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Astract
The main purpose of this study is to identify traditional, green and
resilience evaluation criteria in the performance of green and resilient
suppliers and rank them with the path analysis approach, SWARA and
TOPSIS in Fanavaran Petrochemical Company. The research method is
applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of data
collection. The statistical population is 55 experts that due to their
limitations, the opinions of all members of the society were studied in
the first stage with path analysis. In the second stage, 30 experts were
selected as a statistical sample for ranking criteria and in the third stage,
10 supply managers were selected to supplier ratings. Among the
traditional criteria, the sub-criterion "quality" in the first rank and the
sub-criterion "trading volume" in the last rank; Among the green
criteria, "observance of necessary standards" as the most important subcriterion and "observance of environmental issues" in the last rank;
Among the resilience criteria, "agility" was in the first place and
"complexity" in the last place. In the final evaluation of the main
criteria, the criterion of "resilience" came in the first rank, the criterion
of "green" in the second rank and the criterion of "traditional" in last.
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چکیده
هدف اصلی این پژوهش ،شناسایی معیارهای ارزیابی سنتی ،سبز و تابآوری در عملکرد تأمینکنندگان
سبز و تابآور و رتبهبندی آنها با رویکرد تحلیل مسیر ،سوارا و تاپسیس در شرکت پتروشیمی فناوران
است .روش پژوهش از نظر هدف ،کاربردی و از نظر جمعآوری دادهها ،توصیفی ـ پیمایشی است .ابتدا با
تحلیل مسیر ،اهمیت معیارها بررسی شد .جامعه آماری 55 ،نفر از خبرگان شرکت یادشده است که بهدلیل
محدودبودن ،نظرهای کل اعضای جامعه در مرحله اول موردمطالعه قرار گرفت .در مرحله دوم با روش
غیراحتمالی و هدفمند 30 ،نفر از صاحبنظران بهعنوان نمونه آماری برای رتبهبندی معیارها انتخاب و در
مرحله سوم  10نفر از مدیران حوزه تأمین بهمنظور آزمون مدل و رتبهبندی تأمینکنندگان انتخاب شدند.
طبق نتایج از میان معیارهای سنتی ،زیرمعیار «کیفیت» با بیشترین وزن از نظر اهمیت در رتبه نخست و
زیرمعیار «حجم معامالت» در رتبه آخر؛ از میان معیارهای سبز ،زیرمعیار «رعایت استانداردهای الزم»
بهعنوان مهمترین زیرمعیار و زیرمعیار «رعایت مسائل زیستمحیطی» در رتبه آخر؛ از میان معیارهای
تابآوری ،زیرمعیار «چابکی» در جایگاه نخست و زیرمعیار «پیچیدگی» در جایگاه آخر قرار گرفت .در
ارزیابی نهایی اهمیت معیارهای اصلی پژوهش نیز معیار «تابآوری» در رتبه نخست ،معیار «سبز» در رتبه
دوم و معیار «سنتی» در رتبه آخر قرار گرفت.
کلیدواژهها :عملکرد؛ تأمین کنندگان سبز و تابآور؛ تحلیل مسیر؛ سوارا؛ تاپسیس.
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 .1مقدمه

فرآیند تصمیمگیری و انتخاب تأمینکنندگان بهدلیل صرف بیش از  50درصد هزینههای کل شرکت
در خرید ،نقشی اساسی در مدیریت زنجیره تأمین ایفا میکند [ .]31هرچند انتخاب مناسب
تأمینکننده فرایندی کمهزینه و سهلالوصول تلقی میشود ،اما در عمل تأثیر بسزایی بر کیفیت
خدمات و محصوالت تولیدی شرکت دارد و موفقیت و شکست شرکت را در بسیاری از موارد تحت
تأثیر قرار میدهد .مطالعات متعدد حاکی از آن است که در بسیاری از موارد یک حلقه معیوب در
زنجیره تأمین ،کل سیستم تأمین را مختل کرده و ذینفعان متعدد زنجیره تأمین را ناکام گذاشته
است؛ تا جایی که بسیاری از پژوهشگران عقیده دارند بهبود عملکرد مالی بهعنوان مؤثرترین بُعد
بهرهوری شرکت تا حدود زیادی به نوع روابط موجود بین دو رکن شرکت ،یعنی مدیریت زنجیره
تأمین و مشتریان بستگی دارد .بر این اساس عقیده بر این است که مدیریت زنجیره تأمین پایدار
یک فلسفه مهم سازمانی برای دستیابی به سود با کاهش ریسک مخاطرات زیستمحیطی و
درعینحال بهبود عوامل اقتصادی و اجتماعی است []15؛ بهگونهای که امروزه رقابت بین شرکتها
جای خود را به رقابت بین تعیین زنجیرههای تأمین داده است .مدیریت زنجیره تأمین مرتبط ب ا
فعالیتهای کسبوکار  ،از خرید مواد اولیه تا ساخت و توزیع ،خدمات مشتریان و در پایان پردازش
دوباره و امحای محصوالت را شامل میشود .برخی پا را از این هم فراتر گذاشتهاند و معقتدند که
در بازار جهانی شرکتها بیشتر به زنجیرههای تأمین خود متکی هستند تا بتوانند رقاب ت را حفظ
کنند .رقابت شدید موجب شده است تا شرکتها بازارهای جدید و هزینههای تولید کمتر را از طریق
توسعه زنجیرههای تأمین خود که به ایجاد زنجیرههای تأمین جهانی پیچیدهتر منجر شده است،
سوق دهند [.]7
دراینمیان انتخاب تأمینکنندگان کارآمد نقش کلیدیتری را ایفا میکند .انتخاب تأمینکننده
به مسئله تصمیم گیری چندمعیاره در ارزیابی عملکرد تأمین کنندگان با چندین معیار با هدف خرید
موارد از مناسبترین تأمینکننده اشاره دارد .در این زمینه علیرغم اهمیت قیمت ،سایر معیارهای
ارزیابی مؤثر بر کارایی و بهرهوری در محیط تولیدی و هزینههای کلی شرکتها همانند تحوی ل
بهموقع و غیره نیز مدنظر قرار میگیرند؛ بنابراین این پژوهش با مالحظه خأل پژوهشهای
انجامشده ،بر روی بررسی تمامی معیارهای عملکردی (سنتی ،سبز و تابآوری) بهصورت همزمان
در انتخاب تأمین کنندگان شرکت پتروشیمی فناوران تمرکز دارد .صنعت پتروشیمی از صنایع مادر
و اشتغالزا است که بهعنوان تغذیهکننده سایر بخشهای صنعت میتواند بهعنوان موتور محرک
اقتصاد کشور ،نقش اساسی را ایفا کند  .از طرف دیگر با توجه به تأثیرات صنعت پتروشیمی بر
محیطزیست و اثرات آالیندههای مختلف آن ،توسعه این صنعت بدون توجه به موارد مذکور
امکانپذیر نیست و تبعات جبرانناپذیری را برای کشور به ارمغان خواهد آورد .در این میان ،شرکت
پتروشیمی فناوران (سهامی عام) بهعنوان یکی از صنایع کلیدی پتروشیمی انتخاب شد .فعالیت این
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شرکت در زمینه احداث ،راهاندازی و بهرهبرداری واحدهای متانول ،اسید استیک و منواکسید کربن
بهمنظور صادرات ،استفاده در صنعت پتروشیمی و صنایع پاییندستی است و منطبق با اهداف و
سیاست های کالن بخش صنعت در رابطه با صادرات ،ایجاد اشتغال ،انتقال دانش فنی ،تربیت
نیروی مت خصص و تولید محصوالت پتروشیمی با ارزشافزوده باال از گاز طبیعی است .با توجه به
اهمیت موضوع مدیریت زنجیره تأمین سبز و تابآور در شرکت پتروشیمی فناوران ،ضرورت اجرای
عملیاتی این سیستم در این شرکت احساس میشود .بدین منظور ابتدا با مرور گسترده مبانی نظری
و مصاحبه و بحث با خبرگان و مدیران خرید شرکت یادشده ،معیارهای عملکردی استخراج و
پیشنهاد شد .بدین منظور رویکرد پیشنهادی این پژوهش در چهار مرحله توسعه یافته است :در
مرحله نخست ،معیارها و زیرمعیارهای کلیدی سنتی ،سبز و تابآوری مؤثر بر سیستم مدیریت
زنجیره تأمین شناسایی و بهصورت مدلی مفهومی ارائه میشود .در مرحله دوم ،با بهکارگیری
رویکرد تحلیل مسیر ،معیارهای نهایی مؤثر بر سیستم مدیریت یکپارچه زنجیره تأمین در شرکت
پتروشیمی فناوران شناسایی و در مرحله سوم ،وزن (اهمیت) معیارها و زیرمعیارها با استفاده از
تکنیک تصمیمگیری سوارا 1محاسبه و استخراج میشود .درنهایت در بخش چهارم ،با بهکارگیری
تکنیک تصمیمگیری تاپسیس ،2تأمینکنندگان شرکت یادشده ارزیابی شده و بر مبنای عملکرد
رتبهبندی میشوند.
 .2مباني نظری و پیشینه پژوهش

در این بخش ،مبانی نظری و پیشینه در دو بخش زیر موردبحث و بررسی قرار میگیرد:
 .1معیارهای عملکرد سنتی و سبز؛
 .2معیارهای تابآوری در ارزیابی تأمینکنندگان.
.
معیارهای سنتي و سبز در ارزيابي عملکرد تأمینکنندگان .بیشتر مطالعات قبلی بر ارزیابی و
انتخاب تأمینکنندگان بر مبنای معیارهای سنتی عملکرد تمرکز کردهاند و کمتر به شناسایی
معیارهای عملکردی سبز و تابآوری و ارزیابی بر مبنای این معیارها پرداختهاند [ .]4 ،11در این
میان دیکسون ،)1996( 3بر  23پارامتر ارزیابی تأمینکنندگان توسط تصمیمگیرندگان تأکید کرده
است [ .]10ها و کریشنان )2008( 4این معیارها را بهروزرسانی کرده و چندین معیار سنتی را بر آن
اضافه کردند [ .]14بر مبنای پژوهش آنها ،سنتیترین معیارهای عملکرد هر کسبوکار ،در ارزیابی

1. SWARA
2. TOPSIS
3. Dickson
4. Ha & Krishnan
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تأمینکنندگان دربرگیرنده کیفیت ،هزینه و تحویل است .معیارهای عمومی سبز نیز شامل
سیستمهای مدیریت محیطی مصرف منابع ،طراحی زیستمحیطی و مدیریت اتالف (ضایعات)
هستند .همچنین میتوان به پژوهشهای گویندان 1و همکاران [ ]12در این زمینه نیز اشاره کرد.
در هر صورت مسئولیت شرکتها در مالحظه تأثیرات محیطی فعالیتهای زنجیره تأمین در حال
افزایش است [ .]23مدیریت زنجیره تأمین سبز بهعنوان فعالیت خرید ،تولید ،بازاریابی ،بستهبندی
متنوع سبز و فعالیتهای لجستیک با تأکید بر کاربردهای محیطی آن است [ .]24در هر صورت در
این زمینه تأمینکنندگان به ارائه منابع اجتنابناپذیر ریسک خارجی تمایل دارند [ .]28مدیریت
خرید معموالً معیارهای ارزیابی عملکرد سنتی و سبز را در نظر میگیرد و ممکن است معیارهای
تابآوری را نادیده بگیرد [.]18
شن 2و همکاران ( ،)2013یک رویکرد فازی برای ارزیابی تأمینکنندگان سبز پیشنهاد دادند
[ .]30اکمان ،)2015( 3یک چارچوب ارزیابی دومرحلهای تأمینکننده برای ارزیابی تأمینکنندگان
سبز پیشنهاد کرد [ .]3کو 4و همکاران ( ،)2011یک رویکرد یکپارچه با استفاده از فرآیند تحلیل
شبکهای و تحلیل پوششی دادهها 5برای ارزیابی تأمینکننده سبز پیشنهاد دادند [.]20
گویندان و همکاران ( ،)2015یک رویکرد ادغامی از برنامه ریزی خطی چندهدفه و تصمیمگیری
چندمعیاره بهمنظور انتخاب بهترین تأمینکننده سبز توسعه دادند [ .]12سونگا 6و همکاران (،)2017
یک رویکرد یکپارچه برای ارزیابی تأمینکنندگان با مالحظه معیارهای اقتصادی ،اجتماعی و سبز
با بهکارگیری روش مقایسات زوجی شایستگی 7در تعیین اهمیت نسبی بر اساس استحکام دیمتل
در دستکاری مسائل پیچیده و درهمتنیده با داده کمتر و مزیت اعداد خشن 8در انعطافپذیری
مرتبط با اطالعات مبهم ،پیشنهاد دادند [ .]32ماسودین 9و همکاران ( ،)2018تأثیر ابتکارات و
تمایالت مدیریتی بر اتخاذ مدیریت زنجیره تأمین سبز در عملکرد تولیدی اندونزی را بررسی کردند
[ .]22امانی و همکاران ( ،)2018موانع پذیرش زنجیره تأمین سبز با استفاده از تکنیک دیمتل
فازی را شناسایی و بررسی کردند [ .]4تقیزاده یزدی و همکاران ،در پژوهشی با عنوان «سنجش
روابط میان عوامل تأثیرگذار بر پیادهسازی مدیریت زنجیره تأمین سبز و رتبهبندی شرکتهای
حاضر در زنجیره تأمین (مطالعه موردی :صنعت کاشی و سرامیک استان یزد)» به شناسایی و
1. Govindan
2. Shen
3. Akman
4. Kuo
)5. Data Envelopment Analysis (DEA
6. Songa
7. Merit
8. Rough
9. Masudin
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سنجش روابط میان عوامل مؤثر بر اجرای مدیریت زنجیره تأمین سبز در صنعت کاشی و سرام
استان یزد و رتبهبندی هفت شرکت از شرکتهای موجود در یکی از زنجیرههای تأمین موجود
در این صنعت پرداختند که طبق توافق خبرگان ،بهعنوان شرکتهای مهم و کلیدی آن زنجیره
تأمین انتخاب شدند [ .]34با توجه به مبانی نظری ،معیارهای سنتی 1کلیدی در ارزیابی عملکرد
4
تأمینکنندگان بهصورت کیفیت ،)TC2( 2قابلیت اطمینان تحویل ،)TC3( 3تاریخچه عملکرد
( ،)TC4حجم معامالت ،)TC5( 5پیشزمان سفارش ،)TC6( 6ظرفیت عملیاتی )TC7( 7درنظرگرفته
شدند [ .]32درنهایت معیارهای کلیدی سبز 8در ارزیابی عملکرد تأمینکنندگان بهصورت جدول ،1
پیشنهاد شده است [.]24 ،32 ،33 ،17 ،22
جدول  .1معیارهای کلیدی سبز در ارزیابی عملکرد تأمینکنندگان
مشارکت و مقررات دولت و استانداردها
رعایت استانداردهای الزم ()GC1

رعایت مسائل زیستمحیطی ()GC2

تعهد و مدیریت کارکنان و
نیازمندیهای مشتریان ()GC3

رعایت استانداردهای الزم در خرید مواد اولیه
طراحی محصوالت در جهت کاهش مصرف انرژی و مواد
تولید و بستهبندی سبز
رعایت استانداردهای الزم در خرید ماشینآالت ،تجهیزات و ابزار
بازیافت و استفاده مجدد از پسماندها و ضایعات در داخل و خارج شرکت
گواهینامههای محیطی
مدیریت کیفیت جامع محیطی
مدیریت استخدام و تخصیص فنی نیروی انسانی
تعهد مدیریت ارشد
نیازمندیهای مشتری

معیارهای تابآوری در ارزيابي عملکرد تأمینکنندگان .مفهوم تابآوری یعنی توانایی یک
شرکت یا زنجیره تأمین برای مقاومت و بهبود همزمان در مقابل اختالالت؛ ازاینرو تابآوری در
چشمانداز مدیریت زنجیره تأمین از اهمیت بسیار باالیی برخوردار شده است .اختالالت تأمینکننده
میتواند با قطع جریانهای عرضه ،فقدانهای زیادی را به کل زنجیره تأمین تحمیل کند .معیارهای
تابآوری به قابلیت تأمینکنندگان برای مقابله با ریسکها و رخدادهای غیرمنتظره و
1. Traditional Criteria
2. Quality
3. Delivery Reliability
4. Performance History
5. Turnover
6. Lead Time
7. Operating Capacity
8. Green Criteria
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غیرقابلپیش بینی و تأثیرگذار بر کارایی و سرعت باالتر نسبت به سایر تأمینکنندگان اشاره دارد
[ .]26مرور مبانی نظری نشان داد که مطالعات پژوهشی با استفاده از رویکردهای کمّی برای حل
مسائل انتخاب تأمینکنندگان ،محدود است.
تابآوری با مفهوم قابلیت سیستم در تطبیق کارایی و اختالالت منتظره و قابلپیشبینی و
برگشت سیستم به فرآیند طبیعی جزو جنبههای ضروری هر سیستم مدیریت زنجیره تأمین محسوب
میشود [ .]35به دنبال یک زلزله در ژاپن «شرکت اپل» قادر به تولید آیپد  12ناشی از فقدان
فلشمموری و باتری نبود (اخبار بیبیسی 18 ،2مارچ  )2011که این امر به خاطر یک اختالل
غیرقابلپیشبینی در زنجیره تأمین رخ داده بود .این مسئله بهطور خاص موجب ایجاد اختالل در
بخش خودروسازی و زنجیرههای تأمین خردهفروشی انگلستان شد .اخیراً طوفان شن به اختالالت
عمده در زنجیرههای تأمین ایاالت متحده منجر شده است []35؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت
معیارهای تابآوری باید بهعنوان قابلیت تأمینکننده بهمنظور مقابله با ریسک و رخدادهای
غیرقابلپیش بینی در جهت افزایش سریع کارایی نسبت به سایر تأمینکنندگان موردمالحظه قرار
گیرند .این معیارها توسط پرویس 3و همکاران ( ،)2016شناسایی و تحلیل شد [ .]28اخیراً چارچوبی
برای توسعه و بهکارگیری استراتژی زنجیره تأمین تابآور پیشنهاد شده است که ارتباط پارادایمهای
مدیریتی مختلف را نشان میدهد .پژوهشگران چهار رکن توانمندساز را بهعنوان عوامل کلیدی
بهمنظور بهبود تابآوری زنجیره تأمین پیشنهاد کردهاند که عبارتاند از :افزونگی؛ چابکی؛ نابی و
انعطافپذیری .4در هر صورت عامل وضوح و شفافیت نیز بهعنوان یک عامل اساسی تابآوری
توسط مدیران خرید شرکت موردمطالعه به این پژوهش الحاق شد .با توجه به اینکه معیارهای
سنتی ،نظیر پایداری و تابآوری محیطی ،در ایجاد زنجیره تأمین رقابتی و موفق مؤثر هستند،
انتخاب تأمینکنندگان با پیچیدگی بیشتری مواجه شده است.
در این زمینه میترا 5و همکاران ( ،)2009چندین رکن و معیار موردمالحظه در انتخاب
تأمینکنندگان تابآور را شناسایی کردهاند [ .]23کلیبی و مارتل ،)2010( 6یک مدل برنامهریزی
عدد صحیح مختلط برای انتخاب تأمین کنندگان و مسائل تخصیص سفارش فرمولهبندی کردند
[ .]19هالدار 7و همکاران ،یک رویکرد تصمیمگیری چندمعیاره فازی با درنظرگرفتن درجات اهمیت
شاخصهای علمی بهصورت متغیرهای زبانی فرمولهشده با اعداد فازی مثلثی و ذوزنقهای توسعه
دادند [ .]13ترابی و همکاران ( ،)2015یک مدل بهینهسازی چندهدفه استوکستیک فازی برای حل
1. iPad 2
2. BCC
3. Purvis
4. Redundancy, agility, leanness and flexibility (RALF).
5. Mitra
6. Klibi and Martel
7. Haldar
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مسائل انتخاب تأمین کنندگان و مسائل تخصیص سفارش بهمنظور بهبود تابآوری زنجیره تأمین
تحت ریسکهای عملیاتی و مختل پیشنهاد کردند [ .]35شائو 1و همکاران ( ،)2016یک سیستم
پشتیبان تصمیم ارزیابی تأمین کنندگان با استفاده از روش ویکور و با درنظرگرفتن معیارهای عموم ی
و تابآوری پیشنهاد دادند [ .]30پرامانیک 2و همکاران ( ،)2017یک رویکرد تصمیمگیری چندمعیاره
فازی بهمنظور کمک به توسعه فعالیت انتخاب تأمینکنندگان تابآور ارائه کردند [ .]27محمد 3و
همکاران ( ،)2017cبا شناسایی مجموعهای از معیارها و زیرمعیارها بهصورت یک چارچوب یکپارچه
به ارزیابی عملکرد تأمینکننده تاب آور و سبز با استفاده از رویکرد ترکیبی فرآیند تحلیل
سلسله مراتبی و تاپسیس فازی و پرداختند [ .]26ابزر ( ،)2016پژوهشی با عنوان «شناسایی و
اولویتبندی عوامل مؤثر در مدیریت تابآوری زنجیره تأمین با استفاده از تکنیک فرآیند تحلی ل
شبکهای (مطالعه موردی :سامان خودرو)» ارائه داده است [ .]1خدابخش و همکاران ( )2015به
شناسایی و رتبهبندی عوامل تابآوری زنجیره تأمین در شرایط بحرانی با رویکرد پدافند غیرعامل
در شرکت ایرانخودرو پرداختند [ .]18با توجه به مرور مبانی نظری ،معیارهای تابآوری 4در ارزیابی
عملکرد تأمینکنندگان بهصورت جدول  ،2پیشنهاد شدهاند.
جدول  .2معیارهای کلیدی تابآوری در ارزیابی عملکرد تأمینکنندگان
افزونگی)RC1( 5
چابکی 7زنجیره تأمین
()RC2
پیچیدگی )RC3( 10
آشکاری 13زنجیره تأمین
()RC4
انعطافپذیری)RC5( 14

محمد و همکاران ()2018؛ کمال احمدی 6و همکاران ()2016؛
8

9

محمد و همکاران ()2018؛ پرویس و همکاران ()2016؛ راجش و
همکاران ()2016؛
12
کاروالهو 11و همکاران ()2012؛ بالکهارست و همکاران ()2005؛
کمالاحمدی و همکاران ()2016؛ راجش و همکاران ()2016؛
راجش و همکاران ()2016؛ جایارام 15و همکاران []2009؛

]26و[17
]26و28و[29
]9و[8
]17و[29
]29و[16

1. Sahu
2. Pramanik
3. Mohamed
4. Resilience Criteria
5. Redundancy
6. Kamalahmadi
7. Agility
8. Purvis
9. Rajesh
10. Complexity
11. Carvalho
12. Blackhurst
13. Visibility
14. Flexibility
15. Jayaram
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در هیچیک از پژوهشهای قبلی ،تمامی معیارهای عملکردی (سنتی ،سبز و تابآوری) بهطور
همزمان و یکپارچه بررسی نشدهاند؛ بنابراین انتخاب تأمینکنندگان توسط تصمیمگیرندگان نیز تنها
بر مبنای یکی از این معیارها صورت گرفته است؛ بنابراین درنظرگرفتن یکپارچه این معیارها برای
ارزیابی تأمینکنندگان رویکرد نوینی را در این پژوهش فراهم ساخته است.
مدل مفهومي يکپارچه پژوهش .در این پژوهش ،با توجه به مرور گسترده مبانی نظری،
معیارهای اصلی و کلیدی (سنتی ،سبز ،تابآوری) در ارزیابی عملکرد تأمینکنندگان شناسایی و
استخراج شدند که در شکل  ،1بهصورت مدل مفهومی سلسلهمراتبی معیارها (سنتی ،سبز و
تابآوری) و زیرمعیارها در انتخاب تأمینکنندگان ارائه شده است.
سؤالهای پژوهش .با توجه به مدل مفهومی پیشنهادی ،سؤالهای زیر مطرح میشود:
 .1عوامل کلیدی سیستم یکپارچه ارزیابی عملکرد تأمینکنندگان «سنتی ،سبز و تابآوری» در
شرکت پتروشیمی فناوران کداماند؟
 .2آیا زیرمعیارهای تشکیلدهنده زنجیره تأمین سنتی ،سبز و تاب آور شناساییشده در شرکت
پتروشیمی فناوران از اثربخشی و قدرت تبیینکنندگی الزم بر اساس رویکرد تحلیل مسیر برخوردار
هستند؟
 .3اهمیت هریک از مؤلفههای تشکیلدهندهی معیارهای کلیدی سنتی ،سبز و تابآور شناساییشده
با رویکرد سوارا چقدر است؟
 .4کدامیک از تأمین کنندگان با درنظر گرفتن تمامی معیارها (سنتی ،سبز و تابآوری) از رتبههای
باالتری برخوردار هستند؟
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هزينهها

کیفیت
قابلیت اطمینان تحويل
معیارهای سنتي

تاريخچه عملکرد
حجم معامالت
پیشزمان سفارش
ظرفیت عملیاتي

استانداردهای الزم
انتخاب تأمینکنندگان
سبز و تابآور

معیارهای سبز

مسائل زيستمحیطي
تعهد مديريت و نیاز
مشتريان
افزونگي
چابکي

معیارهای تابآوری

پیچیدگي
آشکاری
انعطافپذيری

شکل  .1مدل مفهومی سلسله مراتبی معیارها و زیرمعیارها (سنتی ،سبز و تابآوری) در انتخاب تأمینکنندگان
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 .3روششناسي پژوهش
1

2

پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی و از نظر روش گردآوری دادهها ،از نوع توصیفی ـ پیمایشی
است .این پژوهش همانند پژوهشهای پیمایشی ،از طریق ابزار پرسشنامه به توصیف نظاموار
وضعیت فعلی میپردازد و ویژگیها و صفات آن را مطالعه و بررسی میکند .گردآوری دادهها با
استفاده از پرسشنامه و مصاحبه صورت گرفت .جامعه آماری پژوهش با هدف ارزیابی عوامل
شناساییشده و درنهایت استخراج عوامل نهایی و تبیینکننده سیستم یکپارچه ارزیابی عملکرد
تأمینکنندگان «سنتی ،سبز و تابآوری» در شرکت پتروشیمی فناوران کشور با رویکرد تحلیل
مسیر تعریف شد ،بدین منظور کل متخصصان ،مدیران و خبرگان با تجربه مفید و صاحبنظر در
رابطه با این سیستم که تعداد آنها  55نفر بود ،بهعنوان جامعه آماری پژوهش تعیین شد و به
علت محدودبودن جامعه ،نظرهای تمامی آنها موردمطالعه و بررسی قرار گرفت؛سپس بهمنظور
رتبهبندی معیارها بر اساس تکنیک تصمیمگیری سوارا ،پس از مشاورههای انجامشده با مدیریت
عالی شرکت  30،نفر از آنها بنا بر تخصص و تجربه آنها در حوزه عملیاتی شناسایی شدند و
بر اساس پرسشنامه سوارا نظراتشان برای رتبهبندی معیارها وزیر معیار موردمطالعه قرار گرفت.
در مرحله سوم نیز بهمنظور آزمون مدل و همچنین رتبهبندی تأمین کنندگان  10نفر از مدیران
مرتبط با حوزه زنجیره تأمین انتخاب شد و بر اساس نظهای آنها تأمینکنندگان رتبهبندی شدند.
در این پژوهش ،پژوهشگران با این تعداد خبره در مرحله نخست به اشباع نظری در حوزه
موردبررسی دست یافتند؛ چراکه اشباع نظری زمانی حاصل میشود که دیگر دادهای جدیدی که
به تعریف خصوصیات یک طبقه کمک میکند به پژوهش وارد نشود و تمام مقایسههای موردنظر
اتفاق افتاده باشد .3درواقع این خبرگان همگی از مدیران رده اول شرکت پتروشیمی فناوران کشور
هستند و کامالً به موضوع موردبررسی اشراف دارند؛ سپس این عوامل وارد پرسشنامه پژوهش
حاضر شد و در اختیار خبرگان موردنظر قرار گرفت تا نظرهای خود را در مورد اهمیت عوامل از
نظر تأثیرگذاری بیان کنند .در مرحله بعد با استفاده از گامهای تکنیک سوارا ،اطالعات پرسشنامه
تحلیل شد تا به این وسیله وزن این عوامل کلیدی و رتبهبندی آنها حاصل شود .روش سوارا
ازجمله روشهای ذهنی برای تعیین وزن شاخصها با استفاده از نظر خبرگان است که پس از
رتبهبندی شاخصها ،وزن آنها را محاسبه میکند .وزن هـر معیـار نشاندهندهی اهمیت آن
است [ .]2در ادامه بهمنظور رتبهبندی عملکردی تأمینکنندگان سبز و تابآور از تکنیک تاپسیس
با استفاده از نظرهای تصمیمگیرندگان حوزه تأمین استفاده شد .شکل  ،2فلوچارت روش ارائهشده
در این پژوهش را نشان میدهد.

1. Applied research
2. Survey research
3. Sharma, 2010
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مرور مبانی نظری مرتبط با معیارهای مؤثر در اجرای موفق یکپارچه از مجلههای اخیراً گزارششده
طراحی ،توزیع و جمعآوری  55پرسشنامه از طریق نظرهای خبرگان و مدیران شرکت پتروشیمی فناوران کشور

اجرای آزمون آماری تحلیل مسیر به منظور بررسی تأثیرگذاری و استخراج معیارهای نهایی در شرکت یادشده

به کارگیری تکنیک سوارا به منظور تعیین وزن (اهمیت) معیارها و درنهایت اولویتبندی آنها از طریق نظرهای  30خبره

بهکارگیری تکنیک تاپسیس بهمنظور رتبهبندی تأمینکنندگان سبز و تابآور شرکت از طریق نظرهای  10خبره

ارائه پیشنهادهای کاربردی به شرکت موردمطالعه برای بهکارگیری موفق سیستم یکپارچه تأمینکنندگان

شکل  .2فلوچارت روش پژوهش

 .4تحلیل دادهها و يافتههای پژوهش

تحلیل مسیر و بررسي نقش عوامل کلیدی در شرکت پتروشیمي فناوران .پس از طراحی
مدل مفهومی ،با استفاده از نرمافزار  SPLSضرایب مسیر بین روابط تعیینشده محاسبه شد .مقدار
ضرایب ذکرشده در جدول  ،3آورده شده است که نشان از پایایی و روایی مناسب عوامل پژوهش
دارد.

جدول  .3ضرایب و مؤلفههای مربوط به عوامل
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1

پايايي ترکیبي

عوامل

آلفای کرونباخ

میانگین واريانس استخراجي

هزینهها
کیفیت
قابلیت اطمینان تحویل
تاریخچه عملکرد
حجم معامالت
پیشزمان سفارش
ظرفیت عملیاتی
رعایت استانداردهای الزم
رعایت مسائل زیستمحیطی
تعهد و مدیریت کارکنان و
نیازمندیهای مشتریان
افزونگی
چابکی
پیچیدگی
آشکاری
انعطافپذیری

0/738
0/763
0/634
0/702
0/629
0/761
0/716
0/749
0/683

0/784
0/785
0/662
0/759
0/646
0/794
0/742
0/783
0/695

0/792
0/806
0/681
0/764
0/683
0/832
0/773
0/803
0/739

0/778

0/795

0/839

0/692
0/751
0/612
0/706
0/637

0/728
0/784
0/636
0/738
0/684

0/756
0/829
0/687
0/796
0/718

2

مقادیر خروجی آماره تی در شکل  ،3آورده شده است.

1. AVE
2. CR
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مقادیر T-value

با توجه به شکل  ،3مقادیر  T-valueبرای تمامی مسیرها از میزان استاندارد قدرمطلق 1/96
باالتر است (خارج از بازهی مشخصشده است) و نشان میهد که عوامل شناساییشده بهخوبی در
سنجش سازه اصلی پژوهش ،یعنی سیستم مدیریت زنجیره تأمین یکپارچه (سنتی ،سبز و تابآور)
در شرکت یادشده تأثیرگذارند؛ بهعبارتی این امر معناداربودن تمامی عوامل و روابط بین متغیرها را
در سطح اطمینان  95درصد نشان میدهد و درنهایت تمامی روابط مدل موردقبول است؛ همچنین
نتایج ضرایب مسیر در شکل  ،4نشان میدهد که ارتباط بین تمامی متغیرها دارای قدرت
تبیینکنندگی باالیی است.
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شکل  .4ضرایب مسیر و بارهای عاملی

با توجه به ضرایب مسیر حاصل شده ،تأثیرگذاری مثبت و قوی تمامی عوامل در مدیریت زنجیره
تأمین یکپارچه سنتی ،سبز و تابآور شرکت پتروشیمی فناوران کشور تأیید میشود .برای برازش
کلی مدل شاخص نیکویی برازش 1محاسبه شد .این معیار که با  GOFنشان داده میشود ،عددی
بین صفر تا یک است و هرچقدر به یک نزدیک تر باشد ،حکایت از برازش کلی مناسب مدل دارد.
سه مقدار  0/25 ،0/01و  0/36بهعنوان مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی برای  GOFمعرفی شدهاند.
مقدار آماره نیکویی برازش که از جذر حاصلضرب مقادیر میانگین ضریب تعدیل و میانگین مقادیر
افزونگی 2برای سازههای درونزای مدل بهدست میآید ،برای این مدل برابر  0/317شد که مقدار
مناسبی بوده و نشان از برازش قوی مدل ساختاری دارد؛ بنابراین برازش کلی مدل نیز تأیید میشود.
1. Goodness Of Fit
2. Redundancy
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بهکارگیری تکنیک سوارا و محاسبه وزن (اهمیت و رتبه) معیارها و زيرمعیارها .در این
قسمت با استفاده از تکنیک سوارا به ارزیابی معیارها و زیرمعیارها و تعیین وزن آنها در چهار بخش
پرداخته میشود .تمامی مراحل محاسباتی در بخش نخست ارائه شده و در ادامه خالصهای از
خروجی نهایی وزن زیرمعیارها و معیارها آورده شده و از جدولهای میانی بهدلیل حجم باالی
محاسبات صرفنظر شده است.
بخش نخست :تعیین وزن زیرمعیارهای مربوط به معیار سنتی
بدین منظور هفت زیرمعیار کلیدی سنتی مؤثر بر ارزیابی تأمینکنندگان در شرکت پتروشیمی
فناوران استخراج شد که در جدول  ،4آورده شده است.
جدول  .4زیرمعیارهای کلیدی سنتی مؤثر بر ارزیابی تأمینکنندگان
زيرمعیارهای
کلیدی سنتي

توصیف
زیرمعیار
سنتی

T2

T1

کیفیت

هزینهها

T3

T4

T5

T6

T7

قابلیت
اطمینان
تحویل

تاریخچه
عملکرد

حجم
معامالت

پیشزمان
سفارش

ظرفیت
عملیاتی

پس از این مرحله ،رتبهبندی معیارها بر اساس اهمیت صورت گرفت .بدین منظور از گامهای
استاندارد مدل سوارا استفاده شد که به شرح زیر است:
گام  :1تعیین رتبه معیارها بر اساس توزیع فراوانی نسبی منتخبین معیارها
در این مرحله بر اساس فراوانی نسبی هرکدام از معیارها بر اساس نظرهای خبرگان ،زیرمعیارها
بهصورت اولیه رتبهبندی شد که جدول  ،5نتایج رتبهبندی را نشان میدهد.
جدول  .5درصد نظرها و رتبه هر زیرمعیار
زيرمعیار کلیدی

T1

T2

توصیف زیرمعیار

هزینهها

کیفیت

تعداد نظرها
فراوانی نسبی
نظرها ( 𝑗𝑓)
رتبه

17

27

0/57

0/90

0/77

4
تعداد
خبرگان

1

2

30

T4

T5

T6

T7

T3

قابلیت
اطمینان
تحویل
23

تاریخچه
عملکرد

حجم
معامالت

پیشزمان
سفارش

ظرفیت
عملیاتی

14

8

19

11

0/47

0/27

0/63

0/37

5

7

3

6
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گام  :2اختالف نسبی نظرهای هر زیرمعیار نسبت به زیرمعیار بعدی
در این گام اختالف نسبی هر زیرمعیار نسبت به زیرمعیار بعدی پس از رتبهبندی با استفاده از sj
محاسبه شد .بهمنظور محاسبه  sjاز رابطه  ،1استفاده میشود.
𝑗=1
𝑓𝑗−1 − 𝑗 ≠ 1

رابطه ()1

0

{ = 𝑗𝑠

در رابطه  𝑓𝑗 ،1فراوانی نسبی هر یک از زیر معیارها را نشان میدهد .نتیجه حاصل از محاسبات
در جدول  ،6آورده شده است.
جدول  .6مقادیر 𝑗𝑠
زيرمعیار کلیدی

T2

T3

T6

T1

T4

T7

T5

sj

....

0/13

0/13

0/07

0/10

0/10

0/10

گام  :3محاسبه مقدار k j

در این گام مقدار رشد یا  k jبرای زیرمعیار اول با استفاده از رابطه  ،2محاسبه میشود.
رابطه ()2

𝑗𝑠 k j = 1 +

مقادیر رشد  k jبرای هر زیرمعیاردر جدول  ،7آورده شده است.
جدول  .7مقادیر رشد 𝑗𝑘 برای هر زیرمعیار
زيرمعیار کلیدی

T2

T3

T6

T1

T4

T7

T5

kj

1

1/13

1/13

1/07

1/10

1/10

1/10

گام  :4سنجش اهمیت بازیابی شده ( 𝑗𝑞)
در این مرحله اهمیت بازیابیشده برای هر زیر معیار محاسبه میشود .بدین منظور از رابطه ،3
استفاده میشود.
𝑗=1

رابطه ()3
مقادیر استخراجی 𝑗𝑞 در جدول  ،8آورده شده است.

𝑗≠1

1
𝑞𝑗 = { 𝑞𝑗+1
𝑗𝑘
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جدول  .8مقادیر اهمیت بازیابی شده ( 𝑗𝑞) برای هر زیرمعیار
زيرمعیار کلیدی

T2

T3

T6

T1

T4

T7

T5

𝑗𝑞

1

0/88

0/78

0/73

0/66

0/60

0/55

گام  :5سنجش وزن هر زیرمعیار
در این گام که جایگزین گام نهایی در مدل سوارا شده است ،وزن زیرمعیارها با استفاده از رابطه ، 4
محاسبه میشود.
𝑗𝑞
𝑗𝑞 𝑗=1

رابطه ()4

𝑛∑ = 𝑗𝑤

با استفاده از رابطه  ،4وزن زیرمعیارها پس از مرتبسازی در جدول  ،9ارائه شده است.
جدول  .9وزن هر زیرمعیار پس از مرتبسازی
زيرمعیار
کلیدی

T1

T2

توصیف
زیرمعیار

هزینهها

کیفیت

𝑗𝑤

0/140

0/192

T3

قابلیت
اطمینان
تحویل
0/169

T4

T5

T6

T7

تاریخچه
عملکرد

حجم
معامالت

پیشزمان
سفارش

ظرفیت
عملیاتی

0/140

0/127

0/116

0/105

با توجه به جدول  ،9زیرمعیار دوم یعنی «کیفیت» با بیشترین وزن بهعنوان مهمترین زیرمعیار
سنتی استخراج شد؛ همچنین زیرمعیارهای سوم (قابلیت اطمینان تحویل) و ششم (پیشزمان
سفارش) در رتبههای بعدی از نظر اهمیت در ارزیابی عملکرد سنتی تأمینکنندگان قرار دارند.
زیرمعیار پنجم (حجم معامالت) نیز با کمترین وزن بهعنوان کماهمیتترین زیرمعیار در ارزیابی
سنتی تأمینکنندگان شرکت شناسایی شد.
بخش دوم :تعیین وزن زیرمعیارهای مربوط به معیار سبز
بهطور مشابه در این بخش وزن هرکدام از زیر معیارهای کلیدی سبز بر اساس گامهای سوارا ب ه
دست آورده شده است.
گام  :1تعیین رتبه معیارها بر اساس توزیع فراوانی نسبی منتخبین معیارها
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جدول  .10درصد فراوانی نسبی نظرها و رتبه هر زیرمعیار
زيرمعیارهای کلیدی سبز
توصیف زیرمعیار کلیدی
فراوانی
فراوانی نسبی
رتبه

G1

G2

رعایت
استانداردهای
الزم
23
0/767
1

رعایت مسائل
زیستمحیطی
14
0/467
3

G3

تعهد و مدیریت
کارکنان و
مشتریان
19
0/633
2

گامهای  2تا  :5خروجی نهایی این گامها در جدول  ،11آورده شده است.
جدول  .11مقادیر 𝑗𝑠 𝑞𝑗 ،𝑘𝑗 ،و 𝑗𝑤

رتبه

1

2

3

زیرمعیار
فراوانی
نسبی

G1

G3

G2

0/767

0/633

0/467

kj

--1

0/133
1/133

0/167
1/167

𝑗𝑞

1

0/882

0/756

𝑗𝑤

0/379

0/334

0/287

sj

با توجه به جدول  ،11زیرمعیار اول یعنی «رعایت استانداردهای الزم» با بیشترین وزن بهعنوان
مهمترین زیرمعیار سبز استخراج شده است؛ همچنین زیرمعیارهای سوم (تعهد و مدیریت کارکنان
و نیازمندیهای مشتریان) و دوم (رعایت مسائل زیستمحیطی) در رتبههای بعدی از نظر اهمیت
در ارزیابی عملکرد سنتی تأمینکنندگان قرار دارند.
بخش سوم :تعیین وزن زیرمعیارهای مربوط به معیار تابآوری
بهطور مشابه در این بخش وزن هرکدام از زیر معیارهای کلیدی سبز بر اساس گامهای سوارا ب ه
دست آورده شد.
گام  :1تعیین رتبه معیارها بر اساس درصد فراوانی نسبی منتخبین معیارها
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جدول  .12درصد نظرها و رتبه هر زیرمعیار
زيرمعیارهای کلیدی تابآوری

R1

R2

R3

R4

R5

توصیف زیرمعیار
فراوانی
فراوانی نسبی
رتبه

افزونگی
22
0/73
2

چابکی
26
0/87
1

پیچیدگی
11
0/37
5

آشکاری
18
0/60
3

انعطافپذیری
14
0/47
4

گامهای  2تا  :7خروجی نهایی این گامها در جدول  ،13آورده شده است.:
جدول  .13مقادیر 𝑗𝑠 𝑞𝑗 ،𝑘𝑗 ،و 𝑗𝑤

رتبه

1

2

3

4

5

زیرمعیار
فراوانی
نسبی

R2

R1

R4

R5

R3

0/87

0/73

0/60

0/47

0/37

--1
1
0/252

0/13
1/13
0/88
0/222

0/13
1/13
0/78
0/196

0/13
1/13
0/69
0/173

0/10
1/10
0/62
0/157

sj
kj
𝑗𝑞
𝑗𝑤

با توجه به جدول  ،13زیرمعیار دوم یعنی «چابکی» با بیشترین وزن بهعنوان مهمترین زیرمعیار
تابآوری و زیرمعیارهای اول (افزونگی) و چهارم (آشکاری) در رتبه های بعدی از نظر اهمیت در
ارزیابی عملکرد تابآوری تأمینکنندگان قرار دارند .زیرمعیارهای پنجم (انعطافپذیری) و سوم
(پیچیدگی) در رتبههای آخر قرار گرفتند.
بخش چهارم :تعیین وزن معیارهای کلیدی و اصلی (سنتی ،سبز و تابآوری)
در این بخش ،بهمنظور ارزیابی معیارهای کلیدی و استخراج وزن معیارها و رتبهبندی آنها ا ز
تکنیک سوارا استفاده شد که خروجی گامهای اجرایی جدولهای  14و  ،15ارائه شده است.
جدول  .14درصد نظرها و رتبه هر معیار
توصیف معیار

سنتي ()T

سبز ()G

تابآوری ()R

فراوانی
فراوانی نسبی
رتبه

16
0/533
3

20
0/667
2

28
0/933
1
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جدول  .15مقادیر 𝑗𝑠 𝑞𝑗 ،𝑘𝑗 ،و 𝑗𝑤

رتبه

1

2

3

معیار
فراوانی
نسبی

R

G

T

0/933

0/667

0/533

--1
1
0/402

0/267
1/267
0/789
0/318

0/133
1/133
0/697
0/280

sj
kj
𝑗𝑞
𝑗𝑤

با توجه به جدول  ،15معیار سوم یعنی «تابآوری» با بیشترین وزن بهعنوان مهمترین معیار،
معیار دوم (سبز) در جایگاه دوم و درنهایت معیار اول (سنتی) در رتبه آخر از نظر اهمیت در ارزیابی
یکپارچه عملکرد تأمینکنندگان قرار گرفت .این خروجی (وزنهای نهایی معیارهای اصلی) در
رتبهبندی تأمینکنندگان شرکت بهعنوان ورودی تکنیک تصمیمگیری تاپسیس در نظر گرفته
میشوند که در ادامه مراحل اجرایی این تکنیک ارائه شده است.
رتبهبندی تأمینکنندگان مواد شرکت بر اساس وزن معیارها با تاپسیس .در این پژوهش،
بهمنظور رتبه بندی شرکت پتروشیمی فناوران ،از تکنیک تصمیمگیری تاپسیس استفاده شده است
[ .]5در الگوی تاپسیس از وزنهای استخراجشده از روش سوارا برای رتبهبندی استفاده شد .جدول
 ،16ضریب اولویت (نزدیکی نسبی به ایدهآل مثبت) و رتبههای هر یک از تأمینکنندگان را نشان
میدهد.
جدول  .16نزدیکی نسبی گزینهها به راهحل ایدهآل
تأمینکننده

نزديکي نسبي

رتبه

A1

0/4182

5

A2

0/5770

4

A3

0/7774

2

A4

0/0918

7

A5

0/6480

3

A6

0/9121

1

A7

0/2987

6
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 .5نتیجهگیری و پیشنهادها

مدیریت زنجیره تأمین یک روش قدرتمند برای مقایسه یک سازمان با رقبا بهشمار میآید .غالب
مطالعاتی که بهمنظور انتخاب تأمینکنندگان مورداستفاده قرار گرفتهاند ،به یکی از الگوهای سنتی،
سبز و تابآور محدود شدهاند .در این پژوهش برای نخستین بار از الگوی یکپارچه سنتی ،سبز و
تابآور برای رتبهبندی تأمینکنندگان استفاده شد .از سوی دیگر معیار وضوح و شفافیت سیستم
تأمینکننده بهعنوان یک معیار کلیدی جدید که در هیچکدام از مطالعات قبلی موردتوجه قرار نگرفته
بود ،در ارزیابی تأمین کنندگان شرکت پتروشیمی فناوران موردتوجه قرار گرفت .بدین منظور ابتدا
بر اساس نظر خبرگان معیارهای کلیدی سنتی ،سبز و تاب آور شناسایی شد؛ سپس بهمنظور
رتبهبندی تأمینکنندگان  ،وزن استخراجی معیارها از طریق تکنیک سوارا ،بهعنوان ورودی مرحله
نخست به تکنیک تاپسیس اعمال شد .در ادامه بر اساس مراحل اجرایی ،تأمینکنندگان شرکت
موردارزیابی قرار گرفت و رتبهبندی آنها بر مبنای سه معیار کلیدی پژوهش استخراج شد .خروجی
تکنیک نشان داد که تأمینکننده ششم بهترین تأمینکننده بوده و تأمینکننده سوم در جایگاه بعدی
قرار گرفته است (به دلیل حفظ اخالق پژوهش و محرمانگی اطالعات ،از اعالم نام تأمینکنندگان
خودداری شده است)؛ همچنین تأمین کنندگان هفتم و چهارم در جایگاه آخر از نظر عملکرد قرار
گرفتند .پیشنهادهای کاربردی برای بهبود نظام مدیریت زنجیره تأمین در شرکت پتروشیمی فناوران
در این بخش آورده شده است.
ـ بر مبنای وزن حاصلشده معیارها و زیرمعیارها ،زیرمعیار «کیفیت» بهعنوان مهمترین زیرمعیار
سنتی ،زیرمعیار «رعایت استانداردهای الزم» بهعنوان مهمترین زیرمعیار سبز ،زیرمعیار «چابکی»
بهعنوان مهمترین زیرمعیار تابآوری و نهایتاً در تحلیل نهایی معیارهای کلی و کلیدی پژوهش،
معیار «تابآوری» بهعنوان مهمترین معیار ارزیابی عملکرد تأمین کنندگان استخراج شده است.
برای تحقق این ضرورتها ،در زمینه کیفیت ،گزینش تأمینکنندگان با تأمین مواد باکیفیت باال در
میان تأمینکنندگان موجود یا جستوجو و جایگزینی تأمینکنندگان با منابع باکیفیتتر دیگر از
اهمیت بسزایی برخوردار است .در زمینه رعایت استانداردها توسط تأمینکنندهها ،رعایت استانداردها
در خرید مواد اولیه ،ماشینآالت ،تجهیزات و ابزار ،طراحی محصوالت در جهت کاهش مصرف
انرژی و مواد و بهبود فرآیندهای تولید و بستهبندی سبز میتواند بهبود عملکرد شرکت در عرصه
رقابتی را فراهم سازد؛ همچنین پیشنهاد بهبود چابکی و سرعت فعالیت به تأمینکنندگان میتواند
پاسخگویی تأمینکنندگان بهمنظور تأمین سفارشها را تقویت کند .درنهایت در زمینه بهبود
تابآوری ،بهبود توانایی انطباق در پاسخ به اختالالت و بازیابی آن در انتخاب تأمینکنندگان و
مقابله با اختالالت و ریسکهای خارجی ،موجب کاهش آسیبپذیری زنجیره و ارتقای آن خواهد
شد.
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ـ بر اساس رتبهبندی تأمین کنندگان ،به شرکت موردمطالعه پیشنهاد میشود که بهمنظور بهبود
عملکرد تابآوری تأمین ،ارتباطات و فعالیتهای خود را با تأمینکنندگان هفتم و چهارم (بهعنوان
ضعیفترین تأمینکنندهها) کاهش دهد و یا تأمین کنندگان بهتر دیگری را جایگزین آنها کند .؛
همچنین بیشتر سفارشهای خود را از تأمینکنندگان ششم و سوم (بهعنوان قویترین
تأمینکنندهها از نظر رعایت مسائل زیستمحیطی و تابآوری) تأمین کند تا قدرت رقابتی شرکت
تقویت شود.
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