چشماندازمديريتصنعتي
 
سال هشتم ،شماره  ،31پاییز 1397
شاپای چاپی ،2251-9874 :شاپای الکترونیکی2645-4165 :
صص 37–61

يندارزيابيتأمینکنندگاندرسامانه

طراحيواجرایفرآ
تأمینکنندگان( )SRM

مديريتروابط
(موردمطالعه:شرکتفوالدمبارکه) 

**

***

حسینهمتگیر ،رسولقائنیان

مجیداسماعیلیان*،





چکیده 1

هدف این پژوهش ارائه چارچوبی برای فرآیند ارزیابی صالحیت اولیه و ارزیابی عملکرد
تأمینکنندگان و اجرای آن بهعنوان بخشی از سامانه مدیریت روابط تأمینکنندگان در سیستم
برنامهریزی منابع سازمان «شرکت فوالد مبارکه» است .در این پژوهش ابتدا فرآیند فعلی «شرکت فوالد
مبارکه» بررسی شده است و در ادامه با استفاده از بررسی مبانی نظری موضوع و نظرهای خبرگان،
فرآیند ارزیابی صالحیت اولیه و عملکرد تأمینکنندگان مجدداً طراحی و در غالب سامانه نرمافزاری
مدیریت روابط تأمینکنندگان اجرا شده است .به این منظور پس از جمعآوری معیارها و روشهای مناسب
برای ارزیابی در این زمینه ،با استفاده از روش دلفی ،مناسبترین معیارها برای ارزیابی تأمینکنندگان
تعیین شده است .در فرآیند طراحیشده ،صالحیت اولیه تأمینکنندگان ،پس از انتخاب معیارهای بایدی و
عملکردی ،تعیین میشود؛ در مرحله دوم ،عملکرد تأمینکنندگان در دو بخش استعالم و سفارش ارزیابی
میشود .این فرآیند به شرکت کمک میکند تا تأمینکنندگان مناسب را انتخاب و عملکرد آنها را در زمان
همکاری بررسی کند .شفافیت در این فرآیند باعث میشود متقاضیان همکاری با شرکت ،دید خوبی
نسبت به انتخاب یا عدمانتخاب خود در ابتدای فرآیند و ارزیابی عملکرد خود در طول دوره همکاری
داشته باشند.
کنندگان؛ ارزيابي صالحیت اولیه؛ ارزيابي
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.1مقدمه

رقابتهای شدید در بازارهای رقابتی امروزی ،شرکتها را وادار به سرمایهگذاری و همکاری
با تأمینکنندگان برای دریافت کاالها و خدمات خود کرده است .انتخاب تأمینکنندگان یکی از
عوامل کلیدی مدیریت زنجیره تأمین است ] .[28در دهههای اخیر رویکرد جدید و مهمی در
مدیریت زنجیره تأمین با نام «سیستم مدیریت روابط تأمینکنندگان ( »)1SRMمطرح شده است؛
درواقع تقویت و گسترش ارتباط با تأمینکنندگان درقالب سیستم مدیریت روابط تأمینکنندگان
اتفاق میافتد ] .[8فلسفه مدیریت روابط تأمینکننده ،ارائه چارچوب مناسب برای ارزیابی مستمر،
توسعه عملکرد و انتخاب تأمینکنندگان مناسب است ] .[4در پژوهشهای مختلف ،برای ارزیابی
تأمینکنندگان در مدیریت روابط با آنها ،بعد از تعیین معیارهای مناسب و متناسب برای ارزیابی ،از
روشهای متعددی برای ارزیابی تأمینکنندگان استفاده شده است [.]21،11،26 ،20،15،24،12،9
آنچه در ارزیابی تأمینکنندگان اهمیت زیادی دارد ،معیارهای مناسب برای ارزیابی است .رحیمی
و همکاران ( ،)1394برای تعیین مهمترین شاخصها برای ارزیابی عملکرد تأمینکنندگان
شرکتهای عمرانی از روش دیمتل فازی استفاده کردند .رویکرد استفاده از این روش ،نظرسنجی
از خبرگان است ] .[22در پژوهشهای بررسیشده برای همۀ تأمینکنندگان ،معیارهای مشترکی
تعیین شده است؛ درحالیکه هر گروه از تأمینکنندگان باید براساس زمینه فعالیت خود ارزیابی
شوند .در این پژوهش برای هر گروه از تأمینکنندگان در هر مرحله از ارزیابی (بایدی و
عملکردی) معیارهای مناسب تعیین شده است؛ از طرف دیگر در سایر پژوهشها تنها به انتخاب
معیار و روش ارزیابی اشاره شده است؛ درحالیکه در این پژوهش فرآیند ارزیابی تأمینکنندگان در
سامانههای  SRMبهبود مییابد.
هدف این پژوهش بررسی فرآیند فعلی ارزیابی تأمینکنندگان «شرکت فوالد مبارکه» است؛
بهنحویکه بعد از بررسی اولیه و نیازسنجی درزمینۀ فرآیند ارزیابی تأمینکنندگان ،فرآیند
بهبودیافته ارائه میشود .یکی از مهمترین مسائل در نیازسنجی فرآیند ارزیابی تأمینکنندگان،
تعیین معیارهای مناسب و متناسب با هر گروه از تأمینکنندگان در هر مرحله از ارزیابی است .در
این پژوهش پس از تعیین معیارها با استفاده از بررسی مبانی نظری پژوهش ،آییننامه برگزاری
مناقصات و آییننامه تشخیص صالحیت تأمینکنندگان ،مناسبترین معیارها با استفاده از روش
دلفی تعیین شده است .پس از تعیین مناسبترین معیارها از این روش ،برای بهبود فرآیند و رویه
کار در جلسههای متعدد از نظرهای کارشناسان بهره گرفته شد .روش دلفی برای برقراری تعامل
صحیح بین نظرهای واقعی افراد طراحی شده است .این روش از جمعآوری نظرهای کارشناسان
در دفعات متعدد با استفاده متوالی از پرسشنامهها بهدست میآید و برای نشاندادن همگرایی
)1. Supplier Relation Management (SRM
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نظرها بهکار میرود ] .[5با ارائه این چارچوب بهبودیافته در «شرکت فوالد مبارکه» ،فرآیند ورود
تأمینکنندگان به زمینه فعالیتها و ارزیابی و بهبود عملکرد تأمینکنندگان بهصورت
مرحلهبهمرحله و سیستماتیک انجام میشود .در روش بهبودیافته ارائهشده در این پژوهش ابتدا
صالحیت اولیه تأمینکنندگان بررسی میشود .مسئولیت بررسی صالحیت اولیه برای
تأمینکنندگان بر عهده واحد برنامهریزی خرید است .پس از تأیید صالحیت آنها برای همکاری
با «شرکت فوالد مبارکه» ،مجوز شرکت در مناقصهها و همکاریهای دائمی برای آنها فراهم
میشود .ارزیابی صالحیت اولیه و عملکرد تأمینکنندگان در «سامانه مدیریت روابط
تأمینکنندگان» در «شرکت فوالد مبارکه» انجام میشود .فرآیند ارزیابی تأمینکنندگان «شرکت
فوالد مبارکه» شامل دو بخش است :در بخش نخست با نام «ارزیابی ورود» ،صالحیت اولیه
تأمینکنندگان براساس مدل دومرحلهای شامل ،معیارهای بایدی و عملکردی ،ارزیابی میشود.
بررسی روش فعلی و روش بهبودیافته در ادامه بهصورت کامل شرح داده خواهد شد .در بخش
بعدی ،پس از ارائه مبانی نظری پژوهش ،روش فعلی فرآیند ارزیابی ،چارچوب مفهومی ارائهشده
برای فرایند ورود و ارزیابی عملکرد تأمینکنندگان ارائه میشود.
.2مبانينظریوپیشینهپژوهش

تأمینکنندگان.شرکتهای بسیاری با تعداد تأمینکنندگان کمتر و پرداخت قیمت کمتر برای

کاالهای خریداریشده به مزیت رقابتی دست یافتهاند ] .[29آنها موفق شدهاند کارکنان خرید
خود را متقاعد کنند تا از یک راهحل تدارک الکترونیکی 1جدید بهره ببرند؛ اما پژوهشها نشان
میدهد ،تدارک الکترونیکی بهتنهایی کافی نیست ] .[8برای بهرهبرداری کامل از ظرفیت
صرفهجویی در لجستیک و زنجیره تأمین ،راهکارهای تدارک الکترونیکی به سمت رویکرد
یکپارچهتری به نام «مدیریت ارتباط با تأمینکننده» سوق مییابد .مدیریت روابط تأمینکننده،
فرایندی دوطرفه است؛ بهطوریکه در یک شرکت ،موفقیت بلندمدت حاصل مشارکت زنجیره
تأمینکنندگان و خریداران سالم است .مدیریت روابط تأمینکنندگان شامل تمام فرآیندهای
مربوط به ارتباطات و تعامالت سازمان با تأمینکنندگان از قبیل طراحی مشارکتی ،منبعیابی،
مذاکره ،خرید و تأمین مشارکتی است ] .[6سیستم مدیریت روابط با تأمینکنندگان مواردی
همچون توسعه استراتژی تأمین ،ارزیابی تأمینکنندگان ،انتخاب تأمینکنندگان ،ایجاد و گسترش
روابط ،خرید و ارزیابی عملکرد را در بر میگیرد ] .[8


1. Electronic Procurement
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معیارهاایارزيااابيتااأمینکنناادگان.انتخاااب و ارزیااابی تاأمینکنناادگان مناسااب یکاای از
تصمیمهای استراتژیک زنجیره تأمین است .جدول  ،1معیارهای اصلی بارای انتخااب و ارزیاابی
تأمینکنندگان را در برخی پژوهشهای گذشته نشان میدهد .مهمترین گاام در فرآیناد ارزیاابی
تأمینکنندگان ،شناسایی معیارها و شاخصهای مهم برای ارزیابی است .روشهای متعددی برای
شناسایی معیارها ارائه شده است .در بیشتر مطالعات و پژوهشهای انجامشده از سه روش کاه از
نظر عملیاتی و اجرایی ،قابلیت کاربردی بیشتری در مسائل واقعی نسبت به سایر روشهاا دارناد،
استفاده شده است .در ادامه این سه روش تشریح میشوند :
1
الف) معیارهای ارزیابی تأمینکنندگان و ماتریس پرتفوی خرید :کرالجیک ( ،)1983برای
نخستین بار یک رویکرد جامع پورتفولیو را برای مدیریت خرید ارائه کرد .ایده اصلی این رویکرد،
حداقلکردن ریسک تأمین و حداکثرکردن قدرت خرید است .مدل کرالجیک ( ،)1983یک
ماتریس دو در دو برای دستهبندی اقالم خرید با متغیرهای ریسک تأمین و اثر سود است .هر
یک از این متغیرها مقادیر احتمالی کم و زیاد میگیرد .نتیجه تشکیل این ماتریس ،دستهبندی
اقالم خرید به چهار دسته شامل اقالم استراتژیک ،اهرمی ،گلوگاهی و عادی است ] .[14
ب) معیارهای ارزیابی تأمینکنندگان و استراتژی سازمان :فرآیند انتخاب و ارزیابی تأمینکننده یا
پیمانکار ،ابتدا شامل بررسی نیازمندیها و استراتژی است .در این مرحله از استراتژی رقابتی
سازمان برای برقراری ساختار ِمعیارهای ارزیابی استفاده و چارچوبی برای شاخصهای انتخاب
تأمینکننده ارائه میشود .استراتژی سازمان از طریق بررسی نقاط ضعف و قوت سازمان و
همچنین فرصتها و تهدیدهای محیطی بهدست میآید .از دید زنجیره تأمین ،یک سازمان باید
هنگام تنظیم استراتژی خود ،برقراری روابط بلندمدت را در نظر بگیرد؛ درنتیجه نوع استراتژی
رقابتی سازمان و استراتژی روابط آن ،هر دو بر فرآیند انتخاب و ارزیابی تأمینکننده اثر
میگذارند.
2
ج) معیارهای ارزیابی براساس مدل  :BOCRمدل ( BOCRسودها ،هزینهها ،فرصتها و
ریسکها) یکی دیگر از روشهای تعیین معیارهای ارزیابی تأمینکنندگان است .در متون مربوط
به ارزیابی تأمینکنندگان ،ابتدا فقط نسبت  B/Cمدنظر قرار میگرفت؛ سپس ریسکها ) (Rنیز
به نسبت  B/Cاضافه شد و برای هر تأمینکننده یک نسبت ) B/(C*Rبراساس اولویتهای
بهدستآمده از سه سلسلهمراتب مختلف محاسبه میشود .تجزیهوتحلیل کامل مدل  BOCRاز
جهاتی شبیه به تجزیهوتحلیل  SWOTاست .در این نوع تجزیهوتحلیل نهتنها نقاط قوت )(S
یک شرکت ،بلکه فرصتهایی (بیرونی ) )(Oمانند احتمال زیاد ورود به یک بازار جدید و دیگر

1. Kraljic
2. Benefit, Opportunity, Cost, Risk
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موقعیتهای مطلوب در نظر گرفته میشوند ] .[18,23جدول  ،1معیارهای استفادهشده در برخی
از پژوهشها را نشان میدهد.
جدول  .1معیارهای اصلی انتخاب تأمینکنندگان از پژوهشهای گذشته
نويسنده 
گورنر و همکاران ([7] )2017
ژونگ و یائو[29] )2017( 1

معیارهایاصلي 
سیاست قیمت ،تحویل ،انعطافپذیری ،روابط باین تاأمینکنناده ا
خریدار.
عملکرد فنای ،زماان تحویال ،خادمات ،کنتارل هزیناه ،عملکارد
مدیریت ،کیفیت ،اعتبار شرکت

لین و همکاران[19] )2011( 2

هزینه ،کیفیت ،خدمات ،تحویل ،اعتماد.

امین و همکاران[2] )2011( 3

تحویل به موقع ،کیفیت ،هزینه ،تخصص ،پاسخدهای باه نیازهاای
مشتریان ،رابطه بلندمدت با تأمینکننده.

امید و همکاران[1] )2010( 4

کیفیت ،هزینه ،خدمات

لی[17] )2009( 5

دسترساای آسااان ،معیارهااای مااالی ،توانااایی و ظرفیااتهااای
تأمین کننده ،قابلیت اطمینان ،ساهولت ارتباطاات باین فروشانده و
خریدار ،خدمات.

چن و کومار ([3] )2007

هزینه ،کیفیت ،خدمات ،ویژگی تأمینکننده ،ریسک

کاهرامن و همکاران ([14] )2003

ویژگی عملکرد محصول خدمت ،ویژگی تأمینکننده

رحیمی و همکاران ([22] )1394
جعفرنژاد و همکاران ([13] )1386

تحول کااال ،تجهیازات ،ضاایعات ،تنامین گاارانتی ،هزیناههاای
کیفیت
سودآوری تأمینکنناده ،انعطااف پاذیری ،امکاناات و قابلیاتهاای
فناورانه ،کیفیت ،زمان تحویل


روششناسيپژوهش 

.3

اهمیت استراتژیک کار با تأمینکنندگان در محیط رقابتی امروز ،سازمانها را مجبور میکند
تا برنامهای مدون و منسجم برای نحوۀ انتخاب و ارزیابی آنها طراحی کنند« .شرکت فوالد
مبارکه» با درنظرگرفتن اهمیت کیفیت کار تأمینکنندگان ،فرآیندی منسجم را برای ارزیابی
مرحلهبهمرحله آنها طراحی کرده است .در ادامه پس از شرح فرآیند فعلی ،نحوه طراحی فرآیند
بهبودیافته و الگوی آن شرح داده میشود.

1. Zhong and Yao
2. Lin et al.
3. Amin et al.
4. Amid et al.
5. Lee
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روش فعلي فرآيند ارزيابي تأمینکنندگان .گستره زنجیره تأمین «فوالد مبارکه اصفهان»
مشتمل بر  2800تأمینکننده کاال و خدمات با حدود  80درصد ساخت داخل است .تأمینکنندگان
براساس زمینههای فعالیت خود در پورتال شرکت درخواست همکاری میدهند؛ بنابراین
گروهبندی آنها در سیستم موجود نیز براساس زمینه فعالیت است .این زمینهها در پنج دسته کلی
تأمین قطعات یدکی و تجهیزات ،ساخت قطعات یدکی و تجهیزات ،پیمانکار و مشاور ،کاال و مواد
مصرفی و مواد اولیه تقسیمبندی میشوند .در سیستم برنامهریزی منابع سازمان ( ،(1ERPهر
زمینه فعالیت به چند کُد بازار و در هر کُد بازار به چندین قلم کاال (آیتم کُد) متصل میشود .با
این روش دستهبندی تأمینکنندگان به گروههای تخصصی زمینه فعالیت انجام میشود .برای
مثال ،زمینه فعالیت «ولوهای قطعووصل» به دو گروه ولوهای ساچمهای و ولوهای پروانهای
تقسیم میشود و تأمینکنندگان و سازندگان هر گروه کامالً تخصصی است و سازنده ولوهای
قطعووصل ساچمهای لزوماً توانایی تولید ولوهای پروانهای را ندارد .ماژول مدیریت روابط
تأمینکنندگان ،بهعنوان بخشی از نرمافزار  ERPشرکت دارای سه فرآیند اصلی شامل  .1ثبت
درخواست همکاری (خوداظهاری تأمینکننده) و ارزیابی صالحیت اولیه(2ارزیابی ورود)  .2ارزیابی
عملکرد 3و  .3انتخاب تأمینکننده برای سفارش کاال است :
الف) فرآیند ثبت درخواست همکاری (خوداظهاری تأمینکننده) :تأمینکنندگان ازطریق پرتال
 SRMفوالد در فهرست تأمینکنندگان ثبتنام میکنند .در گام نخست ،هویت حقیقی یا
حقوقیبودن تأمینکننده مشخص میشود؛ سپس براساس هویت ،نوع تأمینکننده مشخص
میشود .درصورتیکه حقوقی باشد تأمینکننده در یکی از گروههای بازرگانی ،تولیدکننده،
پیمانکار خدمات و یا مشاور قرار میگیرد و درصورتیکه حقیقی باشد در یکی از گروههای
فروشگاه ،خدمات ساخت ،خدمات تعمیر و یا مشاور قرار میگیرد .تأمینکننده میتواند در یک یا
چند زمینه فعالیت از سرشاخه انتخابشده ،اعالم آمادگی کرده و درنهایت رزومه کاری خود را به
فرم ثبتنام پیوست کند؛ سپس تأمینکننده براساس هویت و نوع فعالیت باید فرم سؤالهایی را
در  10گام کامل کند.
ب) ارزیابی صالحیت اولیه (ارزیابی ورود) و عملکرد :پس از صحهگذاری اطالعات ارسالی
تأمینکننده ،مرحله ارزیابی صالحیت اولیه انجام میشود .در سیستم  SRMفرآیند ارزیابی
به صورت ماژولی جداگانه طراحی شده که روند انجام آن برای ارزیابی ورود و همچنین عملکرد،
یکسان است.

)1. Enterprize Resource Plannig (ERP
2. Prequalification evaluation
3. Performance evaluation
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الگوهای ارزیابی صالحیت اولیه میتوانند براساس هویت و نوع تأمینکننده متمایز باشند .هر
الگو شامل تعدادی معیار اصلی است .مثالً برای یک تأمینکننده از نوع سازنده 4 ،معیاار تواناایی
فنی ،بازرگانی ،نیروی کار و سابقه تعریف میشود .هار معیاار اصالی نمارهای از  100مایگیارد؛
بهگونهای که مجموع کل امتیازات  100شود؛ سپس برای هر معیار تعدادی زیارمعیاار مشاخص
میشود و کارشناس مربوطه نمره هر معیار را بهنحوی بین زیار معیارهاا تقسایم مایکناد و باه
تأمینکننده امتیاز میدهد .درنهایت براساس این امتیازات ،امتیااز تاأمینکنناده از  100محاسابه
می شود .پس از بازدید حنوری درصورت تأیید صاالحیت ،کُاد تاأمینکنناده باه وی تخصایص
مییابد و تأمینکننده وارد فهرست تأمینکنندگان زمینه فعالیت انتخابی میشود .در زمان فعالیات
نیااز عملکاارد تااأمینکنناادگان ارزیااابی ماایشااود .ایاان ارزیااابی هاام بااهصااورت دورهای و هاام
سفارشبهسفارش انجامشدنی است.
ج) سفارش کاال و تخصیص تأمینکننده :در این فرآیند ،درخواسات هار واحاد در سیساتم ERP
ثبت و به کارشناس خرید مربوطه ارجاع داده مایشاود .کارشاناس خریاد براسااس چناد حالات
درخواست خرید را برای تأمینکننده انتخاب میکند .1:پیشنهاد سیستم براساس تاأمینکننادگانی
که درزمینه فعالیت مربوطه ،امتیاز عملکرد باالتری کسب کردهاند؛ .2همه تأمینکننادگان زمیناه
فعالیت؛  .3افزودن تأمینکنندگانی که درزمینه فعالیت مربوطه ثبتنام نکردهاناد ولای کارشاناس
خرید از توانایی آنها مطلع است .

شکلگیری فرآيند جديد با درنظرگرفتن فرآيند فعلي .در این پژوهش ،پس از
نحوه  
شناسایی وضعیت موجود در فرآیند ارزیابی تأمینکنندگان ،نقاط ضعف این سیستم تعیین شده
است .پس از مشخصشدن نقاط ضعف ،نیازسنجی مربوط به این فرآیند شناسایی شد .درادامه
نقاط ضعف و نیازسنجی مربوط به فرآیند تشریح میشود .از طرف دیگر مهمترین بخش در این
پژوهش تعیین مناسبترین معیارها برای هر گروه از تأمینکنندگان در هر مرحله است .برای
انتخاب معیارهای ارزیابی صالحیت تأمینکنندگان ،عالوه بر مطالعه مبانی نظری پژوهش،
استراتژیهای حوزه خرید «شرکت فوالد مبارکه» ،آییننامه معامالت «شرکت فوالد مبارکه» و
الزامات و قوانین کشوری مناقصات (مصوب در مجلس شورای اسالمی) ،بررسی شده است.
بررسی مبانی نظری پژوهش نشان داد که معیارهای کیفیت ،قیمت ،خدمات و تحویل بهموقع در
میان پژوهشها مشترک بوده است؛ همچنین طبق منابع قانونی درزمینه انتخاب تأمینکنندگان
(بند الف ماده ( )26قانون برگزاری مناقصات ،ماده ( ،)12ارزیابی کیفی مناقصهگران و آییننامه
معامالت «شرکت فوالد مبارکه») ،مهمترین معیارها در ارزیابی تأمینکنندگان ،تنمین کیفیت
خدمات و محصوالت ،داشتن پروانه یا گواهینامههای صالحیت ،داشتن تجربه و دانش درزمینه
مدنظر و توان مالی متقاضی برای انجام کار است ] .[2در این پژوهش با تلفیق دو رویکرد علمی
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و قانون و همچنین نظرسنجی از کارشناسان متخصص در این زمینه و با استفاده از روش دلفی
برای هر گروه از تأمینکنندگان معیارهای بایدی و عملکردی مناسب انتخاب شد .در ادامه این
روش بهمنظور تعیین معیارهای مناسب برای یک گروه از تأمینکنندگان شرح داده میشود .

تحلیل شکاف و نقاط ضعف سیستم موجود .مطالعات میدانی انجامشده نشان داد که نقاط
ضعف سیستم فعلی بهشرح زیر است :
ا فرم خوداظهاری از دید بیشتر کارشناسان خرید شامل فرمهاا و فیلادهای غیرضاروری و فاقاد
کارایی اسات کاه باعاث پیچیادگی فرآیناد خوداظهااری ،وقات گیرباودن و ایجااد توقاع بارای
تأمینکنندگان میشود؛
ا از جمله معایب سیستم فعلی ،مشخصنبودن سنجه برای میزان امتیااز ،وقاتگیرباودن فرآیناد
امتیازدهی و درنظرگرفتن شیب ثابت برای ارزیابی زیرمعیارها و عادمصاحت نتاایج در پاارهای از
مواقع است؛
ا بازدید حنوری برای تمامی تأمینکنندگان صورت میگیارد و بارای ایان امار هزیناه و وقات
زیادی صرف میشود؛ درصورتیکه میتوان سیستم را بهگونهای طراحای کارد کاه بازدیاد تنهاا
توسط تأمینکنندگانی صورت گیرد که در معیارهای الزم (بایدی) امتیاز قبولی آورده باشند؛
ا الگوهای ارزیابی تمامی زمینه فعالیتهای موجود را با شکل تخصصی پوشش ندادهاند و تمایز
زیادی بین الگوهای ارزیابی و زمینه فعالیتهای مختلف نیست؛
ا امتیازهای تأمینکننده در انتهای فرآیند ارزیابی ورود محاسبه میشوند؛ ولی این امتیاز به تعیین
گروه اعتباری و حد اعتباری معامالت تأمینکننده منجر نمیشود؛
ا تعیین حد اعتباری یا ظرفیت مالی تأمینکننده در سیستم دیده نشده است؛
ا امتیاز مربوط به عملکرد تأمینکنندگان در سیستم بهصورت مستمر محاسبه نمیشود و حد
اعتباری تأمینکنندگان متناسب با عملکرد آنها بهروزرسانی نمیشود؛
ا در سیستم فعلی ،تولیدکننده انبوه با سازنده براساس نقشه (ساخت سفارشی) یکسان در نظر
گرفته شده است؛
ا دستورالعمل بازدید حنوری بهطور خاص برای تعیین حد اعتباری و عملکرد ورود تدوین نشده
است.

ارزيابيتأمینکنندگان«.شرکت فوالد مبارکه»

نیازسنجي«شرکتفوالدمبارکه»درزمینه
نیازمند مدلی است که بتواند نیازهای زیر را برآورده کند :
ا معیارهای مناسب برای ارزیابی تأمینکنندگان؛
ا کاهش پیچیدگی و افزایش دقت پرسشنامه خوداظهاری؛
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ا کاهش بازدیدهای حنوری غیرضروری؛
ا تدوین دستورالعمل بازدید حنوری؛
ا تخصصیشدن فهرستهای کوتاه برای استعالم؛
ا محاسبه امتیاز عملکرد تأمینکننده با مدلی که کمترین حد سلیقه شخصی کارشناس را دخیل
کند؛
ا دستورالعمل تعیین و تعدیل حد اعتباری در فاز ورود و فاز عملکرد تأمینکننده؛
ا الگوهای ارزیابی تأمینکننده بهگونهای که تمام زمینههای فعالیت را پوشش دهد؛
ا مدل موتور جستوجو سِمت تأمینکننده (برای انتخاب زمینه فعالیت) و سِمت کارشناس خرید
(برای ایجاد فهرست کوتاه و گزارشگیری از سیستم)؛
ا تعیین شاخصهای کلیدی عملکرد برای سنجش کارایی و بهبود مدل پیشنهادی؛
ا یکپارچهبودن سیستم ارزیابی تأمینکنندگان با سایر ماژولهای سیستم برنامهریزی منابع
سازمان (.)ERP
تعیین معیارها با روش دلفي .همانگونه که در باال اشاره شده است باید فرآیند ارزیابی
تأمینکنندگان در «شرکت فوالد مبارکه» ،عالوه بر داشتن شفافیت برای گروههای درگیر ،هزینه
و وقت کمتری را صرف خود کند .یکی از مهمترین عوامل برای این مسئله ،تعیین مناسب و
صحیح معیارهای ارزیابی است؛ بهنحویکه این معیارها ،معیارهایی متناسب با نوع فعالیت
تأمینکنندگان باشد و از طرف دیگر با ملموسبودن معیار ،سلیقههای افراد امتیازدهنده در این
کار دخیل نباشد؛ بنابراین برای تعیین معیارهای مناسب برای معیارهای بایدی و عملکردی
تأمینکنندگان و معیارهای ارزیابی از روش دلفی استفاده شده است.
در این پژوهش برای استفاده از روش دلفی ،پرسشنامه نظرسنجی متخصصان بهصورت بسته
طراحی شده و معیارهای مناسبِ مستخرج از مبانی نظری پژوهش برای ارزیابی تأمینکنندگان
با هدف تعیین درجه اهمیت آنها در اختیار کارشناسان و متخصصان قرار گرفته است .برای
تعیین معیارهای مناسب برای هر زمینه فعالیت تأمینکنندگان ،پرسشنامه جدا تدوین شده است؛
اما فرآیند و نحوه محاسبه همه آنها در روش دلفی یکسان بوده است .در هر پرسشنامه
متخصصان نظرهای خود را درباره معیارها با استفاده از طیف لیکرت بیان میکنند .با بررسیهای
انجامشده ،درنهایت برای هر گروه از تأمینکنندگان ،تعداد متخصصان از  8تا  12متغیر است.
بهطورکلی شناسایی مناسبترین معیارها برای ارزیابی تأمینکنندگان هر نوع از کاالها ،تنظیم
پرسشنامه برای اخذ نظر متخصصان ،تجزیهوتحلیل یافتهها با استفاده از نرمافزارهای رایانهای و
درنهایت بهبود فرآیند ارزیابی و ارائه فرآیندی شفاف برای ارزیابی تأمینکنندگان ،مبانی اصلی
روش بررسی این پژوهش بوده است.
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با بررسی منابع کتابخانهای و سوابق مطالعاتی درزمینۀ ارزیابی تأمینکنندگان ،مناسبترین
معیارها برای ارزیابی بایدی و عملکردی تأمینکنندگان شناسایی شدند .برای بهدستآوردن نظر
متخصصان با روش دلفی ،پرسشنامه در فرآیندی با سه تکرار جمعآوری شد .در مرحله دوم و
سوم ،از متخصصان خواسته شد که درباره نتایج مربوط به تکرار قبل نیز نظر بدهند .بهطورکلی
در روش دلفی قانون مشخصی درزمینه تعداد تکرارهای ارسال پرسشنامه وجود ندارد و آنچه
تعیینکننده تعداد تکرارها است ،سطحی از توافق نظر نهایی است .در این پژوهش برای
اندازهگیری سطح توافق نظر در روش دلفی از ترکیب سه شاخص استفاده میشود ]:[5
 .1امتیاز میانه (1)MS؛
 .2دامنۀ چارک میانی (2)IQR؛
 .3انحراف استاندارد (3)SD؛
درواقع اگر برای هر معیار شرایط زیر حاکم باشد ،بهمعنای رسیدن به سطح توافق قابلقبول است:
MS>=4
IQR<=1
SD<1

از طرف دیگر سطح ثبات نتایج با استفاده از ضریب کندال ( )Wبهصورت زیر بهدست میآید:
 .1اگر در پایان تکرار دوم W>=0.5 ،باشد ،فرآیند متوقف میشود؛ در غیر این صورت مرحله
سوم تکرار میشود.
 .2اگر در پایان تکرار سوم W>=0.5 ،باشد ،فرآیند متوقف میشود؛ در غیر این صورت مرحله
چهارم تکرار شده و فرآیند متوقف میشود ].[10
برای نشاندادن نحوه کار روش دلفی در فرآیند انتخاب معیارهای مناسب ،این روش برای
تعیین معیارهایِ بایدی مناسب برای گروه تأمینکنندگان حقوقی ا بازرگانی تشریح میشود؛ بدین
منظور ،ابتدا فهرستی از معیارها در اختیار متخصصان قرار گرفت .این معیارها در جدول  2نشان
داده شده است .برای انجام روش دلفی برای این گروه از تأمینکنندگان از دوازده متخصص
نظرسنجی شد .جدولهای  3و  ،4نتایج بهدستآمده از تکرار دلفی را برای تعیین معیارهای
مناسب برای این گروه از تأمینکنندگان نشان میدهد .باتوجهبه جدول  ،4ضریب کندال در پایان
تکرار دوم بزرگتر از  0/5بوده و فرآیند نظرسنجی برای این معیارها دو تکرار است.

1. Median Score
2. Inter Quartile Range
3. Standard Deviation
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جدول  .2فهرست معیارها برای معیارهای بایدی گروه تأمینکنندگان حقوقی ا بازرگانی
نامکوتاه 
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

شرحمعیار 
حداقل سابقۀ کار با دو شرکت تولیدی
کسب امتیاز  50از پرسشنامه حنوری
تطابق اظهارنامه ثبتی شرکت با زمینه فعالیت انتخابی
مبلغ مالیات آخرین دوره
اظهارنامه مالیات قطعی عملکرد
گواهی ISO
کارت بازرگانی
واردات قطعات یدکی
پایبندی به تعهدات
زمان تأخیر

جدول  .3نتایج حاصل از تکرار اول در روش دلفی (ضریب کندال = )0/48

جدول  .4نتایج حاصل از تکرار دوم در روش دلفی (ضریب کندال= )0/58
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باتوجهبه جدولهای  3و  ،4مناسبترین معیارهای بایدی برای گروه تأمینکنندگان بازرگانی
ا حقوقی بهترتیب  ،A,C,E,Bیعنی تطابق اظهارنامه ثبتی شرکت با زمینه فعالیت انتخابی،
اظهارنامه مالیات قطعی عملکرد ،کسب امتیاز  50از پرسشنامه ارزیابی حنور و حداقل سابقه کار
با  2شرکت معتبر تولیدی هستند .برای هر زمینه از تأمینکنندگان در دو بخش معیارهای بایدی
و عملکردی از روش دلفی بهصورت ذکرشده استفاده شده است .در بخش بعدی عالوه بر بیان
معیارهای مناسبِ تعیینشده برای هر گروه با استفاده از روش دلفی ،فرآیند بهبودیافته ارزیابی
تأمینکنندگان در «سامانه مدیریت روابط تأمینکنندگان» شرح داده میشود .بهبود فرآیند ارزیابی
با درنظرگرفتن نیازسنجیهای «شرکت فوالد مبارکه» درزمینه ارزیابی تأمینکنندگان در
جلسههای متعدد با متخصصان انجام شده است.
هاويافتههایپژوهش 


.تحلیلداده
4

پس از معرفی روش پژوهش ،در این بخش درنتیجۀ تحلیل دادهها یافتههای حاصل از پژوهش
در هر بخش تشریح میشود.


يندارزيابيتأمینکنندگان.پس از شرح نحوه شکلگیری

بهبوديافتۀ جامعبرای فرآ

روش 

روش بهبودیافته ،در این بخش روش بهبودیافته بهصورت کامل (در بخش فرآیند و در بخش
معیارهای مناسب) تشریح میشود .

تأمینکنندگان.استراتژی منبعیابی «شرکت فوالد مبارکه» شرایطی را فراهم

فرآيندارزيابي 
می آورد که مواد اولیه و کاالهای الزم خود را از داخل و خارج از کشور تأمین کند؛ بنابراین در
حوزه تأمین با تأمینکنندگان داخلی و خارجی در ارتباط است .فرآیند ارزیابی تأمینکنندگان
داخلی و خارجی در دو مرحله انجام میشود :مرحله نخست مربوط به ارزیابی ورود تأمینکنندگان
است؛ در مرحله دوم ،ارزیابی عملکرد تأمینکننده در دو فاز استعالم و سفارش انجام میشود و
خروجی آن امتیاز عملکرد تأمینکننده است .در ادامه این مراحل بهطور کامل تشریح میشود.
فرآیند ارزیابی در برخی مراحل برای تأمینکنندگان داخلی و خارجی متفاوت است .یکی از
تفاوتهای عمده در این فرآیند برای این دو دسته تأمینکننده ،روشهای کسب اطمینان و تأیید
صالحیت آنها است .در ادامه این تفاوتها تشریح میشود .

أمینکنندگان .ورود تأمینکنندگان به فهرست
الگوی بهبوديافته ارزيابي صالحیتاولیه ت 
تأمینکنندگان فوالد به دو طریقِ درخواست همکاری بلندمدت و شرکت در مناقصه امکانپذیر
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است .این فرآیند بهطور خالصه در جدول  ،4نشان داده شده است .در الگوی ارزیابی ورود،
تأمینکنندگان براساس زمینههای فعالیت ،نوع فعالیت (بازرگانی ،تولیدی و سازنده) و حقیقی یا
حقوقیبودن به گروههای مختلف تفکیک میشوند .برای طراحی الگوی ارزیابی ورود
تأمینکنندگان ،ابتدا باید زمینه فعالیتهای مرتبط با تأمینکنندگان مشخص شود .ممکن است در
فنای کسبوکار خارج از سازمان ،هر زمینه فعالیت به گروههای فرعی تخصصی تقسیم شود؛
بنابراین برای گروهبندی و دستهبندی دقیق تأمینکنندگان و تشکیل فهرست کوتاه تخصصی از
تأمینکنندگان الزم است در فرآیند انتخاب تأمینکنندگان هر زمینه فعالیت به زیرگروههای
تخصصی خود تقسیم شود .درواقع زیرگروه تخصصی تأمینکننده پس از انتخاب زمینه فعالیت
خود تعیین میشود .این کار برای تسهیل در فرآیند استعالم ،مناقصه و سفارش ،الزم است.
عالوه بر تفکیک زمینههای اصلی و فرعی فعالیت ،نوع فعالیت تأمینکننده تعیین میشود .نوع
فعالیت درقالب شرکت بازرگانی ،تولیدکننده قطعات و محصوالت استاندارد یا سازنده سفارشی
براساس درخواست مشتری شکل میگیرد؛ همچنین ماهیت حقیقی یا حقوقیبودن تأمینکنندگان
در استراتژی ،اهداف ،معیارها و فرآیند ارزیابی تأمینکننده تأثیرگذار است .برای مثال ،زمینه
فعالیت ولوهای قطعووصل ،خود به زمینه فعالیتهای فرعی ولوهای ساچمهای و پروانهای
تفکیک میشود .

جدول  .5فرآیند ورود تأمینکنندگان به فهرست تأمینکنندگان «شرکت فوالد مبارکه»
فرآيندورودبرایدرخواستهمکاریبلندمدت 

فرآيندورودبرایشرکتدرمناقصه 

ثبتنام در سیستم مدیریت ارتباط با تأمینکننده و
طیکردن فرآیند زیر:
 .1تکمیل مشخصات عمومی و نوع مالکیت (حقیقی یا
حقوقی)؛
 .2انتخاب زمینه فعالیت؛
 .3انتخاب نوع فعالیت (تولیدکننده ،سازنده سفارشی و
بازرگانی)؛
 .4تکمیل معیارهای بایدی و ارسال مدارک؛
 .5تأیید مدارک اولیه؛
 .6تکمیل فرم خوداظهاری؛
 .7تخصیص زمینه فرعی فعالیت به تأمینکننده پس از
بازدید حنوری و محاسبه امتیاز نهایی (تشکیل فهرست
کوتاه)

اگر تأمینکنندهای تاکنون با شرکت همکاری نداشته و جزء
فهرست تأمینکنندگان نباشد و تنها بخواهد در مناقصه
خاصی همکاری کند ،الزم است از طریق سامانه ،SRM
ثبتنام و کُد موقت دریافت کند .دراینصورت برای شرکت
در مناقصه ،فرآیند زیر انجام میشود:
 .1دریافت اسناد مناقصه؛
 .2تکمیل مشخصات عمومی در سایت؛
 .3ارسال اسناد مناقصه؛
 .4تأیید اسناد؛
 .5ارزیابی تأمینکننده در دو مرحله کیفی و کمّی؛
 .6گشایش پاکت قیمت و تعیین برنده؛
 .7ثبت نتایج ارزیابی کیفی در سیستم برای همه
شرکتکنندگان؛
 .8تشکیل فهرست کوتاه.
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هر تأمینکننده حقیقی یا حقوقی قادر است در هر زمینه یک یا چند نقش از نقشهای
بازرگانی ،تولیدکننده قطعات و محصوالت استاندارد یا سازنده سفارشی را ایفا کند .باتوجهبه
سیاستها و استراتژیهای شرکت در رابطه با شیوه ارتباط با تأمینکنندگان ،ممکن است تعداد
زمینه فعالیتها و نوع فعالیت تأمینکنندگان محدود و تخصصی شود یا به چند حوزه مختلف
گسترش یابد .هر الگو از یک فرآیند ارزیابی دومرحلهای تشکیل شده است :در فاز نخست،
معیارهای بایدی اخذ و غربالگری اولیه انجام میشود.
درصورت مثبتبودن ارزیابی فاز نخست ،تأمینکننده وارد مرحله تکمیل اطالعات
خوداظهاری و ارزیابی عملکرد ورود و بازدید میدانی میشود .پس از طیکردن تمام مراحل باال
حد اعتباری (ظرفیت مالی) تأمینکننده مشخص شده و زمینههای فعالیت تأییدشده به وی
تخصیص مییابد و کُد تأمینکننده برای او صادر میشود .نحوه تأیید صالحیت تأمینکنندگان
داخلی و خارجی در برخی از آیتمها متفاوت است.
روشهای متنوعی برای کسب اطمینان تأمینکنندگان خارجی و تأیید آنها وجود دارد .برخی
از این روشها عبارتاند از .1 :استفاده از خدمات رایزنان تجاری مستقر در کشورهای مختلف؛ .2
دفاتر بازرگانی (سازمان توسعه تجارت)؛  .3خدمات مشاوره ارزیابی تأمینکنندگان؛  .4اطالعات و
تجربههای سایر شرکتهای داخلی و خارجی از کار با منابع تأمین و  .5وبسایتهای  .B2Bدر
ادامه معیارهای بایدی در الگوهای مختلف تشریح میشود.

طراحي و اجرای فرآيند ارزيابي( ...اسماعیلیان و همکاران)
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الف) معیارهای بایدی ورود تأمینکنندگان :پس از مطالعات اولیه و برگزاری جلسههای متعدد با
کارشناسان واحد خرید ،معیارهای بایدی ورود برای زمینههای مختلف فعالیت تأمینکنندگان
شناسایی و تأیید شد .این معیارها در ادامه بهتفکیک زمینه فعالیت تشریح میشود .گروه
تأمینکنندگان براساس سه نوع فعالیت (بازرگانی ،تولید و سازنده) و حقوقی یا حقیقی بودنشان به
 6گروه تقسیم میشوند .معیارهای بایدی برای هر گروه تأمینکنندگان بهصورت تخصصی
تعریف میشود و ممکن است بندهای تکمیلکننده برای هر گروه اضافه شود .در جدول ،6
معیارهای بایدی برای دو گروه از تأمینکنندگان برای نمونه نشان داده شده است.

جدول  .6معیارهای بایدی ورود تأمینکنندگان در هر گروه از تأمینکنندگان
معیارهایبايدیورودتأمینکنندگان 

گروهتأمینکننده 
گروه بازرگانی ا حقوقی

گروه بازرگانی ا حقیقی

معیارهایبايدی 
 .1تطابق اظهارنامه ثبتی شرکت با زمینۀ فعالیت انتخابی؛
 .2اظهارنامه مالیات قطعی عملکرد؛
 .3کسب امتیاز  50از پرسشنامه ارزیابی حنوری؛
 .4حداقل سابقه کار با  2شرکت معتبر تولیدی.
 .1پروانه کسب معتبر؛
 .2اظهارنامه مالیات قطعی عملکرد؛
 .3کسب امتیاز  50از پرسشنامه ارزیابی حنوری؛
 .4حداقل سابقه کار با  2شرکت معتبر تولیدی.


ب) معیارهای عملکردی ورود :پس از مطالعات اولیه و برگزاری جلسههای متعدد با کارشناسان
واحد خرید ،معیارهای عملکردی ورود برای زمینههای مختلف فعالیت تأمینکنندگان شناسایی و
تأیید شد .این معیارها در ادامه بهتفکیک زمینه فعالیت تشریح شدهاند .هدف از این معیارها
طراحی الگوهای ارزیابی برای زمینههای مختلف است تا تأمینکننده در بدو ورود نیز ارزیابی و
امتیاز وی محاسبه شود .اطالعات این معیارها در فرم خوداظهاری پس از تأیید معیارهایِ بایدی
تکمیل میشوند .معیارهای عملکردی مناسب برای هر گروه از تأمینکنندگان در جدول  ،7نشان
داده شده است .این معیارها پس از ثبتنام اولیه و تأیید معیارهای بایدی از تأمینکننده دریافت
شده و برای امتیاز ورود تأمینکنندگان استفاده میشود .
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جدول  .7معیارهای عملکردی ورود ،مناسب برای هر گروه تأمینکننده
معیارهایعملکردی 
فهرست بیمه
سابقه کار با شرکتهای
معتبر تولیدی
مبلغ مالیات آخرین دوره
تعداد گواهی نمایندگی
امتیاز بازدید حنوری
واردات قطعات یدکی
کارت بازرگانی
گواهی ISO

گروهتأمینکننده 
گروه بازرگانی ا حقوقی ،گروه بازرگانی ا حقیقی ،گروه سازنده ا حقوقی،
گروه سازنده ا حقیقی ،گروه تولیدکننده ا حقوقی ،گروه تولیدکننده ا حقیقی
گروه بازرگانی ا حقوقی ،گروه بازرگانی ا حقیقی ،گروه سازنده ا حقوقی،
گروه سازنده ا حقیقی ،گروه تولیدکننده ا حقوقی ،گروه تولیدکننده ا حقیقی
گروه بازرگانی ا حقوقی ،گروه بازرگانی ا حقیقی ،گروه سازنده ا حقوقی،
گروه سازنده ا حقیقی ،گروه تولیدکننده ا حقوقی
گروه بازرگانی ا حقوقی ،گروه بازرگانی ا حقیقی
گروه بازرگانی ا حقوقی ،گروه بازرگانی ا حقیقی ،گروه سازنده ا حقوقی،
گروه سازنده ا حقیقی ،گوره تولیدکننده ا حقوقی ،گروه تولیدکننده ا حقیقی
گروه بازرگانی ا حقوقی
گروه بازرگانی ا حقوقی
گروه بازرگانی ا حقوقی

پس از تعیین معیارهای بایدی و عملکردی برای هر زمینه فعالیت ،از معیارهای بایدی برای
غربالگری تأمینکنندگان استفاده میشود .تأمینکنندگانی که حد الزم را در معیارهای بایدی
کسب کرده باشند برای محاسبه امتیاز ورود به مرحله بعد میروند .امتیاز ارزیابی ورود (صالحیت
اولیه) تأمینکنندگان در هر زمینه فعالیت با مقایسه وضعیت معیارهای عملکردی آن تأمینکننده
با سایر تأمینکنندگان موجود در آن زمینه و با استفاده از روشهای مناسب محاسبه میشود.
بازديدمیدانيتأمینکنندگان.دستورالعمل بازدید میدانی تأمینکنندگان برای بازدید حنوری

تأمینکننده و بهتفکیک نوع فعالیت تأمینکننده طراحی شده است .بازدید حنوری به سه دلیل
انجام میشود:
ا امتیاز فنی (در معیارهای بایدی و عملکردی استفاده میشود)؛
ا تخصیص زمینه فرعی فعالیت به تأمینکننده؛
ا صحهگذاری بر مدارک ارسالیِ تأمینکننده (اساسنامه ،اظهارنامه مالیاتی ،فهرست بیمه،
نمایندگیها ،سوابق کاری ،کارت بازرگانی ،استانداردهای ایزو و مستندات واردات) در سامانه.
موارد صحهگذاری قبل از بازدید از سیستم دریافت شده و براساس نظر کارشناس تأیید یا رد
میشوند .معیارهای امتیاز فنی بهصورت کمّی (از 0صفر تا  )100ارزیابی میشوند و مطابق با
زمینه فعالیت انتخابی وزن میگیرند؛ همچنین کارشناس پس از بازدید و بررسی دانش فنی و
سابقه تأمینکننده در هر زمینه فرعی فعالیت و تأیید یا رد آن ،زمینه فرعی فعالیت تأییدشده در
سیستم به آن تأمینکننده تخصیص داده میشود .ضمیمه  ،1نمونهای از پرسشنامه مربوط به
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بازدید حنوری تأمینکنندگان گروه بازرگانی ا حقوقی را نشان میدهد .در رابطه با
تأمینکنندگان خارجی درصورت داشتن نماینده داخلی ،بازدید حنوری خواهند داشت و امتیاز این
مورد را کسب میکنند.
الگوی ارزيابي عملکرد تأمینکنندگان .باتوجهبه اینکه ورود تأمینکنندگان به فهرست
تأمینکنندگان فوالد مبارکه از دو روش درخواست همکاری بلندمدت و شرکت در مناقصه
امکانپذیر است ،تأمینکننده پس از تأیید صالحیت اولیه و قرارگرفتن در طبقۀ تأمینکنندگان
مرتبط با زمینه فعالیت خود ،با کسب حدنصابهای معیارهای بایدی و عملکردی ورود ،وارد
مرحلۀ دوم ،یعنی ارزیابی عملکرد میشود .برای ارزیابی عملکرد تأمینکنندگان ،عملکرد هر
تأمینکننده درزمینه فعالیت خاص خود به دو بخش عملکرد استعالم و عملکرد سفارش تقسیم
میشود .شاخص های مربوط به این دو نوع ارزیابی عملکرد در جدول  ،8نشان داده شده است.

جدول  .8شاخصهای عملکرد استعالم و سفارش
نوعارزيابيعملکرد 

شاخصاول 

شاخصدوم 

شاخصسوم 

معیارهای عملکرد استعالم
معیارهای عملکرد سفارش

تفاوت قیمت با برنده
کیفیت  Aو B

درصد کاالهای پاسخدادهشده
مدت زمان تأخیر در تحویل

نقض شرایط استعالم
پایبندی به تعهدات

تعریف دقیق و کامل معیارهای عملکرد استعالم و سفارش در ادامه آورده شده است.
 .1تفاوت قیمت با برنده :در این شاخص بهازای هریک از ردیفهای استعالمِ (هر کُد کاال)
پاسخدادهشده ،تفاوت قیمت پیشنهادی تأمینکننده با قیمت برندۀ آن کاال محاسبه شده و مجموع
تفاوتهای نامساعد بهعنوان شاخص منفی عملکرد در نظر گرفته میشود.
 .2درصد پاسخگویی به استعالم :تعداد کاالها یا ردیفهای پاسخدادهشده به استعالم نسبت به
تعداد کل ردیفهای استعالم ضربدر  100بهعنوان شاخص مثبت عملکرد در نظر گرفته
میشود.
 .3نقض شرایط استعالم :این شاخص بهصورت کیفی و براساس نظر کارشناس خرید تعیین
میشود .کارشناس خرید به عملکرد تأمینکننده در هر استعالم از نظر نقض شرایط استعالم،
عددی بین صفر تا  100میدهد و میزان نقض شرایط استعالم بهعنوان شاخص منفی عملکرد در
نظر گرفته میشود.
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برای ارزیابی عملکرد سفارش نیز معیارهای زیر در نظر گرفته میشود:
 -1کیفیت :شامل تعداد قطعات تأییدشده از یک کد کاال (کیفیت  )Aو تعداد قطعات که مغایرت
جزئی (پلیسهگیری) داشته و بدون اصالح تأیید شدهاند (کیفیت  ،)Bبهعنوان شاخص مثبت
عملکرد سفارش در نظر گرفته میشود.
 -2زمان تأخیر :اگر زمان تحویلِ سفارش تعیینشده برای تأمینکننده ،بعد از موعد تحویلِ
درجشده در قرارداد باشد ،زمان تأخیر برای تأمینکننده برحسب روز محاسبه و بهعنوان شاخص
منفی عملکرد سفارش در نظر گرفته میشود.
 -3پایبندی به تعهدات :این شاخص بهصورت کیفی براساس نظر کارشناس خرید و بررسی متنِ
قرارداد بهصورت عددی ،بین  0تا  100تعیین و بهعنوان شاخص مثبت عملکرد سفارش در
نظرگرفته میشود.
الزم به ذکر است بعد از تعیین معیارهای مناسب برای هر مرحله و هر گروه از تأمینکنندگان
روشهای مناسب و متناسب برای ارزیابی باتوجهبه ماهیت معیارهای ارزیابی تعیین میشود.
روشِ پیشنهادی برای ارزیابی عملکرد سفارش و استعالم ،جزئی از سیستم یکپارچه اطالعاتی
فوالد مبارکه است و بهشکلی پیادهسازی و اجرا شده است که بهازای هر استعالم و سفارش،
مقدار معیارهای ارزیابی از فیلدهای اطالعاتی موجود در سیستم  ERPبه دست میآیند .برای
مثال از بین معیارهای ارزیابی استعالم ،تفاوت قیمت با برندۀ استعالم از فرمهای «ارسال مناقصه
به کمیسیون» و «ثبت برندۀ مناقصه» (شکلهای  1و  2در ضمیمۀ  )2و درصد ردیفهای پاسخ
دادهشده از فرم «مشاهدۀ استعالم» (شکل  3در ضمیمۀ  )2استخراج میشود .همچنین ،نقصِ
شرایط استعالم از مقایسۀ اسناد مناقصات با عملکرد تأمینکننده در پاسخگویی به استعالم و
براساس نظر کارشناس خرید و امتیاز ثبتشدۀ او بهازای هر تأمینکننده در هر استعالم محاسبه
میشود .از بین معیارهای ارزیابی سفارش ،میزان کیفیت و زمان تأخیر در سیستم آمده است و
امتیاز پایبندی به تعهدات از مقایسۀ شرایط قرارداد با عملکرد تأمینکننده در هر سفارش براساس
نظر کارشناس خرید بهازای هر تأمینکننده و در هر سفارش در سیستم ثبت میشود .تکمیل هر
استعالم یا سفارش توسط هر تأمینکننده به دادههای قبلی اضافه و در ارزیابی سفارش و استعالم
تأمینکنندگان استفاده میشود.

نتیجهگیریوپیشنهادها 

.5

هدف از این پژوهش ،طراحی و اجرای فرآیندی مناسب برای ارزیابی و صالحیت
تأمینکنندگان در «شرکت فوالد مبارکه» است .برای این منظور ابتدا فرآیند فعلی شرکت یادشده
بررسی شد و پس از شناسایی نقاط ضعف و نیازسنجی الزم برای فرآیند ارزیابی ،روشی
بهبودیافته در «سامانه مدیریت روابط تأمینکنندگان شرکت فوالد مبارکه» ارائه شد .یکی از
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مهمترین مسائل در نیازسنجی فرآیند ارزیابی تأمینکنندگان ،تعیین معیارهای مناسب و متناسب
با هر گروه از تأمینکنندگان در هر مرحله از ارزیابی است .در این پژوهش پس از تعیین معیارها
با استفاده از بررسی مبانی نظری پژوهش ،آییننامه برگزاری مناقصات و آییننامه تشخیص
صالحیت تأمینکنندگان ،مناسبترین معیارها با استفاده از روش دلفی تعیین شد و پس از تعیین
مناسبترین معیارهای از این روش ،برای بهبود فرآیند و رویه کار در جلسهها متعدد از نظرهای
کارشناسان بهره گرفته شد .با طراحی مناسب این روششناسی ،فرآیند ورود ،انتخاب ،ارزیابی و
بهبود عملکرد تأمینکنندگان بهصورت مرحلهبهمرحله انجام میشود.
در این فرآیند ابتدا صالحیت اولیۀ تأمینکنندگان با تعیین معیارهای مناسب بررسی میشود.
پسازاینکه کارشناسان مربوطه صالحیت آنها را تأیید کردند ،شرایط همکاری با «شرکت فوالد
مبارکه» برای آنها فراهم میشود .صالحیت اولیه تأمینکنندگان باتوجهبه زمینه فعالیت آنها و
با استفاده از روشهای مناسب ارزیابی میشود.
قبل از فرآیند ارزیابی ،تأمینکنندگان براساس زمینههای فعالیت ،نوع فعالیت و حقیقی یا
حقوقی بودنشان به گروههای مختلف تفکیک شدهاند .با این فرآیند تأمینکنندگان در فهرست
کوتاه تخصصی قرار میگیرند .تشکیل فهرست کوتاه تخصصی از تأمینکنندگان باعث تسهیل در
فرآیند استعالم ،مناقصه و سفارش میشود.
تأمینکنندگان ،پس از تأیید صالحیت اولیه و درصورت وجود استعالم و سفارش ،وارد بخش
دوم ارزیابی ،یعنی ارزیابی عملکرد میشوند .در مرحلۀ ارزیابی عملکرد براساس نوع ارزیابی
(استعالم یا سفارش) ،شاخصهای عملکردی مناسب تعیین میشود .عملکرد تأمینکنندگان با
استفاده از روش مناسب ارزیابی شده و امتیاز عملکرد کل برای هر تأمینکننده براساس امتیاز
عملکرد فعلی و گذشته محاسبه میشود .با این روشِ امتیازدهی ،تأمینکننده در هر بار استعالم و
سفارش فرصت دارد تا عملکرد خود را بهبود دهد .از مزیتهای این مدل این است که امتیاز
عملکرد یک تأمینکننده در استعالم یا سفارشهای متوالی بهشکل مداوم محاسبه میشود.
بهطور خالصه باید عنوان کرد که در روش بهبودیافتۀ ارائهشده در این پژوهش ،ابتدا صالحیت
اولیۀ تأمینکنندگان بررسی میشود .مسئولیت بررسی صالحیت اولیه برای تأمینکنندگان واحد
برنامهریزی خرید است .پس از تأیید صالحیت تأمینکنندگان ،مجوز شرکت در مناقصهها و
همکاریهای دائمی با «شرکت فوالد مبارکه» برای آنها فراهم میشود.
بهطورکلی در این پژوهش برای انتخاب معیارهای ارزیابی تأمینکنندگان سعی شده است این
معیارها با استراتژی «شرکت فوالد مبارکه» ،فرآیند کار و نیازمندیهای ذینفعان هماهنگ باشد؛
درنتیجه با بررسی کامل فرآیند کار و شناسایی ذینفعان و اهمیت آنها در ارزیابی
تأمینکنندگان ،چارچوب صحیحی برای انتخاب معیارهای مناسب ارزیابی بهدست آمد.
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در انتخاب معیارها در بیشتر پژوهشها ،جنبه نظری آنها در نظر گرفته شده و کمتر نوع
استفاده در محیطهای صنعتی لحاظ شده است؛ از طرف دیگر در این پژوهش ،برخالف
پژوهشهای گذشته ،برای هر گروه از تأمینکنندگان و در هر مرحله از ارزیابی ،معیارهای
متناسب در نظر گرفته شده است .با اجرای فرآیند پیشنهادی ،فرآیند انتخاب و ارزیابی
تأمینکنندگان در «شرکت فوالد مبارکه» بهبود یافته است؛ همچنین باتوجهبه شفافیت فرآیند
ثبتنام و تعیین معیارهای مناسب و صحیح ارزیابی ،تأمینکنندگان ذهنیت بهتری نسبت به
نتیجه ارزیابی خواهند داشت؛ درنتیجه تالش میکنند با رفع کاستیهای مربوط به عملکرد خود
در دورههای بعدی عملکرد بهتری کسب کنند .روش پیشنهادی به سایر شرکتهای تولیدی
کمک میکند تا فرآیندی شفاف را برای ارزیابی تأمینکنندگان خود طراحی کنند .پیشنهاد
میشود سایر شرکتها با درنظرگرفتن نوع فعالیت خود ،الگوی ارزیابی پیشنهادشده در این
پژوهش را بهکار گیرند.
يادداشتها :این مقاله مستخرج از پروژه تحقیقاتی با کد  48383236و عنوان «طراحی و

تدوین فرایند و متدولوژی ارزیابی ورود ،عملکرد و انتخاب تأمینکنندگان کاال و خدمات شرکت
فوالد مبارکه» است.
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ضمیمه:1پرسشنامه بازدید تأمینکنندگان گروه بازرگانی ا حقوقی
جنبههایامتیازیبراساسنظرگروهارزيابي

کارشناس1
جنبهارزيابيتأمینکننده


کارشناس کارشناس کارشناس

برنامهريزی


2

3

4

خريد

خريد

متقاضي

واحدفني

جنبه نیروی انسانی و سازمانی
تناسب چارت سازمانی با حجم فعالیت
تناسب تعداد کارکنان با زمینه و حجم
فعالیت
تناسب مکان در اختیار با زمینه و حجم
فعالیت
جنبه دانش فنی (به تفکیک زمینه فعالیت)
شناخت برندها
تسلط بر مشخصات فنی کاال
شناخت سازندگان داخلی
شناخت سازندگان خارجی
اعتبار منابع تأمین
جنبه سیستمی و مدیریت کیفیت
سیستمهای نرمافزاری یکپارچه
سیستمهای پیگیری سفارشها
ممیزی فرآیند خرید (براساس مستندسازی
خرید)
تأییدیه همکاران و حُسن شهرت
میانگین کل (امتیاز نهایی بازدید حنوری تأمینکننده)

میانگین
امتیاز

طراحي و اجرای فرآيند ارزيابي( ...اسماعیلیان و همکاران)
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ضمیمه  :2نمونه فرمهای سیستم  ERPبرای استخراج عملکرد تأمینکنندگان در معیارهای
ارزیابی فرآیند بهبودیافته سامانه روابط تأمینکنندگان

شکل  .1استخراج قیمت پیشنهادی هر تأمینکننده

شکل  .2استخراج قیمت برنده

شکل  .3استخراج تعداد ردیفهای پاسخ دادهشده

