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ارائه مدل انتخاب تامین کنندگان صنایع دستی برای جذب گردشگر با بکارگیری 
رویکرد تلفیقی ANP  و CFPR مورد 

مطالعه : قالی و گلیم استان یزد

وحید محمودی میرهاشم 1

چکیده
رقابتی  مزیت  عنوان یک  به  برون سپاری،  انجام  و  منابع  تامین  افزایش سطوح  از طریق  در سازمان ها  تامین  زنجیره  امروزه 
تامین  زنجیره  در  مناسب  کنندگان  تأمین  انتخاب  که   است  شده  این  منجربه  امر  این  می شود.  تلقی  سازمان ها  برای 
جهت  تصمیم گیری  ماتریس  یک  ایجاد  پژوهش  این  هدف  آید.  شمار  به  سازمان ها  برای  کلیدی  استراتژیک  رویکرد  یک 
از  پس  تحقیق  این  می باشد.در  بیشتر  گردشگر  جذب  برای  دستی  صنایع  تامین کنندگان  انتخاب  معیارهای  ارزیابی 
تعیین گردید. فازی    ANP و  تاپسیس  تکنیک  از طریق  عوامل  ترین  مهم   ، تامین کنندگان  انتخاب  معیارهای  شناسایی 

دوره  طول  کنندگان،  تامین  همکاری  درجه  چون  عواملی  دهدکه  می  نشان  پژوهش  این  نتایج 
بین  از  محصول،  دوام  مشتریان،  به  توجه  رقابتی،  قیمت  پرداخت،  شرایط  محصوالت،  گارانتی 
بگیرند.  قرار  ویژه  توجه  مورد  باید  و  باشند،  می  تاثیرگذاری  بیشترین  دارای  شده  شناسایی  عوامل 

کلید واژگان: انتخاب تامین کنندگان، صنایع دستی، معیارهای ارزیابی، CFPR، گردشگر

 1v.mahmodi  @yahoo.com کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی گرایش گردشگری. دانشگاه تهران



24

مقدمه:
درآمدزایی،  بر  عالوه  که  صنایعی  از  یکی  عنوان  به  گردشگری 
ارزآوری، اشتغال زایی، و تبادل فرهنگ ها، سهم بسزایی را در بین 
فعالیت های اقتصادی جهان، از جمله صادرات دارد پدیده ای است 
برحسب  و  بوده  انسانی  توجه جوامع  مورد  دور  های  از گذشته  که 
داده  ادامه  خود  پویایی  به  اقتصادی  و  اجتماعی  متفاوت  نیازهای 
است)نگی،2003(. گردشگری شامل فعالیت هایی است که گردشگر 
زندگی  مکان  از  خارج  کاری  و  شخصی  دالیل  به  مدتی  طول  در 
امروزه  همکارانش،2011(.  و  دهد)مهدویان  می  انجام  خود  کار  و 
گردشگری به قدری در توسعه اقتصادی- اجتماعی کشورها اهمیت 
یافته است که اقتصاددانان آن را صادرات نامرئی نام نهاده اند)شاو و 
ویلیامز2004(. طبق نظر سازمان تجارت جهانی با وجودی که کشور 
ایران از لحاظ جاذبه های توریستی جزء 10 کشور اول دنیا و از نظر 
وضعیت اکوتوریستی جزء 5 کشور توریستی جهان می باشد )آمار 
ایران گردی و جهان گردی،2004( متاسفانه به علت عدم  سازمان 
استفاده از استراتژی های مناسب بازاریابی تامین کنندگان در صنعت 
گردشگری نتوانسته است از این صادرات نامرئی که نقش مهمی در 
اقتصاد کشور ایفا می کند استفاده کند. یکی از این نوع بازاریابی ها 
، بازاریابی تامین کنندگان صنایع دستی برای جذب گردشگر است. 
صنایع دستی، جلوه گاه آفرینش ها و خالقیت های هنری یک مرز 
و بوم است به عبارتی میتوان گفت صنایع دستی هویت یک ملت را 
در گذشته و حال نشان می دهد و یکی از قدیمی ترین رشته های 
فعالیت بشر را صنایع دستی تشکیل می دهد و به موجب برخی از 
صنایع  گردد.  بازمی  عصر  به  آن  پیدایش  تاریخی،  مدارک  و  اسناد 
دستی به آن گروه از صنایعی گفته می شود که مهارت، ذوق و بینش 
انسان در آن نقش اساسی دارد که تمام یا بخش اعظم مراحل ساخت 
فراورده های آن با دست انجام می گیرد و در چارچوب فرهنگ و 
بینش هر منطقه و با دیدگاه های قومی ساخته و پرداخته می شود. 
از سوی دیگر، گردشگران با خرید صنایع دستی خاطرات سفرخود 
را در آن کشور حفظ و احیا می نمایند و به طور کلی هرجا که زبان 
از بیان عاجز است و قلم از نوشتن باز می ماند، هنر به مثابه زبان 
نقش  میانه  این  در  ها  ملت  خاموش  و  موثر  وگوی  گفت  و  بیان  و 
موارد  گرفتن  نظر  در  کند)کرمی،1384(.با  می  ایفا  را  خود  بزرگ 
حاضر،  عصر  در  موجود  جهانی  رقابت های  به  توجه  با  و  شده  ذکر 
باید محصوالت متنوع را با توجه به درخواست مشتری)گردشگر( در 
دسترس وی قرار داد. خواست مشتری بر کیفیت باال و خدمت رسانی 
قباًل  که  است  شده  شرکت ها  بر  فشارهایی  افزایش  موجب  سریع، 
وجود نداشته است)حیدری،1384(. در نتیجه شرکت ها بیش از این 
رقابتی  بازار  در  برآیند.  کارها  تمامی  عهده  از  تنهایی  به  نمی توانند 
موجود، بنگاه های اقتصادی و تولیدی عالوه بر پرداختن به سازمان و 
منافع داخلی، خود را به مدیریت و نظارت بر منافع و ارکان مرتبط 
با  و   .)2001 همکارانش،  و  یافته اند)پاتل  نیازمند  سازمان  از  خارج 
می  دستی  صنایع  کنندگان  تامین  که  اهمیتی  و  نقش  به  توجه 
توانند در جذب گردشگر ایفا کنند، ضرورت دارد در گام اول جایگاه 
صنایع دستی در جذب گردشگران مشخص و آثار بازاریابی مناسب 
بر جذب گردشگر مورد مطالعه قرار گیرد. در این راستا این پژوهش  
ه بررسی نقش انتخاب تامین کنندگان صنایع دستی )فرش و گلیم 
استان یزد( در توسعه گردشگری استان یزد پرداخته تا ضمن بررسی 
را  یزد  استان  بازارهای  در  موجود  های  پتانسیل  آن،  های  ویژگی 
دهد. قرار  توجه  مورد  منطقه  در  گردشگری  صنعت  توسعه  برای 

پیشینه نظری: 
انتخاب  و  ارزیابی  جهت  متعددی  روش های  از  تحقیق  ادبیات  در 
تامین کنندگان استفاده شده است. در ادامه به یافته های برخی از این 
مطالعات اشاره خواهد شد. در مطالعه ای مربوط به ویلیام و همکاران 
)2010( به بررسی تصمیم گیری پویا برای انتخاب تامین کنندگان با 
استفاده از سیستم کلونی مورچه پرداخته شد. نتایج مطالعه ی آن ها 
حاکی از این است که مشکل انتخاب تامین کنندگان نه تنها به انتخاب 
برمی گردد.  تامین کنندگان مطلوب  انتخاب  به  بلکه  تامین کنندگان ، 
کیفیت  هزینه،  قبیل  از  کلیدی  معیارهای  از  تعدادی  اساس  براین 
وخدمات و غیره در نظرگرفته می شود. یافته های محققان دیگری که 
به بررسی انتخاب تامین کنندگان با استفاده از داده هایی با کیفیت 
فازی و برنامه های کاربردی پرداختند بیانگر این است که تابع خرید 
است.  شرکت  یک  رقابتی  توانایی های  تاثیر  تحت  مستقیم  طور  به 
یکی از این توانایی ها، تعیین تامین کنندگان مناسب از مجموعه ای 
از تامین کنندگان که به عنوان کلید استراتژیک یک سازمان در نظر 
گرفته می شوند، می باشد. در این مطالعه مدیران باید تامین کنندگان 
را با استفاده از روش رتبه بندی براساس روابط ترجیح فازی از سایر 
و  شاو   ،. همکارانش،2010  و  )تسایا  کنند  انتخاب  تامین کنندگان 
همکارانش،2010(. مندوزا و ونتورا در مطالعه خود به بررسی مدل های 
تحلیلی برای انتخاب تامین کنندگان به منظور تخصیص مواد پرداختند. 
دستاورد مطالعه آن ها نشان دهنده این امر بود که  دو مدل مختلط 
برای تصمیم گیری در  به مدیران  برای کمک  برنامه ریزی غیر خطی 
فرآیند انتخاب مجموعه ای از تامین کنندگان و برنامه ریزی سفارشات 
نقش بسیار مهمی را دارد؛ مدل پیشنهادی بر تعیین سطح مناسب 
کل  تا  است  داشته  زیادی  تاکید  تامین کنندگان  انتخاب  فرایند  از 
هزینه ساالنه از سیستم را به حداقل برساند)مندازا و ونتارا،2012(.

روش ANP فازی:
تعیین  منظور  به   )FANP(فازی  ANP پیشنهادی،  الگوریتم  در 
با معیارهای کنترل بکار گرفته  درجه رتبه بندی احتماالت مرتبط 
خواهد شد. در این قسمت  به معرفی ANP فازی بر اساس مقاله 
مواقعی  در  روش  این  شود.  می  پرداخته  همکاران)2009(  و  سمی 
زیاد  بسیار  ممکن،  گزینه های  انتخاب  معیارهای  بین  وابستگی  که 
روابط  بسادگی   FANP بطوریکه  می باشد؛  مناسب  بسیار  است، 
بین معیارها را تعیین می کند )موهانتی و سینگ،2005(. در این 
استفاده  با  هر سطر  معیارهای  بین  زوجی  مقایسات  ماتریس  روش 
با این روش، مقادیر پارامترها  از اعداد فازی مثلثی تکمیل میشود. 
در قالب اعداد فازی مثلثی بدست می آیند و بصورت فازی محاسبه 
تصمیم گیرنده  فرد  گزینه ها)معیارها(،  زوجی  مقایسه  در  می گردند. 
درجه  تعیین  منظور  به  را  مثلثی  فازی  اعداد  می تواند  )خبره( 
مقایسات  جهت  ساعتی   1-9 طیف  ببرد.  بکار  گزینه ها  ارجحیت 
از  گسسته  طیف  این  گرچه  می شود.  بکارگرفته   AHP در  زوجی 
عدم  طیف  این  اما  است،  برخودار  خوبی  بسیار  سادگی  و  سهولت 
اطمینان و ابهامات مربوط به ادراک و قضاوت یک فرد را نسبت به 
درجه ارجحیت دربر نمی گیرد. به عبارت دیگر فرد تصمیم گیرنده در 
مقایسه برخی از گزینه ها ممکن است نتواند عدد معینی را به عنوان 
میزان ارجحیت بیان نماید. به همین دلیل است که یک طیف فازی   
را می توان برای اعداد فازی مثلثی به جای طیف منطقی9-1 بکار 
برد. هنگامی که معیار i با معیار j مقایسه می شود،   به ترتیب نشان 
 i دهنده ترجیحات برابر بین معیارهای مقایسه شده، ارجحیت کم
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نسبت به j، ارجحیت قوی تر i نسبت به j، ارجحیت خیلی قوی تر و 
می باشد.  j به  نسبت   i مطلق  ارجحیت 

مقایسات  ماتریس  تصمیم گیرنده،  فرد  ترجیحات  ارزیابی  منظور  به 
می شود.  تشکیل   (,,( uml مثل  فازی  اعداد  از  استفاده  با  زوجی 
ماتریس اعداد فازی مثلثی  بصورت زیر می تواند، نشان داده شود. 
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ija بیانگر اهمیت i اُمین)ردیف(  ija نشان دهنده  در این ماتریس  
ماتریس  یک  اگر  است.  عنصر  اُمین)ستون(   j با  مقایسه  در  عنصر 
مقایسه زوجی باشد، فرض بر این است درایه های این ماتریس نسبت 
به قطر اصلی معکوس می باشند. بنابراین مقدار را می توان به عنصر   
اختصاص داد. بنابراین ماتریس مقایسات زوجی به شرح زیر می شود.
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~iw بر اساس ماتریس روش های زیادی برای تخمین وزن های فازی 
مقدار  بطوریکه  دارد  وجود   jwwa iij

~/~~ ≈ تقریبی  مقدار  با  A~  
می شود.  حاصل   ni ,...,,21= برای   (,,(~ u

i
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l
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و  است )چن  لگاریتم حداقل مجذورات  این روش ها، روش  از  یکی 
پژوهش  این  در  فازی  وزن های  محاسبات  مبنای  که  مون،1992( 
می باشد. در این روش وزن های فازی مثلثی می تواند برای معیارها، 
خروجی  بطوریکه  )رومینگ،2006(؛  گردد  محاسبه   ... و  گزینه ها 
به  فازی   TOPSIS رویکرد  در  می تواند  روش  این  وزن های 
گیرد)سمی،2009(. قرار  استفاده  مورد  گزینه ها  رتبه بندی  منظور 

روش لگاریتمی حداقل مجذورات برای محاسبه وزن های فازی 
بصورت زیر نشان داده شده است:
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:)CFPR(روابط ترجیح فازی  سازگار
تصمیم گیری  ماتریس  ساخت  برای  را   CFPR همکاران  و  هررا 
کارشناس  یک   CFPR روش  نمودند.  پیشنهاد  زوجی  مقایسات 
برای  کالمی  عبارات  از  استفاده  به  را  گیرنده  تصمیم  یک  یا  و 
ارائه  مقدار  می دارد.  وا  شده  داده  مقدارهای  و  معیارها  مقایسه 
نخستین  ارجحیت  درجه  نشان دهنده  خبرگان،  توسط  شده 
ترجیح)مزیت(  روابط  از  اصلی  نوع  دو  است.  دوم  گزینه  بر  گزینه 
فازی ترجیح  2-روابط  ضربی،  ترجیح  1-روابط  عبارتنداز: 

ترجیح  روابط  وارگاس،1987(:  و  ضربی)ساعتی  ترجیج  روابط   -1

به  که  راهکار،   A بر  مبتنی  است  مجموعه ای  یک   ،R ضربی 
ijr=9 نشان داده می شود. که  و   AAR ×⊆ صورت ماتریس 
می دهد. نشان  را   ja بر   ia گزینه  ارجحیت  نسبت   ijr آن  در 

مقیاسی  یک   ijr گیری  اندازه  برای   )1980( ساعتی، 
مقیاس: این  در  نمود.  پیشنهاد   9 1تا  بازه  در 

می باشد.  ja و   ia بین  برابر  ارجحیت  دهنده  نشان   1=ijr  

ja ترجیح  ia به صورت کامل بر  ijr=9 نشان دهنده این است که   
داده می شود.در این حالت روابط اولویت فازی R به صورت روابط متقابل 

},...2,1{1 nijrr jiij ∈∀=× ضربی فرض شده است که درآن 
است  مجموعه ای   P فازی  ترجیح  روابط  فازی:  ترجیح  روابط   -2
تابع  با   AA× فازی  مجموعه  یک  توسط  که  راهکار   A از  که 
:]1,0[ تولید شده است، تشکیل می شود. →× AAPµ عضویت 

nn× ، ( )ijpP = روابط ترجیح فازی P به وسیله یک ماتریس 
نشان داده می شود، بطوریکه:

},....2,1{,(,( njiaap jipij ∈∀= µ

اگر: می باشد.   ja بر   ia گزینه  ترجیح  نسبت  ijp جا   این  در 
ja تفاوتی وجود ندارد.  ia و   باشد بدین معناست که بین 

2
1

=ijp  
ja ترجیح داده می شود. ia کامال بر  ijp=1 باشد بدین معناست که   

ja به صورت محسوسی  ia بر   باشد بدین معناست که 
2
1

>ijp  
معموال   P ترجیح  ماتریس  حالت  این  در  نمی شود.  داده  ترجیح 
آن: در  که   فرض می شود،  متقابل  افزایشی  ماتریس  یک  صورت  به 

},....2,1{,1 njipp jiij ∈∀=+  
گزاره های زیر در خصوص روابط ترجیح فازی شرح داده شده است.

 },....,{ 21 naaA = گزینه های   از  مجموعه ای  گزاره1: 
به  می باشد،   (( ijrR = ضربی  متقابل  اولویت  روابط  با  همراه 
 (( ijPp = فازی  اولویت بندی  روابط  و   ]9,9.1[∈ijr طوریکه 
بطوریکه: است.  گرفته  شده   نظر  در   ]1.0[∈ijp که 

                                         )1( (log1(
2
1

9 ijij rP +=
 

ijr ، 9 در نظر  ijr بین1.9 و9 می باشد، مبنای لگاریتم  ازآنجائی که 
ijr بین1.7و7 باشد در این صورت از مبنای  گرفته می شود. اما اگر 
 ijn rlog ijr7log استفاده می شود. در حالت کلی  عدد 7  یعنی 
کند. تغییر   [ ]nn ,1 فاصله  در   ijr بطوری که  می شود  استفاده  از 

 (( ijpP = فازی  متقابل  روابط  ترجیح  برای  گزاره2: 
شود. می  استفاده  آن  معادالت  عنوان  به  زیر  جمالت  از 

               )2( ,,,
2
3 kjippp kijkij ∀=++

 
          )3( ,

2
3 kjippp kijkij <<∀=++  

)) از روابط زیر  ijpP = گزاره3: برای ترجیح روابط فازی متقابل 
استفاده می شود.

kjippp kijkij <<∀=++
2
3

     )4(
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مقادیر  جدول)2(،  ابتدایی:  معیارهای  تصمیم  ماتریس  ایجاد   -2  
ابتدایی تعدادی از نسبت های ارجحیت فازی در ماتریس تصمیم گیری 
را برای معیارهای اصلی نشان می دهد. مقادیر قطر اصلی این ماتریس 
تصمیم گیری برابر با 0.5 می باشد که طبق رابطه)1( محاسبه شده 
است. مقدار  مندرج در این جدول در مرحله بعد مشخص می شود.

استفاده  با   :) ""x تصمیم گیری) ماتریس  عناصر  بقیه  محاسبه   -3
برای  تصمیم گیری  ماتریس  عناصر  بقیه  گزاره)3(،  در  معادله)5(  از 
معیارهای اصلی محاسبه می شود. برای محاسبه  وزن یا اولویت بندی 
هریک از معیارهای اصلی در این جدول می توان از رابطه زیر استفاده نمود.

       
∑ ∑
∑
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                  )7(

جدول )2(: ماتریس تصمیم گیری ابتدایی معیارهای اصلی 

4M3M2M`1M

xx0.200.501M

x0.660.50x2M
0.800.50xx3M

0.50xxx4M
و  زیرمعیارهای  کلیه  برای  تصمیم گیری  ماتریس  محاسبه   -4
شده  محاسبه  تصمیم گیری  جدول  گزینه ها)تامین کنندگان(: 
محاسبه  معیارها  زیر  از  هریک  برای  می بایست  را  قبل  مراحل  در 
نمائیم. همان طور که در شکل)1( مشاهده می شود، درخت سلسله 
که  بعد1  می باشد.  اصلی  بعد  چهار  دارای  حاضر  تحقیق  مراتبی 
است،  فرعی  معیار  شامل 11  دارد خود  نام  تامین کنندگان  شرایط  
کیفیت  قیمت،  اصلی  معیارهای  سایر  برای  فرعی  معیارهای  تعداد 
می بایست  بنابراین  می باشد.   7 و   6  ،7 ترتیب  به  تکنولوژی  و 
مرحله  این  در  قبل  گام  روابط  مطابق  تصمیم گیری  ماتریس  چهار 
از  هریک  برای  شده  محاسبه  وزن  شود.  محاسبه  زیرمعیارها  برای 
معیارهای فرعی در هریک از این ماتریس ها را که توسط رابطه)7( 
 بیانگر وزن زیرمعیار 

11C  می نامیم. برای مثال 
ijC بدست می آید، 

 1 اصلی  معیار  به  نسبت  زوجی  مقایسات  ماتریس  در  که  است   1
بدست آمده است. عالوه بر زیرمعیارها، ماتریس تصمیم گیری مورد 
محاسبه  گزینه ها)تامین کنندگان(  از  هریک  برای  می بایست  اشاره 
تصمیم گیری  ماتریس   31 زیرمعیار،   31 تعداد  به  توجه  با  گردد. 
نسبی  وزن  بیانگر   

kij
w ماتریس  این  در  می گردد.  تشکیل 

اصلی می باشد. معیار های  و  معیار ها  زیر  نظر گرفتن  با در  گزینه ها 
محاسبه  از  پس  گزینه ها)تامین کنندگان(:  نهایی  وزن  محاسبه   -5
معیارها،  از  هریک  وزن  ماتریس(  تصمیم گیری)31  ماتریس های 
زیرمعیارها و گزینه ها در ماتریس مربوطه تعیین می شود. در نهایت برای 
محاسبه وزن نهایی هریک از گزینه ها از رابطه زیر استفاده می کنیم.

                       )8( kij
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تعداد    m،اصلی معیار های  نسبی  وزن   iM رابطه  این  در 
در  با  را  زیر معیارها  هر  نسبی  وزن   ijC و  اصلی  معیار های 
زیر  تعداد   in می دهد.  نشان  اصلی  معیار های  گرفتن  نظر 
با  را  گزینه ها  نسبی  وزن   

kij
w و  iاُم  اصلی  معیار  معیارهای 

می دهد.  نشان  اصلی  معیار های  و  معیار ها  زیر  گرفتن  نظر  در 
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=+++ ++++

kppp
iikiiiii            )5(

ماتریس  یک  ساخت  و  ایجاد  برای  می توانند  مفید  گزاره های  این 
 ( ){ }nnppp 12312 ,..., − یعنی  مقدار   1−n از  سازگار  تصمیم 
در  گیری  تصمیم  ماتریس  ورودی های  گیرند.  قرار  استفاده  مورد 
 0>k و   [ ]kk +− 1, بازه  در  اما  نمی گیرند،  قرار   [ ]1,0 فاصله 
با  شده  محاسبه  مقادیر  تبدیل  وسیله  به  می تواند  و  می شوند  واقع 
استفاده از یک تابع تبدیل که سازگاری جمع پذیر و متقابل را حفظ 
می کند، بدست آید. این تابع تبدیل به صورت زیر تعریف می شود:

[ ] [ ]
k
kppfkkf

21
((,1,01,:

+
+

=→+−    )6(

روش پژوهش:
این پژوهش از نظر هدف توصیفی و از نظر نتایج کاربردی است. با 
توجه به داده ها، این مطالعه نوعی روش تحقیق آمیخته است؛ چرا 
که با استفاده از روش ANP  فازی و به کمک تاپسیس فازی مهم 
بندی شدند.  CFPR سطح  با روش  و سپس  تعیین،  عوامل  ترین 
ANP فازی و  تلفیق تکنیک  براساس  مدل پیشنهادی تحقیق که 
CFPR می باشد به صورت مطالعه موردی فرش و گلیم استان یزد 
پیاده سازی شده است. براساس نظرسنجی از خبرگان این صنعت و 
 ANP بررسی معیارهای موجود در ادبیات تحقیق، و استفاده از روش
فازی، و در ادامه با به کارگیری روش تاپسیس شاخص های انتخاب 
تامین کنندگان توسط تیم نظرسنجی شناسایی گردید. جامعه آماری 
پژوهش حاضر، شامل نمونه ای از بازاریان شاغل در زمینه قالی و گلیم 
استان یزد در سال 1393 می باشند. حجم نمونه تحقیق، برابر با تعداد 
افراد جامعه آماری و شامل تعداد 49 نفر است لذا، تحقیق حاضر فاقد 
نمونه گیری می باشد.  براین اساس معیارهای اصلی و زیرمعیارها 
نهایی گردید. درخت  در درخت سلسله مراتبی مندرج در شکل)1( 
سلسله مراتبی تحقیق حاضر شامل چهار سطح می باشد. در سطح اول، 
هدف اصلی تحقیق، انتخاب تامین کنندگان، در سطح دوم معیارهای 
اصلی، در سطح سوم زیرمعیارها و در سطح آخر تامین کنندگان قرار 
دارند. پس از طراحی درخت سلسله مراتبی تحقیق، مراحل زیر جهت 
گرفت. تصمیم صورت  ماتریس  تشکیل  و  تحقیق  مدل  پیاده سازی 

متغیرهای  براساس  تحقیق  پرسشنامه  پرسشنامه:  جمع آوری 
موضوع  خبرگان  شامل  که  نظرسنجی  تیم  بین  و  طراحی  کالمی 
تحقیق در سازمان مورد بررسی می باشند، توزیع و جمع آوری شد.

برای  امتیازات  میانگین  محاسبه  و  کالمی  متغیرهای  تبدیل   -1
مدل  اصلی  معیارها  مقایسه  جدول)1(  زوجی.  مقایسات  از  هریک 
تحقیق را نشان می دهد. در این جدول، سطر اول، میانگین امتیازات 
تبدیل شده را نشان می دهد. سطر دوم نسبت های ترجیحات فازی 
در  نوشتاری  نمادهای  نیز  سوم  سطر  در  می دهد.  نشان  را  ابتدایی 
ماتریس تصمیم گیری نشان داده شده است. نسبت ارجحیت فازی از 
تبدیل میانگین نمرات، بر طبق معادله 2 از گزاره 1 بدست می آید.

جدول )1(: نمره اولیه مقایسات زوجی معیارهای اصلی
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3

2

M
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2

1

M
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متوسط نمره6.6720.27
نسبت ارجحیت فازی0.800.660.20

 4,3P23P12P
ijP نماد 
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4-یافته ها: 
ادامه  در  و  فازی   ANP روش  از  استفاده  با  مطالعه  این  در  
بر  موثر  عوامل  ترین  مهم  فازی،  تاپسیس  کارگیری  به  با 
بندی  سطح   عوامل  این  و  استخراج  کنندگان  تامین  انتخاب 
شده  ارائه  توسعه  جهت  الزم  راهبردهای  نیز  نهایت  در  شدند. 
است. زیر  جدول  شرح  به  شده  استخراج  موثر  عوامل  است. 

جدول)3(: عوامل موثر برتوسعه و انتخاب تامین کنندگان صنایع دستی استان یزد

عواملردیفعواملردیف
میزان ابتکارات اعضا17درجه همکاری تامین کنندگان1
قدرت ثبات مالی18طول دوره گارانتی محصول2
ایمنی و امنیت محصول19توانایی افراد 3
اطالعات موجود در مورد تامین 4

کنندگان
تناسب استانداردها20

دوام محصول21آموزش مورد نیاز افراد 5
کیفیت کاالی تحویلی22خدمات موجود در طول دوره6
عملکرد محصول و انطباق23اهمیت دادن به طول دوره 7
انعطاف پذیری نظام ها24اعتبار و موقعیت سازمان8
سطح حمایت فنی از اعضا25اشتراک گذاری اطالعات9
مدارک تحصیلی و اموزش26سطح اعتماد و تفاهم 10

بررسی امکانات تولید27توجه به مشتریان11
فناوری و نوآوری 28مدت زمان تحویل12
توانایی طراحی محصول29قابلیت اطمینان از تحویل13
ظرفیت واکنش سریع به تغییرات30مدت زمان تولید محصول14
عملکرد محصول31قیمت رقابتی15
شرایط پرداخت16

 +d عوامل  رتبه نهایی   CC  -d  +d عوامل 
CC  -d  

 6.692  10  1  0.187  1.438  6.200  1
11  0.127  0.989

 6.287  11  3  0.178  1.360  6.287  2
3  0.178  1.360

 6.287  12  5  0.164  1.248  6.415  3
3  0.187  1.360

 6.618  13  6  0.163  1.246  6.420  4
9  0.137  1.065

 7.280  14  17  0.040  0.310  7.410  5
15  0.055  0.434

 6.571  15  4  0.166  1.288  6.376  6
8  0.142  1.103

 6.376  16  11  0.127  0.989  6.692  7
4  0.166  1.288

 6.770  17  14  0.055  0.445  7.269  8
12  0.118  0.919

 

1 سطح  
ًْایی ّذف  

2 سطح  
اصلی ّای فاکتَر  

3 سطح  
فزعی ّای فاکتَر  

4 سطح  
ّاگشیٌِ  

کٌٌذگاىتاهیي ضزایط  

فٌی هطکالت حل تجْ ّوکاری درجِ  
هحصَل گاراًتی دٍرُ طَل  

ساسهاًی افزاد تَاًایی  

سزهایِ هاًٌذ هطتزی هَجَد اطالعات  

ساسهاى افزاد تِ ًیاس هَرد اهَسش  

رٍاتط دٍرُ طَل تِ دادى اّویت  

گاراًتی دٍرُ طَل در هَجَد خذهات  

صٌعت در ساسهاى هَقعیت ٍ اعتثار  

حساط اطالعات گذاری اضتزاک  

هذیزاى تیي تفاّن ٍ اعتواد سطح  
هطتزیاى تِ تَجِ  

تحَیل سهاى هذت  

هحصَل تحَیل اس اطویٌاى قاتلیت  

هحصَل تَلیذ سهاى هذت  

رقاتتی قیوت  

پزداخت ضزایط  

ّاّشیٌِ کاّص جْت اعضا اتتکارات هیشاى  

اعتثاری ٍ هالی ثثات قذرت  

تحَیل ٍ قیوت  

 خذهاتی ّایًظام پذیزیاًعطاف

 اعضا اس فٌی ایتحو سطح

اًساًی هٌاتع پزٍرش ٍ اهَسش تحصیلی هذارک  

آیٌذُ در تَلیذ اهکاًات تزرسی  

هطکل حل جْت کٌٌذُتاهیي ًَاٍری ٍ فٌاٍری  

هحصَل طزاحی تَاًایی  

هحصَل یتَسعِ تِ سزیع ٍاکٌص ظزفیت  

 تکٌَلَصی

هحصَل اهٌیت ٍ ایوٌی  

هحصَل تٌذی تستِ ّایاستاًذارد تٌاسة  

هحصَل امدٍ  

ضذُ دادُ تحَیل کاالی کیفیت  

هحصَل عولکزد  

استاًذارد تا اى اًطثاق ٍ هحصَل عولکزد  

 کیفیت

الف ضزکت  

ب ضزکت  

ج ضزکت  

د ضزکت  

ُ ضزکت  

ضی
تزات

اس
 

خاب
اًت

 
هیي

تا
گاى

کٌٌذ
 

شکل(1): ساختار سلسله مراتبی انتخاب تامین کنندگان صنایع دستی (قالی و گلیم استان یزد)
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زمینه  ها  آن  توسعه  و  عوامل  این  روی  بر  بیشتر  تمرکز  با  توان  می  که 
از پیش فراهم کرد. این پژوهش نشان می دهد که عواملی  رشد را بهتر 
چون درجه همکاری تامین کنندگان، طول دوره گارانتی محصوالت، شرایط 
عوامل  بین  از  دوام محصول،  مشتریان،  به  توجه  رقابتی،  قیمت  پرداخت، 
توجه  مورد  باید  باشند، که  تاثیرگذاری می  بیشترین  دارای  شناسایی شده 
از عوامل دارای رتبه یکسانی  این تحقیق یک سری  ویژه قرار گیرند. در 
بودند که می توان از ماتریس های تصمیم گیری مختلفی برای تجزیه و 
تحلیل آن استفاده نمود. در این تحقیق روش CFPR  به کارگرفته شد 
اما به سایر پژوهشگران پیشنهاد می شود مدل پیشنهادی را با استفاده از 
روش های آماری مورد اعتبارسنجی قرار دهند. هم چنین توسعه مدل های 
نیز پیشنهاد می شود. از تکنیک های دیگر مدل سازی  با استفاده  مشابه 

راه کارها
توجه سازمان آموزش و پرورش به صنایع دستی استان، و آشنا ساختن دانش 
آموزان با آن به روش های مختلف،  که می تواند در قالب تفاهم نامه های 
مختلف میان تامین کنندگان صنایع دستی و دستگاه های مربوطه اجرایی گردد.

صنایع  آموزش  مختلف  های  دوره  برگزاری  و  استانداردسازی 
شعار  و  اهداف  ترین  مهم  از  امروزه  که  امر  این  به  توجه  با  دستی، 
این  از  و  است  جوانان  و  زنان  اشتغال  جهانگردی،  جهانی  سازمان 
داد. کاهش  حدودی  تا  را  کنندگان  تامین  به  نیاز  توان  می  راه 

تشکر و قدردانی
صنایع  ویژه  به  یزد  استان  دستی  صنایع  با  آشنا  نظران  صاحب  عموم  از 
نویسنده  ارزشمند  نظرات  با  که  یزد  استان  بازاریان  کلیه  و  گلیم   و  قالی 
شود. می  را  قدردانی  و  تشکر  کردند،  یاری  پژوهش  این  انجام  در  را 

منابع: 
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   16  0.045  0.372  7.345  9
16  0.045  0.372  7.345  18

رتبه نهایی  CC  -d  +d عوامل 
15  0.055  0.434  7.280  19
13  0.118  0.915  6.770  20
1  0.187  1.438  6.200  21
2  0.181  1.400  6.255  22
7  0.153  1.180  6.482  23
11  0.127  0989  6.692  24
17  0.040  0.310  7.410  25
15  0.055  0.434  7.280  26
10  0.131  1.002  6.681  27
2  0.181  1.400  6.255  28
9  0.137  1.065  6.618  29
5  0.164  1.248  6.415  30
12  0.118  0.990  6.770  31

جدول)4(:رتبه بندی عوامل موثر برتوسعه و انتخاب تامین کنندگان صنایع دستی 
استان یزد

 بحث و نتیجه گیري: 
نظر به اهمیتی که صنایع دستی در توسعه گردشگری دارد ماموریت سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دستی، و گردشگری باید توسعه مهارت و ایجاد رقابت 
جدی برای ارتقای ارزش افزوده ی کاالهای صنایع دستی و در راستای آن 
کشورهای  جمله  از  کشورها  از  بسیاری  باشد.  گردشگری  صنعت  توسعه 
درحال توسعه غالبا به منافع چشم گیر اقتصادی صنعت گردشگری چشم 
پیچیده  تنگناهای  با  مقابله  و  توسعه  به  نیل  برای  راهی  را  آن  و  دوخته 
برای  راهکاری  ارائه  به  اندکی  مطالعات  تاکنون  اند.  یافته  خود  اقتصادی 
این پژوهش  پرداخته است.  تامین کنندگان جهت جذب گردشگر  انتخاب 
مدلی را جهت انتخاب تامین کنندگان ارائه کرده که با استفاده از این مدل، 
ارتباطات علت و معلولی بین عوامل به روشی نظام مند تعیین می شود و 
مشکالتی چون روش دلفی حذف خواهد شد. نتایج این پژوهش به سیاست 
گذاران کمک می کند تا بتوانند جهت انتخاب تامین کنندگان صنایع دستی 
مسیر مناسب تری را انتخاب کنند. هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی و 
انتخاب تامین کنندگان صنایع دستی برای جذب گردشگر به استان یزد بود. 
در تحقیق حاضر از طریق شناسایی عوامل انتخاب تامین کنندگان بر توسعه 
گردشگری استان یزد و روابط میان آنها با بهره گیری از روش ANP و 
CFPR مدل توسعه انتخاب تامین کنندگان قالی و گلیم استان یزد طراحی 
شد. از طرفی در فرایند مدیریت تامین، انتخاب تامین کنندگان مطلوب یکی 
از مهم ترین و اصلی ترین اهداف مدیران به شمار می رود. امروزه در بیشتر 
سازمان ها و شرکت ها معیار های زیادی از انتخاب تامین کنندگان تقریبا شبیه 
هم هستند. معیارهای مختلف می توانند بر طبق احتیاجات شخصی شرکت 
ها  بحث  این  کنار  کنند.در  پیدا  تغییر  به سرعت  و  انتخاب شوند  دقت  به 
سلسله مراتب معیارها می توانند بر طبق استراتژی خرید هم تغییر پیدا کنند. 
در این مطالعه یک روش ساده و موثر برای رتبه بندی تامین کنندگان معرفی 
که  است   CFPR و    ANP تکنیک  بر  مبتنی  شده  معرفی  روش  شد. 
این روش  از  استفاده  نمودند.  ارائه  چن و همکاران (2012) در مقاله خود 
می تواند عالوه بر رفع ابهامات موجود در قضاوت های کالمی، کارایی فرایند 
ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان را باال ببرد. همان طور که براساس سوابق 
تامین  انتخاب  بر  عامل  کارگیری خبرگان مشخص شد، 31  به  و  گذشته 
توسعه  با هدف  باشند.  می  تاثیرگذار  یزد  استان  در  گلیم  و  قالی  کنندگان 
الزم است بر این عوامل تاکید شود. از سوی دیگر با توجه به رتبه بندی 
دارند  را  تاثیر  بیشترین  عوامل  این  از  یک  کدام  که  شد  مشخص  عوامل 
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