبل اضافه گرديد كه مهم ترين آن ها عبارتند ازنيز ميالدي 2000در سال هاي پس از 
، حل مشكالت مربوط ) ثبات مالي(توانايي فني، در دسترس بودن، قابليت اعتماد، ظرفيت، سابقه و عملكرد و تجربه ، وضعيت مالي 

تنوع تامين، كيفيت، انعطاف پذيري، وضعيت ارتباطي ) ي محصول جديدتوانايي طراح(به كيفيت محصول ، هزينه ، توسعه فني آتي 
، مشتري محوري، توانايي مديريت و سازماندهي، موقعيت جغرافيايي، حمل ونقل، كاركرد طبق رويه كانبان، )همكاري و هماهنگي(

بر حسب (ت، ميزان فاصله پيگيري، تحويل به موقع، خدمات پس از فروش، صالحيت و شايستگي، پاسخگويي سريع به سفارشا
، حمايت از طراحي ساختار محصول، زمان الزم براي توليد نمونة اوليه، حمايت در زمينة طراحي فرآيند توليد محصول، )كيلومتر

  [8 ,7 ,6] . امكانات و ماشين آالت پيروي از فرآيندها و باالخره رفع تضادها، صداقت،
پروژه، معيارهاي انتخاب تامين كننده به عنوان بخشي از تداركات پروژه دانسته شده در بخش تداركات  PMBOK2010همچنين در 

از  .اين معيارهايي براي امتيازدهي و رتبه دهي به پيشنهادات تامين كنندگان بكار مي روند و مي توانند عيني يا ضمني باشند. است
معتبر، به سادگي در دسترس بوده و به سهولت قابل تهيه  در صورتيكه آيتم هاي تداركاتي توسط تامين كنندگان، PMBOKنگاه 

باشند، معيارهاي انتخاب ميتوانند صرفاً به قيمت خريد محدود شوند كه در اين صورت قيمت خريداري شامل هر دو هزينه اصلي 
يده تر مي توانند معيارهاي ديگري براي خريد هاي پيچ. خريد و كليه هزينه هاي فرعي خريد مانند عرضه و حمل خواهد بود

  :شناسايي و در نظر گرفته شوند كه برخي از مهمترين آن در ارتباط با انتخاب تامين كننده به قرار زير آورده شده اند
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درك نياز مشتري، جمع هزينه ها، توانايي فني، ريسك، مديريت، نگرش فني، تضمين ها، توانايي مالي، توانايي توليد و مشاركت، 
  .،  سابقه عملكرد، خريداران پيشين، حقوق مالكيت معنوي و حقوق اختصاصيحجم و نوع تجاري

براي انطباق و شناسايي معيارهاي كلي با شرايط داخلي ، بنظر الزم مي آمد تا عالوه بر معيارهاي حاصل از مرور ادبيات، نظرات 
صوص مهمترين معيارهاي ارزيابي و انتخاب ازاينرو پرسشنامه اي تهيه و نظرات خبرگان در خ. متخصصان داخلي نيز كسب شوند

  : نتايج حاصله معيارهاي اوليه زير را مشخص نمود .اخذ گرديد تامين كنندگان
 كليدي عناصر و فني افراد كفايت؛ مترو هاي و توانايي تامين تجهيزات در پروژه سابقه؛ صحيح مديريتي نظام و كارآمد مديريت 

؛ مترو هاي پروژه و توانايي طراحي تجهيزات در سابقه؛ توانايي تامين تجهيزات در پروژه هاي ريليسابقه و ؛ تجربه و بلحاظ دانش
و  سابقه؛ مشابه كارهاي در نوآوري و خالقيت؛ توانايي مالي و قدرت فاينانس؛ كار انجام كيفيت تضمين نظام؛ مناسب  آالت ماشين

؛ تسهيالت مرتبط با حمل تجهيزات در محل نصب؛ تجهيزات در پروژه هاي غير ريليمترو؛ سابقه تامين  هاي پروژه در توانايي نصب
مديريت زمان در طراحي، تامين، ارسال و ؛ داخلي كارآمد  دارا بودن شريك؛ توانايي ارائه خدمات پس از فروش؛ بومي بودن پيمانكار

سابقه ؛ تامين لوازم يدكي تجهيزات تامين شده توانايي؛ خارجياستفاده از تجربيات مشاورين استفاده از استانداردهاي معتبر؛ ؛  اجرا
امكان انتقال ؛ توانايي نصب تجهيزات توسط تامين كننده آن؛ دارا بودن حسن سابقه در كارهاي قبلي؛ در تنوع خطوط پروژه ها

دارا بودن ؛ پروژه هاي مترو امكان مشاركت و سرمايه گذاري در؛ سوابق اجرا پروژه هاي قبلي؛ داخليشريك تكنولوژي ساخت به 
حجم ؛ دوره ضمانت بيشتر؛ توانايي و قدرت مالي در تقسيط تجهيزات تامين شده؛ نمايندگي از سازندگان معتبر داخلي و خارجي

قدرت تامين لوازم ؛ مشاوره جهت انطباق سيستم ها با يكديگر؛ تعداد افراد متخصص سازمان؛ گردش مالي طي سه سال گذشته
   .دارا بودن بخش طراحي و تحقيقات  به صورت فعالو  زات ارائه شدهاصلي تجهي

مديريت و سازمان دهي ، قابليت  مشخص گرديد كه معيارهاي پرسشنامه معيارهايآماري بدست آمده در مورد  با توجه به فراواني
د و در واقع جزء مهمترين معيارهاي تاثير گذار وزن بيشتري نسبت به ساير معيارها دارن هزينه، كيفيت و رعايت زمانبندي اعتماد، 
مديريت و سازماندهي، قابليت اعتماد، : عبارتند از در مجموع معيارهاي كه در اين مطالعه مورد استفاده قرار گرفته اند . هستند

  .كيفيت، هزينه؛ تحويل، توانايي مالي، توانايي فني، مشتري مداري و محصول
قرار صنعت ريلي  كارشناسان و خبرگانتهيه و در اختيار زوجي  از معيارها ، ماتريس مقايسات دست آوردن وزن هر يكراي بب

رد هاي كشور موشهرمتروي وط خطيكي از همانگونه كه اشاره شد در اين مطالعه تامين كنندگان تجهيزات سيگنالينگ . گرفت
 2، 1 شماره  با نام تامين كنندگانسه تامين كننده اصلي  شده، در پرسشنامة ياد  آنهابه منظور حفظ اطالعات  بررسي قرار گرفته و

  .ندناميده شد 3و 
كه در  مشخص شدبراي تعيين وزن هر معيار اطالعات الزم خبرگان، كارشناسان و توسط  2با توجه به تكميل پرسشنامة شمارة 

و با ادغام اين نظرات و نرمال نمودن ماتريس بدست آمده،  حاصلهبر اساس نظرات و نهايت پس از تشكيل ماتريس مقايسات زوجي 
    :قرار حاصل شددين وزن هر يك از معيارها ب
؛ توانايي 0.063: ؛ توانايي مالي0.104: ؛ تحويل0.103: ؛ هزينه0.163: ؛ كيفيت0.197: ؛ قابليت اعتماد0.231: مديريت و سازماندهي

  .  بيانگر اهميت معيارهاي بدست آمده مي باشد) 1-1(؛ نمودار 0.033: و محصول 0.047: ؛ مشتري مداري0.061: فني
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رتبه بندي تامين كنندگان با استفاده از بكارگيري روش تحليل سلسله   با بدست آمدن وزن معيارها،همچنين . زير تائيد شده است
  :مراتبي به قرار زير حاصل شد

  
  

  اهميت معيارها در انتخاب تامين كننده) 2- 1(نمودار 
  
  

  
  

 AHPدر روش رتبه بندي تامين كنندگان ) 3- 1(نمودار 
  
  

بدين ترتيب خروجي حاصل از  ونيز مورد تائيد قرار گرفت  ELECTREو  TOPSISاين رتبه بندي با بكارگيري روش هاي 
در تمام با توجه به اينكه  در ادامة . مي باشد 3و  2، 1بكارگيري هر سه روش بيانگر رتبه بندي يكساني براي تامين كنندگان 

رتبه نتيجة  به منظور مطابقت  .شده است مي توان اعتبار نتايج خاصله را تائيد كرد  استفادهاز نظر خبرگان  مراحل اين مطالعه
يك تصميم واقعي كه در سال گذشته در مورد انتخاب تامين كنندگان تجهيزات سيگنالينگ با حاصله از روشهاي اشاره شده بندي 

از نتايج حاصله . ه استگان مجدداً مورد تاييد قرار گرفتو رتبه بندي تامين كنند دش، از آزمون زوجي تي استفاده اتخاذ شده است
  .آورده شده است) 1-1(در جدول و نتيجه گزينش واقعي هر سه روش 
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  3تامين كننده   2تامين كننده   1تامين كننده   رتبة تامين كننده  رديف

  AHP  1  2  3روش  1

2  TOPSIS 3  2  1 روش  

3  ELECTRE   3  2  1  روش

  3  2  1  واقعيت  4

   رتبة تامين كنندگان توسط روش هاي بكار گرفته شده) 1- 1(جدول 
  

   سه حالت مقدار آماره معادل با صفر شده است كه در فاصلة اطمينانهر آورده شده است، در ) 2-1(همانطور كه در جدول 
همچنين با توجه به اين جدول و  .قرار دارند، لذا عدم كارايي هر يك از مدل ها نسبت به واقعيت رد مي شوند) -4.303و  4.303(

پذيرفته شده و  (H0)صفر قرار دارد، لذا فرض ) 4.303(و ) -4.303(صفر مي باشد  و در بازة آن آمارة بدست آمده در اين نكته كه 
    .بنابراين رتبة بدست آمده از روش هاي بكار گرفته شده با رتبه هاي واقعي مطابقت دارد

  

 حد باال
حد 
ميانگين S.D آماره پايين

رتبة سوم  مقايسة 
بدست آمده با رتبة 

 سوم واقعي

رتبة دوم   مقايسة
بدست آمده با 
 رتبة دوم واقعي

رتبة اول  مقايسة 
بدست آمده با 
 رتبة اول واقعي

روش حل 
 رديف مسئله

µR3−µ3µR2−µ2µR1−µ1 
4.303 4.303-  0 - 0 0=3-3  0=2-2  0=1-1  AHP 1 
4.303 4.303-  0 - 0 0=3-3  0=2-2  0=1-1  TOPSIS 2 
4.303 4.303-  0 - 0 0=3-3  0=2-2  0=1-1  ELECTRE 3 

  نتايج آزمون فرض اعتبار سنجي روش ها) 2- 1(جدول   
  

تجهيزات در صورت و عدم امكان استفاده از  خريد تجهيزات با خريدهاي معمولو تفاوت  موضوع اهميتبا توجه به در اين مورد ، 
در انتخاب تامين كنندگان چنين تجهيزاتي،  دقت بعبارت ديگر . گرفته استدقت زيادي در اين امر صورت ، خريد وقوع خطا در امر

شده است و به همين دليل خوشيختانه در اين نظرخواهي شناساني كه داراي تجربه و توان علمي و از كار شدهبسيار باال بكار گرفته 
  .ه است و نتيجه تصميم با روشهاي علمي مورد استفاده كامال سازگاري داردمورد واقعي انتخاب كامال درستي اتخاذ شد

، اثرات ي مورد استفادهميزان اهميت معيارها، با تغيير تحليل حساسيتدر  Expert Choiceنرم افزار با توجه به قابليت هاي در ادامة 
،  اهميت و  حساسيت عملكرد و تحليل حساسيت پويا حليلت، در وهله اول با بكارگيري ه استشدبررسي  بر روي گزينه هاحاصله 

،  رتبه % 30به % 20معيار دوم يعني قابليت اعتماد از  وزن افزايشنمونه با به عنوان . گرفتاولويت گزينه ها را مورد بررسي قرار 
 و  نمودار )4-1( نمودارنتايج تحليل حساسيت در . تغييري در رتبه بندي اتفاق نيفتاده استو  شده بررسيمجددا تامين كنندگان 

  .ارائه شده است) 1-5(
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  معيار قابليت اعتماد وزن از تغيير قبل و بعدتحليل حساسيت عملكرد در رتبه بندي گزينه ها ) 5-1(و ) 4- 1(نمودار 

  

همچنان در رتبه اول و با اختالف زيادي نسبت به دو تامين كنندة ديگر قرار دارد كه  1همانطور كه مالحظه مي شود، تامين كنندة 
   .اين معيار مي باشد در 1تامين كننده  برتري وضعيت حاكي ازاين 

به % 10.3معيار تحويل از و  % 100به % 6.1 از ميزان واقعي خود يعنيتوانايي فني تامين كننده همچنين به طريق مشابه معيارهاي 
نتايج حاصله ازتحليل حساسيت حاكي از فاصله زياد . افزايش يافت و در هر دو مورد در نتيجه رتبه بندي تغييري ايجاد نشد% 25.1

  . تغييرات اعمال شده در وزن معيارها منجر به تغيير رتبه ها نشده است لذانسبت به دو گزينه ديگر است  1گزينه 
      

 جمع بندي و نتيجه گيري -6

اساس تجارب فردي  ، در حال حاضر اين امر صرفاً برالزم است تجهيزات متروخريد  دركه  يعليرغم دقت شدهمانطور كه اشاره 
اي انتخاب برو دقيق روش هاي علمي  استفاده ازوبخش نامه هاي دولتي صورت مي گيرد مديران و رعايت برخي اصول كلي در 

الزم است در روشهاي انتخاب تامين باالي تجهيزات مترو،  بسيار با توجه به قيمت لذا. تامين كنندگان تجهيزات ريلي متداول نيست
  . صورت گيردكنندگان تجديد نظر 

و شناسايي معيارهاي موثر در انتخاب تامين كنندگان ، اين معيارها با استفاده از نظر  موضوع در اين مطالعه پس از مرور ادبيات
روشهاي تصميم گيري چند معياره استفاده كارشناسان و خبرگان صنعت حمل و نقل ريلي بومي سازي شده و مهمترين آنها در 

نتخاب بهترين تامين كننده بكار گرفته شده است و هر براي ا  ELECTREو  AHP ،TOPSISدر اين مطالعه روشهاي  .  شده است
همچنين براي اعتبار سنجي نتايج حاصله يك تصميم واقعي در مورد انتخاب تامين . سه روش نتايج يكساني را توليد نموده اند

صميم واقعي با روشهاي كنندگان،  بر اساس روشهاي پيشنهادي مورد ارزيابي قرار گرفته است كه نتيجه ارزيابي حاكي از مطابقت ت
در اغلب مترو برنامه هاي توسعه  به قيمت و اهميت ايمني در حمل و نقل ريلي درون شهري  و با توجه. علمي پيشنهادي دارد

در همين . الزم است كارفرمايان را ملزم به استفاده از روشهاي علمي و دقيق براي انتخاب پيمانكاران نمودكالن شهر هاي كشور 
را جهت بهره برداري به ساير كالن  مي توان اين الگو شهري مورد بررسيرابطه و درصورت موفق بودن الگوي پيشنهادي در مترو 

  . كشور نيز توصيه نمود يشهرها
  . زير ارائه شده است فرايندنهادي در چارچوب الگوي پيش
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  فرايند انتخاب تامين كنندگان تجهيزات مترو) 6-1(نمودار شماره 
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