Industrial Management Perspective
Print ISSN: 2251-9874, Online ISSN: 2645-4165
Volume 12, Serial Number 46, Summer 2022, Pages 9-36 (Original Article)
DOI: 10.52547/JIMP.12.2.9

Designing an Applied Approach to Support
Supplier Development Decisions in BuyerSupplier Relationship Management
Seyed Ali Torabi*, Keivan Tafakkori**1
Abstract
In this paper, inspired by a real case study, a hierarchical approach is
presented for supplier development and supporting its critical
decisions in each stage. Supplies needing development and their
eligible suppliers for development are first identified using the bestworst multi-criteria decision-making method. The related decision
criteria are selected based on the literature review and subjective
opinions of procurement experts. Finally, a bi-objective mathematical
model is proposed for selecting and allocating candidate development
plans to each candidate supplier. The objectives of the proposed model
include maximizing the degree of achievement of the development
goals of the buyer and maximizing the net present value of the
development plans’ portfolio (i.e. the selected development plans for
eligible suppliers). The computational results and derived managerial
insights demonstrate the effectiveness and applicability of the
proposed approach and its ability to support supplier development
decisions for the buyer.
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طراحي يک رويکرد کاربردی برای حمايت از تصمیمات توسعه
تأمینکنندگان در مديريت رابطه خريدار ـ تأمینکننده
** 1

سید علي ترابي* ،کیوان تفکری

چکیده
این پژوهش با الهام گرفتن از نتایج یک طرح مطالعاتی کاربردی ،یک رویکرد سلسلهمراتبی جهت
پیگیری فرایند توسعه تأمینکنندگان و حمایت از تصمیمات موجود در هر یک از مراحل آن ارائه میکند.
ابتدا ،زمینههای تأمین نیازمند توسعه و سپس تأمینکنندگان واجد شرایط توسعه در هریک از این زمینهها
به کمک رویکرد تصمیمگیری چندشاخصه بهترین-بدترین مشخص میگردند .معیارهای شناسایی
زمینههای تأمین و نیز تأمین کنندگان واجد شرایط توسعه به کمک مرور مطالعات پیشین و بهرهگیری از
نظرات خبرگان حوزهی خرید استخراجشدهاند .درنهایت ،یک مدل ریاضی دو هدفه برای انتخاب و
تخصیص برنامههای توسعه به هریک از تأمین کنندگان منتخب توسعه پیشنهاد شده است .اهداف مدل،
بیشینهسازی درجه دستیابی به اهداف توسعه خریدار و بیشینهسازی ارزش خالص فعلی سبد توسعه (شامل
برنامههای توسعه انتخابی برای تأمینکنندگان واجد شرایط توسعه) میباشند .نتایج محاسباتی و
بینشهای مدیریتی استخراجی بیانگر اثربخشی و کاربردی بودن رویکرد ارائهشده و توانایی آن در حمایت
از تصمیمات توسعه تأمینکنندگان است.
کلیدواژهها :توسعه تأمینکننده؛ تصمیمگیری چندشاخصه؛ برنامهريزی چندهدفه؛ روش
بهترين  -بدترين؛ مديريت روابط با تأمینکننده.

تاریخ دریافت مقاله ،1400/03/22 :تاریخ پذیرش مقاله.1400/06/28 :
* استاد ،دانشگاه تهران (نویسنده مسئول).
Email: satorabi@ut.ac.ir

** دانشجوی دکتری ،دانشگاه تهران.

10

چشمانداز مديريت صنعتي ،سال دوازدهم ،شماره  ،46تابستان 1401

 .1مقدمه
1

توسعه تأمینکنندگان یک پروژه سرمایهگذاری راهبردی از سوی یک سازمان خریدار برای
همکاری با تأمینکنندگان زمینههای تأمین (کاالها /خدمات برون سپاری شده) مهم و ارتقای
آنان است [ .]35 ،6هدف از این پروژه ،بهبود قابلیتها و شاخصهای عملکردی مهم
تأمینکنندگان در راستای استقرار الگوی بهبود مستمر  2و یا پرورش آنان برای ارائه سبد جدیدی
از محصوالت و خدمات است [ .]46 ،44یادآوری این نکته الزم است که خریدار اهمیت
زمینههای تأمین و شاخصهای عملکردی را برای توسعه تعیین میکند .در طی یک پروژه توسعه
تأمینکننده ،هم خریدار و هم تأمینکننده به دستاوردهای مشخصی بر اساس انتظارات خود و با
مشارکت با یکدیگر میرسند .هر پروژه از تعدادی برنامه (طرح) توسعه تشکیل شده که بهصورت
مجزا برای مجموعه ای از تأمینکنندگان واجد شرایط توسعه برنامهریزی و اجرا شده است تا
درنهایت مزیت رقابتی برای کل زنجیره تأمین حاصل شود [.]45
دالیل زیادی هستند که انگیزه خریدار را برای پیگیری پروژههای توسعه تأمینکنندگان بیشتر
میکنند .با توجه به آن که خرید اقالم و مواد اولیه نقش مهمی در تعیین قیمت تمامشده
محصوالت و خدمات ارائهشده توسط خریدار دارد ،توسعه تأمینکنندگانی که اقالم خریدنی را
ارائه میکنند ،تأثیر مستقیمی بر کاهش هزینهها ،سودآوری ،انعطافپذیری و مزایای رقابتی وی
دارد []21 ،51 ،39 ،28؛ همچنین ازآنجاکه شرکتها به دنبال جهانیسازی خود هستند ،باید
توانمندی پایه تأمین خود را ارتقا دهند تا از فعالیت خود در بازارهای جهانی ،نظیر تولید و فروش
محصوالت و خدمات حمایت کنند [ .]11از سوی دیگر آنها عموماً به دنبال بومیسازی تأمین
در نواحی فعالیت خود هستند تا نیازهای واردات از تأمین کننده خارجی (نسبت به محیط فعالیت
خود) ،پیگیری تغییرات مقررات کشور خارجی و یا نیاز به طراحی مجدد محصوالت برای تأمین
نیازهای مشتری محلی را کاهش دهند [ .]41 ،11امروزه نیز این امر بهدلیل احتمال وقوع
اختالالت و ریسک تأمین ،اهمیت باالیی دارد []51؛ بهعالوه توسعه تأمینکنندگان بومی با
افزایش درآمد در سطح م ّلی و کاهش نرخ بیکاری همراه است .قطعاً برای کاالیی با ارزش افزوده
کم و غیراستراتژیک ،هزینه تعویض تأمینکنندگان کم است و ممکن است بهترین گزینه باشد؛
اما در مورد برخی از کاالها و خدمات بهدلیل فناوری یا فرآیند تولید خاص و یا هزینههای
تعویض تأمین کننده ،ممکن است جایگزینی تأمین کننده و یا تولید اقالم موردتأمین بدون
برونسپاری آن ها یک گزینه مناسب نباشد []14 ،9 ،41؛ همچنین ممکن است فقط تعداد
معدودی تأمینکننده در بازار وجود داشته باشد که قادر به تحویل کاال با استانداردهای موردنظر
خریدار باشند .درنهایت خریداران همواره به دنبال منطقیسازی پایه تأمین (برای کاهش تعداد
1. Supplier Development
2. Continuous Improvement
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تأمینکنندگانی که با آنها رابطه دارند و هزینههای قرارداد مربوطه) هستند [ .]36 ،4بااینحال
خریداران منابع محدودی دارند و باید در مورد اینکه با کدام تأمینکنندهها رابطه داشته باشند و یا
آنها را توسعه دهند ،آگاهانه تصمیم بگیرند [ .]17 ،50در خصوص طراحی و اجرای یک پروژه
توسعه تأمینکننده چالشهای فراوانی ،بهخصوص از لحاظ فنی و اقتصادی ،وجود دارد که
مهمترین آنها عبارتاند از .1 :اغلب درک درستی از انتظارات توسعه در رابطه بین خریدار و
تأمینکننده (به خصوص در سطح جهانی) وجود ندارد []39 ،45؛  .2طرحهای توسعه تأمینکننده
بهدلیل اجرا و پیگیریهای نامناسب ،برای طرفین موفقیتآمیز و رضایتبخش نیستند []24؛
 .3خریدار در معرض هزینههای معامله (برای مثال ،ریسک معامله و هزینههای قرارداد و
هماهنگی) قرار میگیرد []27 ،20؛ همچنین بهدلیل عدمبازدهی فوری و نیز میزان بازده نامطمئن
پروژههای توسعه ،خریداران اغلب تمایلی به سرمایهگذاری و ورود به توسعه مستقیم تأمینکننده
ندارند []47؛  .4ریسک رفتار فرصتطلبانه و غیراخالقی از طرف تأمینکننده وجود دارد؛
بهطوری که ممکن است به شکست کامل یا خاتمه پروژه توسعه در زمانی زودتر از حد انتظار
منجر شود []12 ،37؛  .5درخواست از تأمینکنندگان برای دنبالکردن اهدافی که خود شرکت
خریدار نیز در آنها ضعف دارد ،فقط به ازبینرفتن اعتبار خریدار نزد تأمینکنندگان خود منجر
میشود؛ بنابراین نیاز است تا اقدامات توسعه تأمینکننده بهطور کامل و با توجه به موارد یادشده
برنامهریزی شوند ،بانک اطالعاتی برای تأمینکنندگان ایجاد شده و سابقه عملکرد آنها برای
تصمیم گیری مؤثر و تدوین استراتژی آینده ثبت شود ،اهداف توسعه از طریق ارزیابی رسمی
تأمینکنندگان تعیین شوند و این اهداف برای تأمینکنندگان مطرح شده و بهطور منظم در مورد
بهبود عملکرد و قابلیتهای آنها ،بازخوردها ارائه شود .در نتیجه این موارد ،اهمیت وجود یک
چارچوب منسجم و جامع برای تصمیمگیری در خصوص توسعه تأمینکنندگان با توجه به ماهیت
اقالم ،خصوصیات خریدار و تأمینکننده و سایر شرایط و عوامل تأثیرگذار احساس میشود .با این
انگیزه ،در پژوهش حاضر ،جزئیات فرایند توسعه تأمینکنندگان در قالب یک الگوریتم
سلسلهمراتبی و در سه محور اصلی شامل  .1تعیین زمینههای تأمین مناسب توسعه (از لحاظ
شدنیبودن توسعه آنها ،استخراج اهداف توسعه و تحلیل هزینه ـ منفعت کالن در زمینههای
تأمین در جهت دستیابی به این اهداف) .2 ،تعیین تأمینکنندگان نامزد توسعه در زمینههای تأمین
منتخب (از لحاظ شدنی و امکانپذیربودن توسعه آنها ،سنجش احتمال موفقیت توسعه و
درنظرگیری صالحیت آنها برای توسعه) و  .3تصمیمگیری در مورد چگونگی تشکیل سبد
مناسبی از برنامههای توسعه برای تأمینکنندگان نامزد (با درنظرگیری خصوصیات تأمینکنندگان
برای انتخاب نوع برنامه ،تحلیل اهمیت ـ عملکرد و تحلیل هزینه ـ منفعت برای تشکیل
برنامه های مناسب و دارای شاخص ارزش فعلی خالص و درجه دستیابی باالتر به اهداف توسعه و
درنهایت تشکیل سبدی مناسب از برنامههای توسعه تأمینکنندگان با توجه به محدودیتهای
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منابع سازمان خریدار) ،تشریح میشوند .رویکرد پیشنهادی در پژوهش حاضر بر اساس واقعیات و
ضروریات منتج از اجرای یک طرح پژوهشی در یک شرکت فعال در صنعت مخابرات ایران
طراحی شده است؛ همچنین با توجه به مطالعات مرورشده در بخش دوم مشاهده میشود که
رویکرد پیشنهادی برای نخستین بار نقش زمینههای تأمین را در تصمیمگیریهای مرتبط با
توسعه تأمینکننده دخیل کرده تا توجیهپذیری پروژههای پیشنهادی بیشتر شود .عالوه بر آن،
مجموعهای کامل و جامع از معیار های ارزیابی پیشنهاد شده است که برای ارزیابی زمینههای
تأمین و تأمین کنندگان مربوطه در مراحل مختلف چارچوب پیشنهادی (نظیر امکانسنجیهای
اقتصادی و فنی زمینههای تأمین و ارزیابی درجه موفقیت برنامههای توسعه و واجدشرایطبودن
هر تأمینکننده برای توسعه) بهکار میروند.
ساختار ادامه مقاله بدین شرح است :در بخش دوم بهمنظور آشنایی با زمینه پژوهشی و
شکافهای موجود در آن ،مروری بر مبانی نظری موضوع صورت میگیرد .در بخش سوم،
تعریفی از مسئله ،محیط حاکم بر آن و مفروضات مربوطه به همراه گامهای رویکرد توسعه
تأمینکنندگان مطرح میشود .در بخش چهارم ،کاربرد رویکرد ارائهشده با تحلیل گامبهگام نتایج
آن آزمایش خواهد شد .درنهایت در بخش پنجم ،خالصه پژوهش حاضر و پیشنهادهایی برای
پژوهشهای آتی ارائه میشود.
 .2مباني نظری و پیشینه پژوهش

در مبحث توسعه تأمین کنندگان ،مقاالت مروری متعددی وجود دارد که ابتداییترین آنها متعلق
به هاینس ( ،1)1994مهمترین آنها بهترتیب متعلق به ترپند و همکاران ( ،2)2008کراوز و الرم
( 3)1997و واگنر ( 4)2006و جدیدترین آنها نیز بهترتیب متعلق به نوشاد و آواستی (،5)2015
سیالنپا و همکاران ( ،6)2015گالک و همکاران  )2017( 7و یاور و سورینگ ( 8)2020است [،27
 .]48 ،19 ،46 ،13 ،12 ،37 ،4 ،47در این بخش با تکیه بر نوآوریهای پژوهش سعی شده است
تا نزدیکترین و مرتبطترین مطالعات شناسایی و بررسی شوند .بدین ترتیب سعی میشود تا
اهمیت پژوهش حاضر نهتنها با توجه به شکافهای پژوهشی موجود ،بلکه با نگاهی بر کاربرد و
اهمیت نوآوریهای آن روشن شود.

1. Hines
2. Terpend, et al.
3. Krause & Ellram
4. Wagner
5 Noshad & Awasthi
6. Sillanpää et al.
7. Glock et al.
8. Yawar & Seuring
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مطالعات کیفي .درحالیکه پژوهشهای مرتبط با حوزه توسعه تأمینکننده تقریباً از سال 1966
آغاز شده ،بیشتر به مفاهیم نظری و تعاریف استراتژیها بدون ارائه مدلهای عملیاتی و
روششناسی فرایند توسعه تأمینکننده پرداخته شده است .تعداد زیادی از پژوهشها ،مبدأ اصلی
مطالعات توسعه تأمین کننده را متعلق به لیندرز ( ،1)1966میدانند []29؛ اما باید توجه داشت که
در پژوهش وی ،توسعه تأمینکننده بهعنوان عملی از سوی خریدار برای تشکیل منبع جدید
تأمین ذکر شده است که تنها یکی از اهداف توسعه تأمینکننده بهشمار میرود .شاید بتوان گفت
باچی و همکاران ( ،2)1987نخستین پژوهشگرانی بودند که از روشهای مهندسی سیستم برای
بهبود فرایند تولید در سمت تأمینکننده استفاده کردند .آنها تالشهای توسعه تأمینکننده را در
راستای کاهش هزینه های خرید و درنتیجه قیمت نهایی محصول تولیدی خریدار و افزایش
پایایی تأمینکنندگان دانستند .آنها نقش اولویت ورود به توسعه را پررنگ نشان دادند و روش
تحلیل پارتو و تکنیک تجزیهوتحلیل خطا و اثرات آن را برای تشخیص نقاط بهبود سریع در پایه
تأمین و یا منطقی سازی آن با تمرکز بر معیارهای کیفیت ،هزینه و تحویل معرفی کردند؛ بنابراین
در پژوهش آنها نقاط اولویت ورود به توسعه مشخص میشوند؛ بااینحال رویکردی ریاضی و
ساختاریافته برای پیگیری فرایند توسعه تأمینکنندگان در این پژوهش نیز مشاهده نمیشود [.]4
در تعریفی دیگر ،کراوز و همکاران ( ،)1998توسعه تأمینکننده را تالشی برای ارتقای عملکرد و
تواناییهای تأمینکننده در جهت برآوردهسازی نیازهای بلند و یا کوتاهمدت خریدار معرفی کردند.
آن ها تأثیر تفاوت در نگرش خریدار نسبت به برنامههای توسعه تأمینکننده را بر بهبود عملکرد
تأمینکننده تحلیل کردند [ .]26یحیی و کینگزمن ( ،3)1999یک مدل تحلیل سلسلهمراتبی ارائه
کردند که با تمرکز بر معیارهای انتخاب تأمینکننده میتواند تأمینکنندگان مناسب توسعه را
تشخیص دهد؛ اما آنها تالشی برای تشخیص نقاط توسعه استراتژیک با معیارهای خاص توسعه
انجام ندادند [ .]55کراوز ،مجموعهای از معیارهای پیشنیاز توسعه تأمینکننده را تعریف کرده و
مدلی ساختاری ایجاد کرد که روابط میان این معیارها را تعریف میکند .وی نقش تعهد
تأمینکننده ،انتظارات خریدار از تداوم رابطه و ارتباط مؤثر بین خریدار و تأمینکننده را در توسعه
تأمینکننده حیاتی دانست [.]23
هامفریز و همکاران ( ،4)2004بر اساس نتایج یک مطالعه آماری و نظرسنجی نشان دادند که
هزینههای معامله ،اعتماد ،اهداف استراتژیک تأمینکننده و ارتباطات مؤثر خریدار و تأمینکننده
نقشی کلیدی در بهبود فرایند توسعه دارد [ .]20وانگ و همکاران ( ،)2004با تکیه بر
شاخصهای کیفی تأمین کننده و با استفاده از مدل شش سیگما ،راهکاری برای پیشبرد اهداف
1. Leenders
2. Bache, et al.
3. Yahya & Kingsman
4. Humphreys, et al.
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توسعه کیفی در زنجیره تأمین ارائه کردند .آنها نتیجه گرفتند تأمینکنندگانی که امتیازات
عملکردی باالیی دارند ،مناسبترین نامزدهای قرارگیری در یک پایه تأمین بهینه هستند [.]53
سانچز ـ رودریگز و همکاران ( ،1)2005اقدامات توسعه تأمینکننده را در سه سطح پایهای،
متوسط و پیشرفته طبقهبندی کردند و با ارائه یک مدل ساختاری ،یک روش تجربی را برای
مدل سازی روابط میان این سه سطح از توسعه و تعیین تأثیرات آن بر عملکرد خریدار دنبال کردند
[ .]44کراوز و همکاران ( )2007نیز مطالعه مشابهی انجام دادند [ .]27لی و همکاران (،2)2007
همانند هامفریز و همکاران ( ،)2004نقش اعتماد و همکاری را در توسعه تأمینکننده حیاتی
دانستند [.]30
تا اینجا مشاهده میشود که بیشتر پژوهشها مفهومی و تجربی بوده و مدلهایی مناسب
برای حمایت از تصمیمات توسعه تأمینکننده معرفی نشده است.
اخیر ًا نیز پژوهشهای تجربی متعددی انجام شده است که تنها به جنبههای مدیریتی موضوع
توسعه تأمینکننده پرداختهاند و ابزاری مناسب برای در نظرگیری آن جنبهها ارائه ندادهاند .ترن و
همکاران ( ،3)2021با رویکرد تجزیه وتحلیل کیفی و موضوعی ،به بررسی نقاط ضعف روشهای
متداول روابط تأمینکننده و خریدار ،بهویژه توسعه تأمینکننده پرداختند و به نقش مهم
هنجارهای رابطه ای و ریسکهای رفتار فرصتطلبانه تأمینکنندگان اشاره کردند [ .]49صغیری
و وایلدینگ ( ،4)2021یک مدل ساختاری ارائه کردند تا نقش اندازه تأمینکننده ،سهم تأمین،
پیچیدگی محصول ارائهشده توسط وی ،ادغام خریدار ـ تأمین کننده و سامانههای مدیریتی
تأمین کننده را در رابطه بین توسعه و میزان بهبود عملکرد تأمینکننده تحلیل کنند .آنها نتیجه
گرفتند که اگر خریدار بهطور مستقیم در توسعه تأمین کننده شرکت کند ،تأثیر آن بر بهبود
عملکرد تأمینکننده بهطور قابلتوجهی توسط عوامل یادشده تعدیل میشود؛ بااینحال کارایی
تجزیهوتحلیل آنها بر نتایج نظرسنجی محدود شده و رویکردی قابلاجرا برای حمایت از
تصمیمات توسعه تأمینکننده ار ائه نشده است [ .]43بنتون و همکاران ( ،5)2020بر اساس
مطالعهای نظری نشان دادند که بدون ایجاد روابط استثنایی بین خریدار و تأمینکنندگان ،اجرای
رهیافتهای توسعه تأمینکننده بیفایده است و ارتباطات دوجانبه ،همکاری و تعهد عوامل اصلی
برای بهبود عملکرد تأمینکننده در یک فرایند توسعه هستند [ .]8صغیری و میرزابیکی (،)2021
نقش برنامههای توسعه تأمینکننده به لحاظ زیستمحیطی را بررسی کردند .یافتههای آنها

1. Sánchez‐Rodríguez, et al.
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نشان میدهد که خریدار باید صریحاً به تعریف همکاری بین تأمینکننده و تخصیص منابع برای
برنامههای زیستمحیطی و برنامههای توسعه تأمینکننده محیطزیست بپردازد [.]42
مطالعات کمّي .شاید بتوان شروع جریان جدی پژوهشهای این حوزه را به پژوهش بتسون
( 1)2008نسبت داد که در آن با یک مطالعه مروری ،رویکردهای برتر در توسعه تأمینکننده
بررسی شده است [ .]43با اینکه پژوهش مهمی همچون مطالعه چان و کومار ( ،2)2007وجود
دارد که مانند یحیی و کینگزمن ( )1999ز تکنیکهای تصمیمگیری چندشاخصه تحلیل سلسله -
مراتبی استفاده کرده است ،اما مجدد ًا ساختار و نگرش این پژوهش با مبانی نظری انتخاب
تأمینکننده مطابقت بیشتری دارد [ .]21 ،55نخستین مدل ریاضی که ریسک تصمیمات انتخاب
تأمینکننده برای توسعه را در نظر میگیرد توسط تالوری و همکاران ( ،3)2010معرفی شد [.]47
در این مدل تصمیمات تشکیل سبدی از مناسبترین نامزدان توسعه با درنظرگیری ریسک
سرمایهگذاری بر تأمینکننده پوشش داده شده است .این مدل در محیطهایی با حضور یک و دو
خریدار و چند تأمینکننده اعتبار سنجی شد تا نقش مشارکت چند خریدار برای توسعه کنندگان نیز
در نظر گرفته شود .درواقع کاربردی متفاوت از مدل مارکوویتز (تصمیمات سرمایهگذاری و
انتخاب پورتفولیو را در نظر میگیرد) مشاهده میشود [ .]31وانگ و همکاران ( ،4)2004سناریویی
را تحلیل کردند که در آن خریدار تالش میکند تا قابلیت اطمینان تأمینکنندگان خود را افزایش
دهد .بدین منظور آنها از یک مدل بهینهسازی دوسطحی برای تجزیهوتحلیل مسئله خود
استفاده کردند که در سطح نخست ،خریدار تصمیمات توسعه خود را اتخاذ کرده و در سطح دوم،
مقدار سفارش خود را تعیین میکند [.]54
گوویندان و همکاران ( ،5)2010چارچوبی را برای تحلیل روابط بین معیارها و رهیافتهای
توسعه تأمینکننده تعریف کردند که از یک مدل ساختاری بهره میبرد [ .]18بای و سارکیس
( ،6)2011با استفاده از نظریه خاکستری و راف روشی با الهام از سیستمهای خبره برای ارزیابی
برنامههای توسعه تأمینکننده و تشخیص مناسبترین برنامه توسعه تأمینکننده ارائه کردند [.]5
فریدل و واگنر ( ،7)2012با الهام از این ایده که توسعه تأمینکننده مناسب همه تأمینکنندگان
نیست و خریدار ممکن است مایل باشد تا تعدادی را بهجای توسعه از پایه تأمین حذف و یا
جایگزین کند ،یک مدل ریاضی برای حمایت از تصمیمات تعویض تأمینکننده ارائه کردند که
1. Batson
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هزینههای مربوطه را با هزینههای توسعه تأمینکننده نامزد قیاس میکند [ .]14ابوتراب و
همکاران ( ،)2018از رویکرد عدد  Zو ترکیب آن با روش بهترین ـ بدترین برای توسعه
تأمینکنندگان استفاده کردند [.]1
تعدادی از مطالعات نیز پارادایمهای جدیدی نظیر پایداری و تابآوری زنجیره تأمین را در
تصمیمات توسعه تأمینکننده دخیل کردهاند .فو و همکاران ( ،1)2012توسعه سبز تأمینکننده را با
ارائه یک مدل ریاضی برای ارزیابی این برنامهها دنبال کردند .در این روش ،ورودیهای نظر
گروه تصمیمگیرنده برای توسعه تأمین کننده ،با رویکرد دیمتل بر پایه نظریه خاکستری ارزیابی
میشود [ .]15پژوهشهای مشابه این زمینه نیز عبارتاند از :پژوهشهای ترپ و سرکیس
(( 2)2016انتخاب تأمینکننده سبز و چشم انداز توسعه) و آواستی و کنعان (( )2016انتخاب برنامه
توسعه سبز تأمینکننده با رویکرد ویکور تحت شرایط فازی) [ .]2 ،50ولی پور  -پرکوهی و
همکاران ( ،)2019با تأکید بر معیارهای انتخاب تأمین کننده و نگاهی بر تصمیمات خوشهبندی
تأمینکنندگان ،استراتژیهایی را برای بهبود تابآوری در پایه تأمین با برنامههای توسعه پیشنهاد
کردند [.]51
روتروی و همکاران ( ،3)2016یک مدل تحلیل سلسلهمراتبی فازی برای بررسی عوامل
موفقیت فعالیتهای توسعه تأمینکننده توسعه دادند [ .]40رضایی و همکاران ( ،)2015فرایند
تفکیک یا گروهبندی تأمینکنندگان که ابتدا توسط کرالجیک ( ]22[ )1983ارائه شده بود را به
توسعه تأمینکننده پیوند زدند و ماتریس تفکیکی بر پایه خصوصیات تأمینکننده مانند سطح
عالقهمندی و سطح توانمندی بهوجود آوردند .مدل ریاضی آنها بر پایه روش بهترین ـ بدترین
است و به کمک ارزیابی شاخصهای یادشده میآید [ .]39پروخ و همکاران ( ،4)2017الگوریتمی
بر پایه مذاکره برای تصمیمگیری و هماهنگی فعالیتهای توسعه تأمینکننده در زنجیرههای
تأمین با محیط تصمیم غیرمتمرکز ارائه کردند که شامل محیطی با حضور یک خریدار و یک
تأمینکننده است [.]37
جمعبندی و تحلیل شکاف و نوآوری پژوهش .با توجه به موارد مرورشده ،علیرغم آنکه
مفهوم توسعه تأمینکننده و حتی برخی از معیارها و سیاستهای آن بهخوبی در مبانی نظری
موضوع شناسایی و درک شده اند ،تاکنون تالش مناسبی برای ارائه یک چارچوب و الگوریتم
جامع ،گامبهگام و استاندارد بهمنظور پیشبرد فرایند توسعه تأمینکنندگان با تکیه بر معیارهای
موجود انجام نشده است.
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با توجه به مبانی نظری ،یک فرایند جامع و فراگیر توسعه تأمینکننده درواقع باید به شناسایی
نقاط ضعف عملکردی در تأمینکنندگان ،تعیین اهداف توسعه بر اساس این ضعفها ،انتخاب
تأمینکنندگان برای توسعه و تعیین برنامه توسعه برای آنها ،امکانسنجی موفقیت برنامههای
توسعه و نیز تعیین صالحیت تأمینکنندگان برای توسعه بپردازد؛ بااینحال هیچ مطالعهای تمام
این موارد را بهصورت یکپارچه و در قالب یک فرایند جامع در نظر نگرفته است .بررسی مبانی
نظری موجود نمایانگر ارائه یک روش کلی و عمومی برای پیگیری فرایند توسعه تأمینکنندگان
است .برای مثال ،هدف مشترک مطالعات موجود ،شناسایی تأمینکنندگان ضعیف بر اساس یک
مجموعه کلی از معیارها و ارتقای آنها بر همان اساس است [ .]49درصورتیکه اهداف توسعه
باید از قبل تعریف شده و تأمینکنندگان و برنامههای توسعه با توجه به آنها ارزیابی و انتخاب
شوند؛ در غیر این صورت ،طراحی و دنبال کردن برنامهها و استراتژیهای توسعه به زمان و منابع
زیادی نیاز خواهد داشت .باید توجه کرد که ویژگیهای زمینه های تأمین (اقالم مورد تأمین) بر
میزان امکانپذیری فنی و اقتصادی ورود خریدار به فرایند توسعه تأثیر میگذارد .برای مثال،
بهدلیل الزامات فناورانه ،عدم تخصص یا تجربه در زمینه تأمین ،با توجه به محیط فعالیت (داخلی
و یا خارجی) خریدار ،ممکن است برای وی امکان پیگیری توسعه یا حتی واگذاری این پروژهها
به شرکتهای مشاوره شخص ثالث وجود نداشته باشد؛ بنابراین در کنار ضعفهای یک
تأمینکننده که محرکی برای پیگیری فرآیند توسعه وی میشود ،دیدگاه خریدار و امکان فنی و
اقتصادی برای پیگیری چنین پروژههایی اهمیت دارد؛ ولی مبانی نظری فعلی این موضوع را در
هنگام طراحی رویکردهای توسعه تأمینکننده در نظر نمیگیرد .این موضوع همچنین میتواند با
کاهش تعداد تأمینکنندگان زمینههای غیرقابلورود به توسعه ،از حجم بررسیهای مخصوص هر
تأمینکننده بکاهد؛ بنابراین مشاهده می شود که در تشخیص الزام ورود به توسعه در هر زمینه
تأمین ،شکاف عمیقی وجود دارد .درنهایت پس از آن که مجموعهای از برنامههای توسعه برای
مجموعهای از تأمین کنندگان نامزد پیشنهاد شد ،نیاز است که با استفاده از رویکرد برنامهریزی
ریاضی ،با درنظرگیری محدودیتهای منابع سازمان خریدار و نقش برنامه توسعه در پیشبرد
اهداف توسعه ،به تخصیص برنامههای توسعه به تأمینکنندگان پرداخت که این موضوع نیز در
مطالعات قبلی موردغفلت واقع شده است؛ بنابراین در این پژوهش کوشیده میشود با پوشش
شکافهای شناساییشده در مبانی نظری ،گام مهمی در اجرایی و سامانمند کردن فرایند توسعه
تأمینکنندگان با یک نگاه کاربردی و برخاسته از واقعیت برداشته شود .این امر با ارائه یک
رویکرد جامع ،فراگیر و سامانمند برای پیگیری تصمیمات توسعه تأمینکنندگان دنبال میشود.
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 .3روششناسي پژوهش

تعريف مسئله .محیط موردنظر چارچوب توسعه تأمینکنندگان شامل گروه کارشناسان خرید،
زمینههای تأمین خریدار (به همراه خصوصیات شناساییشده آنان بر اساس ریسک تأمین اقالم و
اثرات آن ها بر سودآوری سازمان خریدار در قالب ماتریس کرالجیک یا پورتفولیوی خرید)،
تأمینکنندگان موجود در هر یک از زمینههای تأمین همراه با ویژگیها و مشخصات آنها (شامل
سطح توانمندی و عالقمندی و تمایل در داشتن روابط بلندمدت با خریدار در قالب ماتریس
پتانسیل تأمینکنندگان) ،اهداف توسعه تأمینکننده (کوتاه و بلندمدت) ،نتایج ارزیابی عملکرد
دورهای تأمینکنندگان ،سیاستها و رهیافتهای توسعه تأمینکنندگان و خصوصیات آنها و
درنهایت اولویت نیازسنجی شده برای ورود به توسعه با توجه خصوصیات نوع اقالم (برای بهبود
عملکرد تأمینکنندگان) و یا نیاز به توسعه محصوالت جدید (برای بهبود زیرساختهای
عملکردی تأمینکنندگان) توسط مدیریت خریدار است .بهطور خالصه در تدوین چارچوب
مطرحشده در پژوهش حاضر مفروضات اساسی زیر بهکار رفتهاند:
زمینههای تأمین بر اساس نوع اقالم /خدمات ارائه شده (بحرانی ،گلوگاهی ،اهرمی و غیر بحرانی)
توسط تأمینکنندگان شکل گرفته و شامل خوشههایی از تأمینکنندگان دارای ویژگی یکسان از
لحاظ ماهیت کاالی تأمینی است .اطالعات مربوط به این زمینهها شامل ریسک اقالم
تأمینشونده و تأثیر آنها بر سودآوری خریدار که دو بُعد ماتریس کرالجیک (پورتفولیوی خرید)
هستند از قبل مشخص است و در دسترس خریدار قرار دارد .برای مطالعه بیشتر در مورد تفکیک
یا گروهبندی زمینههای تأمین میتوان به پژوهش کرالجیک ( )1983رجوع کرد [.]22
ـ تأمینکنندگان حاضر در هر زمینه تأمین دارای ویژگیهای منحصربهفرد از جمله سطح
عالقهمندی و سطح توانمندی هستند و اطالعات مربوط به این دو بُعد که وجود شرایط
تأمینکنندگان هر زمینه تأمین را جهت نامزد توسعه شدن تعیین میکند از قبل دردسترس
خریدار قرار دارد؛ همچنین بانک اطالعاتی در خصوص ارزیابیهای عملکرد دورهای برای هر
تأمینکننده وجود دارد و امتیاز ارزیابی عملکرد دوره ای هر تأمینکننده تحت بررسیهای توسعه
مشخص است.
ـ برای انجام مقایسات زوجی و محاسبه وزن معیارهای تعریفشده در هر مرحله از رویکرد
بهترین ـ بدترین (جزئیات در مرجع [ ،)]38برای تعیین امتیاز زمینههای تأمین و تأمینکنندگان با
توجه به هر یک از معیارهای تعریفشده از رویکرد مجموع وزنی و درنهایت برای حل مدل
ریاضی دوهدفه نیز از روش محدودیت اپسیلون تقویتشده استفاده میشود.
با توجه به مفروضات یادشده ،رویکرد توسعه تأمینکنندگان برای حمایت از تصمیمات آن در
ادامه با جزئیات کامل تشریح میشود.
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گام  :1استخراج و تعیین اهداف توسعه ،اهمیت و اولويت آنها .در این مرحله ،اهداف
توسعه تأمینکنندگان مشخص میشوند .درصورتیکه تأمینکنندگان کاال /خدمت خاصی را ارائه
دهند ،اما در شاخصهای عملکردی بهبود مستمر نظیر ناببودن ،چابکبودن ،تابآوری و
پایداری با سطح موردانتظار خریدار تطابق (شکاف عملکردی) نداشته باشند ،این اهداف بهمنظور
توسعه مدنظر قرار میگیرند .درصورتیکه تأمینکنندگان حاضر در پایه تأمین کاال /خدمت خاصی
را ارائه نکند و هدف توسعه آنها در جهت افزودن قابلیتهای استراتژیک تولید کاال /خدمت
داخلی باشد ،اهداف توسعه در قالب توانمندسازی زیرساختهای تولیدی /خدماتی آنها تعریف
میشوند .بهمنظور استخراج اهداف توسعه در این گام ،ابتدا نیازسنجیهای الزم توسط کارشناسان
خرید با توجه به شرایط روز و یا تقاضای مدیریت صورت میگیرد و به اهدافی عموماً در ابعاد
نگرش الرج و یا افزایش قابلیتهای تولیدی /خدماتی توجه میشود [ .]3برخی از این اهداف در
جدولهای  1و  2و از نگرش غیرمتمرکز (خریدار و تأمینکننده) و متمرکز (زنجیره تأمین) تعریف
شدهاند.
در نهایت ،اهداف استخراجشده با توجه به نگاه توسعه با یکدیگر دوبهدو مقایسه میشوند تا
وزن یا اهمیت آن ها از این منظر به کمک تشکیل مدل تصمیمگیری چندمعیاره بهترین ـ بدترین
مشخص شود.
جدول  .1اهداف توسعه به نگرش خریدار و تأمینکننده (غیرمتمرکز)
نگرش خريدار

هدف

نگرش تأمینکننده

بهبود قابلیت استراتژیک
(بلندمدت)

• تقویت تواناییهای مدیریتی؛
• توسعه محصول و فرآیندهای جدید؛
• بهبود ظرفیت (تولیدی).

• حفظ و ارتقای مستمر شبکه تأمین

بهبود قابلیت عملیاتی
(کوتاهمدت)

• افزایش کیفیت؛
• کاهش هزینهها؛
• بهبود فرایند تحویل و تحقق
سفارش؛
• چابکی و انعطافپذیری.

•
•
•
•
•

بهبود قابلیت رقابتی

• حفظ کسبوکار فعلی؛
• ایجاد فرصت کسبوکارهای جدید؛
• بهبود روابط با همه خریداران.

• افزایش قابلیت رقابتی در بازار؛
• افزایش سهم بازار؛
• حفظ رقابت بین شبکه تأمینکنندگان.

بهبود قابلیت اطمینان

• افزایش انعطافپذیری؛
• افزایش تابآوری.

• کاهش احتمال وقوع و اثرات
ریسکهای سمت تأمین

افزایش کیفیت؛
کاهش هزینهها؛
کاهش زمان تحویل؛
کاهش زمان توسعه محصول جدید؛
کاهش زمان فرآیندهای تولید.
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جدول  .2اهداف توسعه به نگرش زنجیره تأمین (متمرکز)
هدف
پایداری
تابآوری
ناببودن
چابکبودن
افزایش یکپارچگی
افزایش رقابتپذیری
بهبود روابط اعضا

تعريف
افزایش کارایی اقتصادی ،کاهش اثرات زیستمحیطی و افزایش مسئولیتپذیری اجتماعی و
توسعه استفاده از فناوریهای پایدار.
اجرای استراتژیهای پیشگیرانه (کنشی) و یا واکنشی و بهبود شیوههای مدیریت ریسکهای
عملیاتی و اختالل.
اجرای ابزارهای تولید /مدیریت ناب و حذف یا کاهش اتالفهای موجود در سیستم.
اجرای فرآیند تولید چابک و تحلیل و مواجهه با نوسانات تقاضا ،بهبود انعطافپذیری و
سرعت در پاسخگویی ،برآورده سازی تقاضای مشتری جلوتر از رقبا ،تسلط بر تغییرات بازار و
استفاده از ابزارهای فناوری اطالعات مانند سامانههای اطالعاتی یکپارچه.
بهاشتراکگذاری تجارب ،اطالعات و دانش و کاهش ناهماهنگیها.
افزایش سهم بازار و قابلیتهای رقابتی خریدار (با توسعهدادن تأمینکننده و بهبود عملکرد
وی) و نیز تأمینکننده (با توسعهیافتن و امکان ورود به بازارهای جدید در کنار تقویت
بازارهای موجود).
با همکاری و برقراری روابط با تعهدات بلندمدت ،اجرای سیاستهای انگیزشی و ارزیابی و
اجرای نگاه برد ـ برد در طول توسعه.

گام  :2تعیین زمینههای تأمین نامزد توسعه .در این مرحله باید زمینههای تأمین نامزد
توسعه با توجه به تصویری که از موقعیت آنها در ماتریس پورتفولیوی خرید دردسترس خریدار
وجود دارد ،اولویتبندی شوند (بر اساس اهمیت آنها بهترتیب اقالم بحرانی ،گلوگاهی ،اهرمی و
غیربحرانی و به اقتضای زمان بررسی تصمیمات توسعه) .با انجام این امر پیچیدگیهای اجرایی
مراحل آتی بهدلیل تمرکز بر زمینههای تأمین مهم کاهش مییابد .همانطور که در مبانی نظری
موضوع نیز بیان شده است ،مدیریت خریدار عموماً به دنبال توسعه اقالمی است که بر اساس
معیار های دوبعدی تفکیک کرالجیک دارای ریسک تأمین باالتر و ضریب تأثیر بیشتری در
سودآوری هستند .حتی اغلب تنها به زمینههای تأمین اقالم بحرانی توجه میشود .بعد از اینکه
یک و یا حداکثر چهار گرو ه اقالم (بر مبنای ماتریس کرالجیک) مبنای تصمیمات توسعه قرار
گرفتند ،به تشخیص زمینه های تأمین نامزد توسعه بر اساس اقتضای زمان با انجام بررسیهای
زیر نیاز است:
 .1با توجه به سیاستگذاری ها ممکن است خریدار برای بهبود مستمر پایه تأمین ،بر ابعاد نگرش
الرج متمرکز بوده و برای توسعه تأمینکنندگان سالیانه بودجه در نظر داشته باشد .در این صورت،
با توجه به مبانی نظری موضوع ،اهداف توسعه شامل اهداف کوتاهمدت با نگاه بهبود واکنشی
(هزینه ،کیفیت و زمان تحویل) و اهداف بلندمدت با نگاه بهبود کنشگرایانه (ابعاد پایداری و
تابآوری) خواهد بود؛ اما در موارد خاص ممکن است این اهداف از جنس توسعه توانمندیهای
پایه تأمین با هدف پرورش تأمینکنندگان مناسب برای تولید /ارائه خدمات جدید تعریف شوند.
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 .2گاهی اوقات ممکن است بهدلیل ارزیابیهای پیشین کالن فنی و اقتصادی صورتگرفته بر
روی زمینههای تأمین (مستقل از تأمینکنندگان) از نگاه توسعه ،لزوم ورود به توسعه در یک /چند
زمینه تأمین روشن بوده باشد .این ارزیابی برای زمینههایی که در حال حاضر تولید داخلی (نسبت
به محیط فعالیت خریدار) ندارند نیز ممکن است در حال حاضر انجام شده باشد.
 .3درنهایت امکان عدمتطابق بین نتایج ارزیابی عملکرد تأمینکنندگان (در یک دوره یا در چند
دوره متوالی) با اهداف توسعه خریدار (شکاف عمیق عملکردی) در یک /چند تأمینکننده
زمینه(های) تأمین مهم و منتخب توسعه وجود دارد .حتی ممکن است تأمینکننده از خریدار برای
پیگیری بحث توسعه در سایت خود درخواست کند.
در ادامه این گام ،با تشکیل جلسه بین کارشناسان خرید (درصورت نیاز) زمینههای تأمین
مناسب ،شناسایی و وارد گام بعدی فرایند توسعه تأمینکنندگان میشوند.
گام  :3امکانسنجي کالن و فني زمینههای تأمین نامزد توسعه .در این مرحله با تعدادی
معیار به امکانسنجی فنی و کالن زمینههای تأمین از دیدگاه توسعه با توجه به خصوصیات
سازمانی ،زمینه تأمین و محیط فعالیتی که خریدار در آن حضور دارد ،پرداخته میشود .با مطالعات
انجامشده در مبانی نظری این حوزه ،معیارهای شناساییشده در جدول  ،3تعریف شده است.
جدول  .3معیارهای امکانسنجی کالن فنی زمینههای تأمین از نگاه توسعه
نام معیار

زيرمعیارها

خصوصیات سازمان
خصوصیات محیط
فعالیت

سطح تأثیر زمینه در
ریسک تأمین سازمان
سطح تأثیر زمینه در
سودآوری سازمان
سطح سهولت فناوریهای
الزم در زمینه
سطح امکان انتقال دانش
فنی در زمینه
سطح توانایی
تولیدکنندگان داخلی
سطح توانایی مشاوران
داخلی

خصوصیات زمینه تأمین

سطح تخصص

سطح تجربه و سابقه
همکاری

تعريف زيرمعیار
میزان تجربه همکاری با تأمین کنندگان در زمینه تـأمین خـاص مشـخص
میشود.
میزان تخصص الزمه خریدار را برای پیگیری فعالیتهای توسعه مشخص
میکند.
میزان تأثیر زمینههای تأمین خریدار را در سودآوری وی روشن میکند.
میزان تأثیر زمینه تأمین خاص در ریسک تأمین خریدار را مشخص میکند.
میزان نیاز توسعه به فناوریهای خاص را مشخص میکند.
امکان انتقال دانش برای توسعه یک زمینه تأمین خاص را مشخص میکند.
میزان مهارت تولید داخلی (نسبت به محیط فعالیت خریدار) و ابزارهای الزم
فناورانه را برای حمایت از تصمیمات توسعه زیرساختی مشخص میکند.
امکــان ارائــه خــدمات تخصصــی الزم بــرای توســعه توســط شــرکتهای
مشاورهای داخلی را مشخص میکند.
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بنابراین نقاط شدنی (از نظر تواناییهای سازمانی ،ویژگیهای زمینه تأمین و محیط فعالیت)
تعیین می شود تا بتوان در مرحله بعدی به تحلیل کالن هزینه ـ منفعت با توجه به اهداف
استخراجی توسعه اقدام کرد .وزندهی معیار ها در این مرحله با ورود اطالعات مقایسات زوجی
مربوطه مدل بهترین ـ بدترین انجام میشود؛ سپس کارشناسان خرید امتیاز زمینههای تأمین را
در هر یک از شاخصهای یادشده با بیان عددی در بازه ( 10-1بر اساس کامالً نامناسب ـ کامالً
مناسب بودن) تعیین میکنند .برای مثال ،اگر توسعه در زمینه تأمین  ،1با توجه به تجربه فنی
سازمان نسبتاً نامناسب است ،میتوان عدد  3را به آن نسبت داد .در نهایت با استفاده از رویکرد
تحلیل پارتو ،زمینه های تأمینی که از لحاظ شدنیبودن برای ورود به توسعه امتیاز کمتری کسب
کرده باشند ،حذف می شوند .هدف از این مرحله ،سهولت و منطقیبودن بررسیهای امکانسنجی
اقتصادی در مراحل بعد است؛ البته امکان آن وجود دارد تا اهداف توسعه استخراجی نیز با توجه
به امکانپذیری نسبی توسعه در زمینههای تأمین اصالح شوند.
رویکرد تحلیل پارتو ،یک روش مدیریتی و مفید برای شناسایی گزینههایی است که با توجه
به هدف تحت بررسی نسبت به گزینههای دیگر اهمیت بیشتری دارند [ .]4در اینجا امتیازات
شدنیبودن ورود به توسعه در زمینههای تأمین از بیشترین به کمترین مرتب شده ،بهصورت
درصدی (امتیاز هر گزینه تقسیم بر مجموع تمام امتیازات) محاسبه شده و به شکل تجمعی (جمع
متوالی از بیشترین به کمترین امتیاز درصدی) تبدیل میشوند .درنهایت پیشروی از امتیاز
تجمعی گزینه با بیشترین امتیاز درصدی شروع و در جایی که امتیاز تجمعی گزینهها به  80درصد
میرسد پایان مییابد .گزینههایی که در این بازه قرار میگیرند ،درواقع  20درصدی خواهند بود
که اهمیت بیشتری برای بررسی دارند .با استفاده از تحلیل پارتو ،گزینهها به ترتیب اهمیت و به
صورت نزولی شناسایی شده و گزینههایی که بیشترین تأثیر را در رابطه با هدف تصمیمگیرنده
دارند ،مشخص میشوند (به نمودار  1مراجعه شود).
گام  :4امکانسنجي کالن اقتصادی زمینههای تأمین نامزد توسعه .در این مرحله ،با توجه
به اهداف توسعه مشخصشده در گام  ،1امکانسنجی اقتصادی و کالن پیگیری آن اهداف در
زمینههای تأمین با توجه به هزینهها و منافع موردنظر (انتظار) در اهداف توسعه مشخص شده
انجام میشود .با مطالعات انجامشده و بر اساس مبانی نظری این زمینه ،معیارهای شناساییشده
بهصورت جدول  ،4تعریف میشوند .نکته مهم این است که اهداف توسعه درنظرگرفتهشده در
جدول  ،4باید مطابق با اهداف استخراجی از مرحله  1باشند .وزندهی معیارها در این مرحله با
ورود اطالعات مقایسات زوجی مربوطه با مدل بهترین ـ بدترین صورت میپذیرد؛ سپس امتیاز
زمینههای تأمین در هر یک از شاخصهای یادشده با بیان عددی در بازه  10-1بر اساس کامالً
نامناسب – کامالً مناسب بودن تعیین میشود .برای مثال ،اگر توسعه در زمینه تأمین  ،1با توجه
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به باالبودن هزینههای توسعه (بهصورت زبانی) نسبتاً نامناسب است ،میتوان عدد  3را به آن
اطالق کرد؛ سپس مشابه با قبل ،با استفاده از رویکرد تحلیل پارتو ،زمینههای تأمینی که از لحاظ
اقتصادیبودن برای ورود به توسعه امتیاز کمتری کسب کرده باشند ،حذف میشوند .هدف از این
مرحله ،سهولت و منطقیبودن ارزیابیهای جامع تأمینکنندگان در مراحل بعد و ارزیابی ورود به
توسعه با توجه به تحلیل هزینه ـ منفعت کالن است.
جدول  .4معیارهای امکانسنجی کالن و اقتصادی زمینههای تأمین از نگاه توسعه
نام معیار

زيرمعیارها
هزینههای موردانتظار سازمان برای
کاهش قیمت خرید در زمینه
هزینههای موردانتظار سازمان برای
بهبود کیفیت در زمینه

هزینه

هزینههای موردانتظار سازمان برای
بهبود فرایند تحویل در زمینه
هزینههای موردانتظار سازمان برای
بهبود پایداری در زمینه

هزینههای موردانتظار سازمان برای
بهبود تابآوری در زمینه
میزان انتظار در کاهش هزینههای
خرید
میزان انتظار در افزایش کیفیت

منفعت

میزان انتظار در بهبود فرایند
تحویل
میزان انتظار در بهبود پایداری

میزان انتظار در بهبود تابآوری

تعريف زيرمعیار
میزان ظرفیت هزینهای احساسشده توسط خریـدار را بـهمنظـور
سرمایهگذاری برای کاهش هزینههای خرید (قیمت اقالم تأمینی)
در یک زمینه تأمین خاص میسنجد.
میزان ظرفیت هزینهای احساسشده توسط خریـدار را بـهمنظـور
سرمایه گذاری برای بهبود کیفیت در یـک زمینـه تـأمین خـاص
میسنجد.
میزان ظرفیت هزینهای احساسشده توسط خریـدار را بـهمنظـور
سرمایه گذاری برای بهبود فرایند تحویـل در یـک زمینـه تـأمین
خاص میسنجد.
میزان ظرفیت هزینهای احساسشده توسط خریـدار را بـهمنظـور
بهبــود پایــداری زیســتمحیطی ،اجتمــاعی و یــا اقتصــادی
تأمینکنندگان /تولیدکنندگان با سرمایهگذاری در آن زمینه تأمین
خاص میسنجد.
میزان ظرفیت هزینهای احساسشده توسط خریـدار را بـهمنظـور
بهبود مدیریت ریسک و تابآوری تأمینکنندگان /تولیدکننـدگان
در برابر ریسکهای اختالل با سرمایهگذاری الزمه در آن زمینـه
تأمین خاص میسنجد.
میزان ظرفیت منفعتی احساسشده توسط خریدار را برای کاهش
هزینههای خرید در آن زمینه تأمین میسنجد.
میزان ظرفیت منفعتی احساسشده توسط خریدار را برای افزایش
کیفیت اقالم خریدنی در آن زمینه تأمین میسنجد.
میزان ظرفیت منفعتی احساسشده توسط خریدار را بـرای بهبـود
فرایند تحویل اقالم خریدنی در آن زمینه تأمین خاص میسنجد.
میزان ظرفیت منفعتی احساسشده توسط خریدار را بـرای بهبـود
پایداری زیست محیطی ،اجتماعی و یا اقتصـادی تأمینکننـدگان/
تولیدکنندگان در آن زمینه تأمین خاص میسنجد.
میزان ظرفیت منفعتی احساسشده توسط خریدار را بـرای بهبـود
مدیریت ریسک و تابآوری تأمینکنندگان /تولیدکنندگان در برابر
ریسکهای اختالل در آن زمینه تأمین خاص میسنجد.
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گام  :5تعیین زمینههای تأمین منتخب توسعه .در این مرحله ،با توجه به امتیازات حاصل از
امکانسنجیهای کالن فنی و اقتصادی و برگزاری جلسههای طوفان فکری ،زمینههای تأمین
منتخب برای بررسیهای آتی مشخص میشوند .در صورت لزوم گامهای  1تا  4تکرار میشوند
تا نتیجه مطلوب حاصل شود.
گام  .6تعیین مجموعه تأمینکنندگان نامزد توسعه برای پیگیری اهداف توسعه در

زمینههای تأمین منتخب .در این مرحله ،ازآنجاکه با توجه به منابع سازمانی درنظرگرفتهشده
برای توسعه و پیچیدگیهای احتمالی پیگیری توسعه همه تأمینکنندگان در همه زمینههای
تأمین منتخب ،امکان انتخاب همه تأمینکنندگان وجود ندارد ،به شناسایی تأمینکنندگان نامزد
در زمینههای منتخب پرداخته میشود .برای این کار به سطح عملکردی آنها (با توجه به
امتیازات ارزیابی عملکرد دورهای) و یا ظرفیتهای توانمندسازی آنها (با توجه به نیاز به توسعه
زیرساختهای تولیدی /خدماتی) توجه میشود تا درنهایت نامزدهای ورودی به ارزیابیهای
توسعه در مراحل آتی مشخص شوند؛ همچنین با توجه به موارد باال و تشکیل جلسات (در صورت
نیاز) تأمینکنندگان مناسب برای بررسیهای بعدی توسعه شناسایی میشوند.
گام  :7ارزيابي جامع عملکردی تأمینکنندگان با نگاه توسعه .در این مرحله به تعیین
تأمین کنندگان نامزد از نگاه توسعه با ارزیابی جامع عملکردشان در سه محور امکانسنجی،
موفقیت سنجی و صالحیت سنجی پرداخته میشود .وزندهی معیارهای ارزیابی در این مرحله با
ورود اطالعات مقایسات زوجی مربوطه در مدل بهترین ـ بدترین صورت میپذیرد؛ سپس امتیاز
تأمینکنندگان در هر یک از شاخصهای یادشده با بیان عددی در بازه  1تا 10بر اساس کامالً
نامناسب – کامالً مناسب بودن تعیین میشود .برای مثال ،اگر توسعه تأمینکننده  ،1با توجه به
حمایت مدیریت (بهصورت زبانی) نسبتاً نامناسب است ،میتوان عدد  3را به آن نسبت داد؛ سپس
با استفاده از رویکرد تحلیل پارتو ،تأمینکنندگانی که از لحاظ ارزیابی جامع عملکردی انجامشده
برای توسعه امتیاز کمتری کسب کرده باشند ،حذف میشوند.
از نگاه کلی توسعه ،مهمترین شاخصهای ارزیابی تأمینکنندگان ،سطوح توانمندی ،عملکرد
دورهای و عالقهمندی هستند؛ همچنین ازآنجاکه اهداف توسعه تأمینکننده برای اقالم گروههای
مختلف می تواند متفاوت باشد ،برای ارزیابی جامع عمل کرد از نگاه توسعه به نوع اقالم توجه
میشود؛ یعنی اگر نوع قلم موردتأمین توسط تأمین کنندگان بحرانی یا گلوگاهی باشد ،آنهایی که
در این شاخصها بدتر هستند ،امتیاز بیشتری (ازلحاظ مناسببودن برای توسعه و در محدوده 1
تا )10میگیرند و اگر قلم غیربحرانی و اهرمی باشد ،تأمینکنندگانی که در این شاخصها بهتر
هستند ،امتیاز بیشتری میگیرند .جهت مابقی معیارها همواره مثبت و یکسان است.
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گام  :8تعیین برنامههای توسعه نامزد برای تأمینکنندگان نامزد .در این مرحله به تعیین
نوع برنامههای توسعه نامزد برای تأمینکنندگان نامزد با توجه به موارد زیر پرداخته میشود:
ـ شاخص عالقهمندی و توانمندی تأمینکنندگان برای تعیین نوع برنامههای توسعه []39؛
ـ تشکیل ماتریس تحلیل اهمیت ـ عملکرد بهمنظور تعیین سرنخهای بهبود و نوع و محتوای
برنامههای توسعه []32؛
ـ تحلیل هزینه ـ منفعت بهمنظور ارزیابی شاخص ارزش خالص فعلی برنامههای نامزد و حذف
برنامههای توسعه با شاخص ارزش خالص فعلی منفی؛
ـ انجام مذاکرات با تأمینکنندگان برای نظرخواهی.
گام  :9تعیین سطح امکانپذيری يا درجه دستیابي به اهداف توسعه .در این مرحله،
سطح امکان پذیری یا درجه دستیابی به اهداف توسعه با اجرای هریک از برنامههای توسعه نامزد
برای هر یک از تأمینکنندگان نامزد تعیین میشود .مقادیر سطح دستیابی بر اساس تجربه،
نمونههای مشابه در سایر سازمانها و یا مقادیر زبانی در بازه بین صفر تا یک تعیین میشوند.
گام  :10تصمیمگیری در مورد چگونگي تخصیص منابع توسعه به تأمینکنندگان نامزد

و انتخاب سبد برنامههای توسعه مناسب آنها .برای تصمیمگیری در مورد چگونگی
تخصیص منابع توسعه به تأمینکنندگان نامزد و انتخاب سبد برنامههای توسعه مناسب آنها از
مدل ریاضی دوهدفه زیر استفاده میشود که در آن پارامترها و متغیرها به شرح زیر تعریف
میشوند:
پارامترهای مدل رياضي
𝑠𝑖𝑉𝑃𝑁  :شاخص ارزش خالص فعلی برنامه توسعه 𝑖 برای تأمینکننده نامزد 𝑠
𝑘𝑤 :اهمیت هدف توسعه 𝑘

𝑘𝑠𝑖𝑃 :پیشرفت موردانتظار سازمان در هدف توسعه 𝑘 با اجرای برنامه توسعه نامزد 𝑖 برای
تأمینکننده نامزد 𝑠
𝑠𝑖𝑐  :هزینهی برنامه توسعه نامزد 𝑖 برای تأمینکننده نامزد 𝑠
𝑠𝑖 : ℎمیزان نیروی انسانی موردنیاز برنامه توسعه نامزد 𝑖 برای تأمینکننده نامزد 𝑠
𝐵 :بودجه درنظرگرفتهشده سازمان برای توسعه تأمینکنندگان
𝐻 :تعداد نیروی انسانی متخصص درنظرگرفتهشده سازمان برای امور توسعه.
متغیر تصمیم مدل رياضي:
𝑠𝑖𝑥  :انتخاب برنامه توسعه نامزد  iبرای اجرا در محل تأمینکننده s
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مدل رياضي:
𝑠𝑖𝑥 𝑠𝑖𝑉𝑃𝑁 ∑ ∑

𝑥𝑎𝑚

𝑠𝑖𝑥 𝑘𝑠𝑖𝑃 𝑘𝑤 ∑ ∑ ∑

𝑥𝑎𝑚

𝑠

𝑘

()1

𝑠

𝑖

𝑖

𝑠. 𝑡.
𝐵 ≤ 𝑠𝑖𝑥 𝑠𝑖𝑐 ∑ ∑
𝑠

𝑖

𝐻 ≤ 𝑠𝑖𝑥 𝑠𝑖∑ ∑ ℎ
𝑠

𝑖

}𝑥𝑖𝑠 ∈ {0,1

تابع هدف اول مدل  ،1به حداکثر سازی ارزش خالص فعلی در انتخاب برنامههای توسعه
تأمینک نندگان و تابع هدف دوم به حداکثر سازی درجه دستیابی به اهداف توسعه میپردازد.
محدودیت نخست ،سقف محدودیت بودجهای خریدار را برای توسعه تأمینکنندگان مشخص
میکند و محدودیت دوم به رعایت سقف محدودیت نیروی انسانی متخصص برای پیگیری امور
توسعه می پردازد .محدودیت آخر نیز نوع متغیرهای تصمیم را مشخص میکند؛ بنابراین با اجرای
مدل ریاضی و اخذ تأییدیه های الزم مدیریت ،به تصویب نهایی نامزدان توسعه و همچنین شیوه
تخصیص منابع و برنامههای توسعه به آنها و درنهایت انجام تشریفات اداری برای تشکیل
پروژههای توسعه پرداخته میشود .برای حل این مدل ریاضی ،به دلیل دوهدفهبودن آن ،از روش
پرکاربرد محدودیت اپسیلون تقویت شده استفاده شده است .برای اطالع از جزئیات این روش
میتوان به مرجع [ ]33رجوع کرد.
 .4تحلیل دادهها و يافتههای پژوهش

در این بخش ،رویکرد پیشنهادی اجرا شده و نحوه دستیابی به نتایج اعتبارسنجی میشود .بدین
منظور یک مثالی عددی برخاسته از یک مطالعه واقعی طبق گامهای رویکرد پیشنهادی ارائه
شده است .مدلهای ریاضی رویکرد بهترین ـ بدترین و انتخاب برنامه توسعه مناسب برای
تأمینکنندگان واجد شرایط (گام  )10در نرمافزار گمز کدنویسی و حل شده است.
خروجي گام  .1طبق این گام ،اهداف توسعه توسط تصمیمگیرنده انتخاب شد که عبارتاند از:
کاهش قیمت خرید؛ بهبود کیفیت؛ بهبود فرایند تحویل؛ بهبود پایداری و بهبود تابآوری در پایه
تأمین .با استفاده از رویکرد بهترین ـ بدترین ،خروجی وزنی هر یک از اهداف یادشده بهترتیب
 0/0849 ،0/0402 ،0/1982 ،0/1982 ،0/4783بهدست آمد که این نتایج موردانتظار بود؛ چراکه
هدف سنتی تمام خریداران کاهش هزینههای خرید ،افزایش کیفیت و کاهش زمان تحویل است.
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همچنین ،تصمیمگیرنده در نظر داشت تا بهدلیل افزایش یافتن رویدادهای مختلکننده در دنیای
امروز ،ترجیح بیشتری برای هدف تابآوری به نسبت پایداری زیستمحیطی و اجتماعی قائل
شود .در نهایت ،از این وزنها در مدل ریاضی و در گام  10استفاده میشود.
خروجي گام  .2طبق نظر تصمیمگیرنده ،از زمینههای تأمین شناسایی و خوشهبندیشده تحت
اقالم بحرانی ( 10مورد) ،گلوگاهی ( 8مورد) ،اهرمی ( 16مورد) و غیربحرانی ( 29مورد) (خروجی
فرآیند گروهبندی اقالم و تأمینکنندگان) و با توجه به اولویت آنها ،تنها  3مورد از  10زمینه
تأمین (اقالم) بحرانی به اقتضای زمان ،الزام بررسی تصمیمات توسعه را دارند .این الزام با توجه
به جلسههای طوفان فکری کارشناسان و تعداد زیاد عدم انطباق تأمینکنندگان با حداقل عملکرد
موردانتظار خریدار شناسایی شد.
خروجي گام  .3در این گام 3 ،زمینه تأمین نامزدشده توسط معیارهای مرتبط با امکانسنجی
فنی ،اولویتبندی شدند .وزنهای معیارهای امکانسنجی فنی توسعه تأمینکنندگان به شرح زیر
است :سطح تجربه فنی سازمان ()0/1833؛ سطح تخصص فنی سازمان ()0/0611؛ سطح تأثیر
در ریسک تأمین سازمان ()0/1208؛ سطح تأثیر در سودآوری سازمان ()0/2819؛ سطح سهولت
فناوریهای الزم ()0/2014؛ سطح امکان انتقال دانش فنی ()0/0403؛ سطح توانایی
تولیدکنندگان داخلی ( )00185/و سطح توانایی مشاوران داخلی (.)0/0926
با توجه به وزنهای بهدستآمده 3 ،زمینه تأمین نامزد نیز به روش مجموع وزنی امتیازدهی
شده است (نمودار  )1و با توجه به رویکرد تحلیل پارتو و نظر تصمیمگیرنده ،زمینههای تأمین 2
(با امتیاز  )6و ( 3با امتیاز  )4/6458شرایط ورود به بررسیهای امکان سنجی اقتصادی را دارند .با
توجه به نمودار  ،1رویکرد پارتو برای تشخیص امکانپذیرترین زمینههای تأمین از نگاه توسعه
مفید واقع شده است؛ بنابراین دو زمینه تأمین  2و  3که مجموع امتیازات تجمعی آنان کوچکتر
یا مساوی  80درصد شده است ،برای ادامه بررسیها انتخاب شدند.
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6

100
80
70 36

4 6458
4 4833

امتیازات

امتیازات تجمعي به درصد

نتیجه تحلیل پارتو 20-80

39 65

1

3

2

زمینههای تأمین

نمودار  .1نحوه استفاده از رویکرد پارتو برای انتخاب زمینههای تأمین حائز شرایط امکانسنجی فنی

خروجي گام  .4در این مرحله 2 ،زمینه تأمین راهیافته به ارزیابیهای امکانسنجی اقتصادی
توسط معیارهای مرتبط با آن اولویتبندی شدند .وزنهای معیارهای امکانسنجی اقتصادی
توسعه تأمینکنندگان به شرح زیر است :میزان انتظار سازمان برای بهبود در زمینه تابآوری
()0/0210؛ پایداری ()0/0163؛ فرایند تحویل ()0/0490؛ کیفیت ( ،)0/0490کاهش قیمت خرید
( )0/1144و هزینههای موردانتظار برای بهبود در زمینه تابآوری ()0/1416؛ پایداری (،)0/0307
فرایند تحویل ( ،)0/0849کیفیت ( )0/1416و کاهش قیمت خرید (.)0/3509
مشابه با گام  ،3با توجه به وزنهای بهدستآمده 2 ،زمینه تأمین نامزد تحت بررسیهای
اقتصادی نیز به روش مجموع وزنی امتیازدهی شدند (زمینه  3با  5/2893امتیاز و زمینه  2با
 2/7875امتیاز) و با توجه به رویکرد تحلیل پارتو (مشابه با گام  )3و نظر تصمیمگیرنده ،زمینه
تأمین  3شرط ورود به بررسیهای آتی را دارا است.
خروجي گام  :5با توجه به امتیازات امکانسنجی فنی و کالن و برگزاری جلسههای طوفان
فکری ،زمینه  3برای بررسیهای بعدی انتخاب شد و بهدلیل توافق حاصلشده ،نیازی به تکرار
گامهای  1تا  4نیست.
خروجي گام  .6از شش تأمینکننده موجود در زمینه تأمین  ،3تنها چهار مورد از نظر
تصمیمگیرنده ،قابلیت پیگیری توسعه را دارند .دلیل تصمیمگیرنده برای این نظر را میتوان
سهولت پیگیری توسعه عنوان کرد.
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خروجي گام  .7در این مرحله با توجه به معیارهای تعریفشده برای ارزیابی جامع عملکردی و
وزندهی به آنها (سطح عملکرد دورهای ( ،)0/0076سطح توانمندی ( ،)0/0692تواناییهای
مدیریت پروژه ( ،0)/0118حمایت مدیریت ( ،)0/1410ثبات در تصمیمگیری ( ،)0/00584سطح
عالقهمندی ( ،)0/0250مدتزمان همکاری ( ،)0/0250سهولت پیگیری توسعه (،)0/0566
بهاشتراکگذاری منابع توسعه ( ،)0/1925دردسترسبودن منابع توسعه ( ،))0/4870امتیاز 4
تأمینکننده نامزد در زمینه تأمین  3مشخص شد و تأمینکنندگان شماره ( 2با  4/9607امتیاز) و
( 3با  4/7315امتیاز) برای ارزیابیهای نهایی توسعه وارد گام بعد شدند.
خروجي گام  .8در این مرحله ،برنامههای توسعه هر تأمینکننده توسط تصمیمگیرنده مشخص
شدند (برای نمونه میتوان به مراجع [ ]42و یا [ ]45رجوع کرد) .بهطورکلی  5برنامه توسعه برای
تأمینکنندگان  2و  3پیشنهاد شد .این برنامهها بهصورت اعضای مجموعه تعریفشده در مدل
ریاضی همراه با هزینه ثابت اجرا ،شاخص ارزش خالص فعلی و تعداد نیروی انسانی متخصص
موردنیاز وارد مدل ریاضی میشوند.
خروجي گام  .9در این مرحله ،انتظار تصمیمگیرنده برای پیشرفت در هریک از اهداف توسعه با
توجه به خصوصیات برنامههای پیشنهادی در مرحله  ،8مشخص شد .این انتظار بهعنوان
شاخصهای پیشرفت موردانتظار سازمان در مدل ریاضی وارد میشوند (جدول .)5
خروجي گام  .10در این گام باید مدل ریاضی دوهدفه پیشنهادی اجرا شود .دادههای موردنیاز
برای حل این مدل در جدول  ،5آورده شده است.
جدول  .5دادههای مدل ریاضی انتخاب تأمینکنندگان برای توسعه و تخصیص برنامههای توسعه به آنها
تأمینکننده

برنامه توسعه

(میلیون تومان)

هزينه اجرا

نیاز به متخصص (نفر)

(میلیون تومان)

ارزش خالص فعلي

بهبود تابآوری

بهبود پايداری

تحويل

بهبود فرايند

3
4
5
1

260/311
626/618
450/426
258/095

8
7
15
5

59/15
70/616
14/356
168/81

0/589
0/304
0/265
0/464

0/15
0/776
0/872
0/628

0/131
0/666
0/16
0/723

0/351
0/231
0/502
0/594

0/36
0/831
0/11
0/286

بهبود کیفیت

1
2

165/490
573/069

5
3

35/178
110/525

0/131
0/435

0/762
0/669

0/991
0/25

0/579
0/16

0/998
0/64

خريد

3

اجرای برنامه

کاهش قیمت

2

میزان پیشرفت موردانتظار در اهداف توسعه با
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2
3

775/187
130/727

19
16

60/926
45/587

0/339
0/298

0/047
0/77

0/314
0/561

0/118
0/646

0/413
0/182

4

659/107

3

171/398

0/086

0/284

0/627

0/756

0/661

0/032 0/792 100/542
2
422/843
5
* کل بودجه  1202/016میلیون تومان و تعداد نیروی انسانی  30در نظر گرفته شد.

0/545

0/641

0/103

با توجه به دادهها ،مدل ریاضی دارای  10متغیر باینری (برابر با حاصلضرب تعداد
تأمینکننده در تعداد برنامه توسعه) و دو محدودیت (بودجه و منابع انسانی) است .با حل مدل و در
 0/31ثانیه جبهه پارتو همچون نمودار  ،2به دست آمد .با توجه به نظر تصمیم گیرنده و ترجیح بر
دستیابی به اهداف توسعه در ازای کسب ارزش خالص فعلی نسبتاً مطلوب ،یکی از نقاط جبهه
پارتو که در آن درجه دستیابی به اهداف توسعه  2/10و ارزش خالص فعلی  360/10بهدست آمده
بود ،انتخاب شد .در این نقطه از جبهه پارتو ،برنامههای توسعه  1و  2برای تأمینکننده  2و
برنامههای توسعه  1و  3برای تأمینکننده  3انتخاب میشوند؛ بنابراین با توجه به محدودیتها،
مدل ریاضی ،انتخاب برنامههای توسعه  4و  5را برای تأمینکنندگان میسر نمیداند .با توجه به
اینکه نتایج بهدستآمده با اطالعات ورودی از جدول  ،5همخوانی دارد ،میتوان دریافت که مدل
از لحاظ یافتن جواب صحیح و به لحاظ نظری معتبر است؛ همچنین تعداد متغیرهای باینری در
مدل ریاضی ،تنها به تعداد تأمینکننده و تعداد برنامه توسعه بستگی دارد و تعداد محدودیتها در
همهحاالت ثابت باقی خواهد ماند.
نقطه انتخابی
تصمیمگیرنده

1.5
1
0.5

400

390

380

370

360

350

درجه دستیابي به اهداف توسعه

2

340

ارزش خالص فعلي

نمودار  .2جبهه پارتو گزارش شده توسط رویکرد حل محدودیت اپسیلون تقویتشده و نقطه انتخابی توسط تصمیمگیرنده

با توجه به خروجیهای مشاهدهشده در هر گام ،مالحظه میشود که رویکرد پیشنهادی سه
مزیت کلیدی زیر را نسبت به مطالعات پیشین دارد:
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ـ نقش اقالم تأمین شونده در قالب زمینههای تأمین خریدار و نیز امکانسنجی فنی و اقتصادی
آنها در چارچوب رویکرد پیشنهادی دیده شده است .با این کار نوعی تحلیل هزینه ـ منعت
کالن انجام شده است که توجیهپذیری ورود به توسعه بخش تأمین را در نظر میگیرد؛
ـ عالوه بر معیارهای سطح توانمندی و عالقهمندی که تنها برای شناسایی نقاط قوت و ضعف
تأمینکنندگان استفاده میشوند ،معیارهایی در راستای سنجش احتمال موفقیت و نیز
امکانپذیری ورود به توسعه یک تأمینکننده نیز در نظر گرفته شدهاند که میزان موفقیت
موردانتظار با اجرای یک پروژه توسعه تأمینکننده را برای خریدار بیشتر میکند؛ بنابراین عالوه بر
نگرشهای متمرکز بر خصوصیات تأمینکننده در مبانی نظری ،به نگرش خریدار و خصوصیات
وی نیز توجه میشود؛
ـ برای انتخاب و تخصیص برنامههای توسعه نامزد به تأمین کنندگان واجد شرایط توسعه ،یک
مدل ریاضی دو هدفه ارائه شده است که نقش شاخص ارزش خالص فعلی و نیز میزان پیشرفت
انتظاری خریدار از اجرای آنها را در نظر میگیرد.
 .5نتیجهگیری و پیشنهادها

در این پژوهش ،یک رویکرد کاربردی برای پیشبرد اهداف توسعه تأمینکننده توسط خریداران
پیشنهاد شد .برای نخستین بار ،رویکرد معرفی شده تمامی ابعاد الزم ازجمله توجه به اهداف
توسعه ،نقش زمینههای تأمین (بهعنوان خوشههایی از تأمینکنندگان که اقالمی یکسان از لحاظ
تأثیر بر ریسک و سودآوری ایجاد میکنند) ،ارزیابیهای جامع عملکردی تأمینکنندگان برای
تشخیص واجدان شرایط توسعه و نیز تصمیمات انتخاب برنامههای توسعه مناسب برای هر یک
از تأمینکنندگان نامزد توسعه را حمایت میکند.
در این پژوهش مشاهده شد که تعیین اهمیت اهداف توسعه میتواند نقش مهمی برای
پیگیری توسعه و بهویژه تخصیص و تنظیم برنامههای توسعه داشته باشد؛ همچنین ویژگیهای
اقالم تأمینشونده برای نخستین بار در قالب رویکرد پیشنهادی لحاظ شده و نشان داده شد که
نهتنها معیارهای مهمی برای امکان سنجی فنی و اقتصادی ورود به توسعه در این زمینهها وجود
دارد و حائز اهمیت است ،بلکه با تشخیص زمینههای تأمین مهم از نظر توسعه ،قبل از بررسی
تأمینکنندگان ،میتوان حجم عظیمی از مراحل و گزینههای تصمیمگیری را کاهش داد .این امر
بهخصوص برای شرکتهایی با بیش از چندین هزار تأمینکننده بسیار اثرگذار است .در پایان
مشاهده شد که توسط یک مدل ریاضی میتوان برنامههای توسعه را از نظر میزان پیشرفت
موردانتظار خریدار در اهداف توسعه و نیز ارزش خالص فعلی آنها بررسی کرد تا برای
تصمیمگیرنده ،تعداد گزینه های بیشتری برای انتخاب با توجه به نیاز وی و اقتضای زمان وجود
داشته باشد .درنتیجه این موارد ،راه برای تصمیمگیری در خصوص توسعه و یا عدمتوسعه یک

32

چشمانداز مديريت صنعتي ،سال دوازدهم ،شماره  ،46تابستان 1401

تأمینکننده هموارتر خواهد شد.
بهعنوان پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی میتوان مراحل رویکرد ارائهشده را با معیارهای
جدید و کاملتری دنبال کرد؛ همچنین استفاده از روشهای تصمیمگیری تحت شرایط
عدمقطعیت (برای مثال از متغیرهای زبانی و فازی بهمنظور بیان ترجیحات تصمیمگیرنده استفاده
میکنند) نیز میتواند مسیری مناسب برای پژوهشهای آتی در این زمینه باشد .در پژوهش
حاضر ،مدل ریاضی دوهدفه ارائهشده جهت انتخاب تأمینکننده برای توسعه و تخصیص برنامه
توسعه به وی با مفروضات حداقلی طراحی و اعتبارسنجی شده است؛ بنابراین توسعه و
بهکارگیری آن در حوزههای کاربردی دیگر میتواند یک مسیر پژوهشی مهم باشد.
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